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O INTENTO DA EMPRESA GAS NATURAL DE CONTROLAR ENDESA
leva a unha necesaria reflexión. Por unha parte, ponse de manifesto que a bondade da liberalización de mercados só leva á concentración de sectores básicos da economía e a indefensión dos consumidores. Os monopolios estatais están dándolles paso aos monopolios privados. Pero esa pretendida liberalización non é tal, senón
que está auspiciada e dirixida polo Estado, que se baleira de contidos a prol dos intereses privados. Neste xogo, a procedencia dos
capitais e o control das empresas (no que denominan mundo globalizado e liberalizado) non é algo secundario. Todos os gobernos
estatais tratan de blindar as súas empresas ao capital foráneo (entrada do BBVA na banca italiana, por exemplo) e de amparar os
seus activos financiaeiros. No caso de Gas Natural e Endesa tamén
se pon de manifesto unha idea centralista do Estado español: o medo a que os capitais involucrados na dinámica metropolitana madrileña perdan o papel decisivo na economía do Estado español. É
a dereita española, representada polo PP, a que trata de excluír do
proceso común as nacionalidades periféricas, criticando a operación de Gas Natural como unha opa de Catalunya contra España. O
PP pon así espido o seu centralismo e dalle a razón por pasiva aos
teóricos da dependencia económica. Teorías que se evidencian máis
na Galiza cando a nosa comunidade perde todo o control e poder de
decisión sobre os recursos propios (Endesa medrou en base ao carbón das Pontes) e olla nubeiros no seu desenvolvemento, tanto no
futuro da central térmica como na planta de gas do Ferrol.♦

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.

MARCOS / AGN

25 ANOS DESPOIS. O DIFÍCIL
NACEMENTO DA AUTONOMÍA.
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Son a radiografía do mundo rural galego e a proba
da ineficacia das últimas políticas

Incendios, do toque de campás
a ollalos pola televisión
AFONSO EIRÉ

Hai algo que ninguén pode negar: hai cincuenta anos case non existían incendios na Galiza e agora
hai ducias cada día de agosto. As altas temperaturas, o vento e a falla de humidade propician tanto
que prenda o lume como a súa propagación. Pero detrás hai algo máis. Os incendios son a imaxe da
situación actual do mundo rural galego e a proba da perversión das políticas desde o franquismo.
Os veciños indilgan para o lume anos por se morren ou quedan imcunha especie de medo estantiño e pedidos, para que non teñan proindiferenza estoica. Podémolos blemas as súas mulleres. Non é
enxergar varias veces neste verán retórica, non hai máis que ir, por
en algúns incendios. Tamén é un- exemplo, ao palleiro do meu pai.
Pero sen monte tampouco non
ha imaxe habitual en reportaxes
televisivas. Agardan que sexan as había comida. Porque o monte tacuadrillas as que lles fagan fronte mén era esterco para as diferentes
colleitas. O monte
ás lapas. So reatamén lle daba de
xen cando atea
en o monte
comer ao gando,
perto das construtanto ás vacas cocións do lugar. E
mo as ovellas e
mesmo daquelas non había quentura
cabras. Mesmo os
se queixan de te- na lareira,
porcos ían para o
ren que ser eles os
monte na procura
que traballen por- gran nas tullas,
de landras ou casque os bombeiros
nin comida
tañas. O monte tanon dan abasto.
mén era caza. E as
Atrás quedaárbores, quen as
ron os tempos nos para o gando.
tiña, non só eran o
que as campás, co A reforestación dos
banco dos pobres,
seu toque de arredo que botar man
bato, congregaban montes comunais
en caso de morte,
todos os habitantes da redonda, ve- foi a primeira praga. casorio o para facer obras. Adellos, nenos, homes
mais, ás arbores
e mulleres, a made cada un eran a
tar o lume. Daquelas un incendio era unha gran des- única Seguridade Social.
Todo isto veuse abaixo polas
graza para todos. Todo o que podía
arder tiña valor: toxos, xestas, car- políticas que, desde o franquisqueixas, uces, carpazos... e xa non mo, se puxeron en marcha no rural galego. Primeiramente expodigamos toda caste de árbores.
O monte era un medio de vi- lióuselles aos veciños a propiedada, como o eran as leiras, as na- de dos montes comunais para cobeiras, os lameiros, prados e hor- mezar cunha política reforestadotas. Formaba parte imprescindí- ra polo ICONA (nome de fácil
bel da vida no rural. Sen o monte chanza), que prexudicaba enornon había quentura na lareira nas memente os parroquianos. Privánoites de invernía. A imaxe da baos en moitos casos do 75% dos
maior pobreza era a dunha viúva pastos nos que a parroquia mantisoa ao carón dunha lareira sen le- ña o gando. Dos piños, moitos luña. Aínda hoxe moitos homes no gares, aínda non obtiveron ninrural se afanan en ter medas de le- gún beneficio 50 anos despois.
ña cortada para máis de cinco En varios cumes, como os do Fa-

Desde lonxe enxergaban que non
fose entrar nas chousas. Facíano os
homes acochados perto dos lugares porque a Garda Civil visitaba
as casas e obrigaba a xente a ir apagar o lume. Mesmo facía redadas
nas feiras e nos coches de liña levaba os homes a facerlles fronte á
queima. Aínda que non querían,
nada se lles perdía, tiñan que ir, e
mesmo con roupa nova que ninguén lles pagaba logo cando a poñían como a dun fuliqueiro.
Esa foi a primeira praga dos
incendios. Até daquelas todo o
que daba a terra tiña algún valor,
aínda que fose para queimar no
forno ou na lareira. Cando non,
nas bouzas, facíanse borreas.
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Vén da páxina anterior

converténdose en legumias.
O despoboamento non foi algo
súbito, senón progresivo. Pero aínda foi máis progresivo o abandono
da terra produtiva. Ao comezo
sempre quedaban alguén na casa,
nas familias para facerse cargo das
fincas e traballalas, evitando así
que quedasen a ermo ou “desgraciadas”, como din moitos.
Pero a poboación que quedaba en extensas zonas da Galiza
interior foi envellecendo e tendo
que deixar, por obriga da falla de
forzas, de traballar os leiros. Cada vez máis terras quedan a campo. Inza así a maleza aínda polo
medio das mellores nabeiras e
hortas do lugar. Mesmo os sabugueiros medran nas paredes das
casas con tellados que agachan a
cabeza e chemineas que hai décadas que non botan fume.
Non existe renovación xeracional nas aldeas e hoxe mesmo
os máis novos son expulsados a
traballar a vilas ou cidades por
falta de expectativas. Logo de
traballar toda a semana baixo un
patrón, quen se vai pór a arranxar as fincas? É rendíbel tanto
traballo só para que non se vexan
estragadas, para seren fieis á memoria dos devanceiros?
Os máis vellos rabexan ao velas convertidas en poulas ou toxeiras. Mesmo os que están fóra, en
cada vacación se afanan en limpar
aquelas fincas que tantos recordos
lles traen e das que comeron de pequenos. Unha inexistente lei de
arrendamentos e o sentido da propiedade, mesmo a inseguridade no
futuro, leva a que sexa moi difícil
que outras persoas poñan estas terras en produción.
Estas xentes xa maiores, tanto
os que viven nas aldeas como os
que tiveron que emigrar e veñen
cada ano, realizan ás veces unha
queima para tratar de defenderse
da fraguiza. Unhas veces só tratan
de limpar as súas fincas. Outras de
recuperar a memoria e manter a
tradición. As máis de defenderse
dos animais salvaxes.
Algúns préndenlle lume para
limpar os seus montes. Outros ás
propiedades dos veciños que es-

tragan os seus cultivos... Pero fa- por unha Galiza fornecedora de
llan as forzas ou xa non están pasta de papel e de vellos, cada
afeitos a traballar e o lume esca- vez menos, nas aldeas, como froipa de control e colle dimensións to dun país curioso é distinto. Certamente non o deimpensadas. Esseñarían así, pero
téndese a ritmo
do vento.
despoboamento ese foi o resultado
da súa política.
Nos últimos
En case 25
anos non é rara a progresivo levou
anos de autononova dalgún emimía non se realigrante que mo- ao abandono
zou unha autentirreu facendo unha da terra produtiva.
ca Lei de Ordequeima.
O lume converteuse nación Territorial
e menos se fixaA política
nun xeito de limpar ron aínda os usos
agraria,
chan e a ordeterceira praga
eidos e defenderse do
nación das terras.
Isto levou a que,
A terceira praga da fraguiza.
entre outras sique atiza os intuación,
por
cendios foi a políexemplo, no metica agraria dos
dio do veraz val
últimos anos. A
Xunta de Galiza apostou por un- de Monterrei planten un pegote
ha reforestación sen arte nin xei- de eucaliptos rodeados de viñas.
to. As árbores convertéronse nun Pero este caso dáse a centos por
valor total. Plantar árbores non toda Galiza.
O monte deixou de ter valor
só é rendíbel, senón ecolóxico,
de uso, as árbores utilízanse en
progresista, necesario.
O goberno autónomo apostou función da xeración que as planta

O

llóns anuais de pesetas, que non a
fai rendíbel desde o punto de vista unicamente económico.
Unha política errada que se
basea principalmente en apagar
as queimas e máis evitar que os
lumes se propaguen. Unha política que funciona eficazmente
cando se trata de apagar, todo hai
que dicilo, pero que, como se
ollou este agosto, non abondou
para impedir os lumes.
Ademais esta política está
comesta de clientelismos e xera
en si mesma unha industria, a do
lume, que finalmente tamén é a
causante dalgúns dos maiores incendios, xa sexa por intereses
(empresas ou persoas que cobran
por hora traballada) ou por vinganza. A maior parte dos detidos
neste agosto foron traballadores
destes servizos.
Logo están os pirómanos que
procuran beneficios indirectos
ben na madeira ou na caza, algún
descoido, alguén medio tolo, as
vinganzas...
PACO VILABARROS
E as causas inexplicábeis como a que vivín o 25 de agosto
e inzan en calquera lado sen con- ás 8,35 da tarde no prado da
trol. O monte converteuse nun Pontiña. Dando un paseo, ollei
trabuleiro co refugallo da propie- como saía do medio do prado un
dade. Polo tanto, non se traballa. fumiño coma dun cigarro. EstaEsta situación non
ba a uns trescensó incentiva os intos metros. Secendios senón que
nha política
gundo ía andanfai que, cando esdo o fume autes se producen, agraria trabucada
mentaba. Boteiacaden proporme a correr. Canentronizou
cións impensábeis
do cheguei o luhai anos.
me xa queimara
a plantación
Un exemplo
máis de tres meestá en que moi- de arbores, sen
tros cadrados de
tos dos maiores
pasto e avanzaba
incendios
dos xeito nin regulación, cara a un gavioto
tempos non se como valor absoluto. atizado polo venproduciron nas
to. Non pasara
montañas, senón
ninguén pola renas ribeiras do
donda. Non haSil, onde quedabía ningún cigaron a ermo viñas e soutos que an- rro, artefacto, lata, cristal, nin
tes se traballaban.
nada de nada visíbel que o puidese provocar. Unha pista pola
Política errada
que pasaron dous coches estaba
a uns cento cincuenta metros. As
A estes programas económicos herbas estaban verdes e comehai que unirlle unha política erra- zan a medrar despois de botarlle
da na prevención de incendios, xurro unha semana antes. Como
cun custo de máis de dez mil mi- prendeu alí o lume?♦

U

En agosto ardeu o equivalente a 10.000 campos de fútbol
RUBÉN VALVERDE
Con 10.000 hectáreas ardidas no
que vai de agosto, Galicia sitúase un ano máis como principal
foco de incendios da Unión Europea, xunto co norte de Portugal. En total, no pasado mes rexistráronse 1.692 lumes. As cifras son alarmantes tendo en
conta que unha hectárea equivale, por exemplo, á superficie dun
campo de fútbol profesional.
Tendo en conta que en todo o
Estado arderon 40.000 hectáreas
no que vai de ano, Galicia copou
só en agosto un cuarto do total.
No que vai de ano o número
de lumes supera os 9.000 e malia que moitos deles son provocados, até agora só foron detidos 65 incendiarios. O último
deles foi o capataz da patrulla
de extinción de lumes de Celanova, que ingresou en prisión
por orde do xuíz de Xinzo.
O dato histórico indica que o
número de lumes vai en aumen-

to dende a década dos setenta,
segundo datos da Xunta. Entre
1970 e 1979 rexistráronse 1.721
lumes de media anual. Na década dos 80 a cifra aumentou até
os 3.634. Nos noventa foron
9.384, mentres que ente o 2000
e o 2004 xa se levan contabilizados uns 10.440 lumes de media. Segundo a Xunta, entre
1990 e o 2004 levan ardidas
máis de 400.000 hectáreas. A
nosa media de incendios é de
54,73 por cada 100.000 hectáreas, unha cifra que nos sitúa á cabeza da UE e que é 11 veces superior á media española.
En número total, na década
dos 70 rexistráronse 17.210 lumes, sendo queimadas 487.101
hectáreas. Durante os oitenta arderon 661.189 hectáreas, nun total de 36.342 lumes. Nos noventa rexistráronse 93.846 lumes
cun saldo de 249.934 hectáreas
queimadas. Dende o 2000 até o
2004 queimáronse 142.089 hec-

Táboa da incidencia dos lumes en Galicia
Período Nº Lumes
70-79
80-89
90-99
00-04

17.210
36.342
93.846
52.213

SAQ

SRQ

STQ

242.147,4
277.182
63.578,6
36.731

244.953,6
384.709,0
186.347
105.358,3

487.101,0
661.898,2
249.934,6
142.089,3

Fonte: Xunta de Galicia
SAQ: Superficie Arborada Queimada. SRQ: Superficie Rasa
Queimada. STQ: Superficie Total Queimada

Na ilustración da esquerda
obsérvase que Galiza e
o norte de Portugal
son as terras con máis incendios
da Unión Europea.

táreas nun total de 52.213 lumes.
Os datos da Axencia Europea do Medio Ambiente reflecten que Galicia e o norte de Portugal son os maiores focos de

incendios da UE, e indican que
no norte europeo, sobre todo
nos países escandinavos e nos
do leste, tendo unhas superficies arbóreas maiores que as no-

sas o número de lumes é pouco
significativo. Dato que indicaría
que o coidado e aproveitamento
dos montes son esenciais para a
prevención destes.♦
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Dez días que estremeceron o val

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Incendios en Monterrei

Felipe González

XERARDO DASAIRAS

Ser empresario e estar
preocupado polos
asuntos económicos non
lles impide a algúns ser
tamén graciosos e
simpáticos. Por exemplo
a Amancio Ortega,
dono de Zara. Desde
hai algúns anos vén
salpicando as cidades
de Galiza cunhas
tendas que levan o
nome de Zara home,
que non son de moda
masculina, senón de
obxectos para o fogar.
Non hai que tomalo a
mal. É un chiste que nos
fixo a todos os galegos.
Só hai unha pregunta
que facer: en que
manual de publicidade
se aconsella burlarse
dos potenciais
compradores?

Vai haber eleccións a
reitor na Universidade
de Vigo. A alternativa
para suceder a
Domingos Docampo
era Salustiano Mato,
que vén de ser
nomeado alto cargo
do novo goberno.
Caballero frega as
mans e xa anda a
preparar candidato.
Talvez haxa que
dicirlle adeus ao
galeguismo en
Marcosende-As
Lagoas. Poñeranlle
Marcosiendo-Las
Lagunas?

A muller é de Vigo.
Ten unha filla casada
nos Estados Unidos
cun marine. Fixo todo
o posíbel para non ir
ao Irak, mais ao final
non lle quedou outro
remedio. A sogra fala
do perigo que corre e
di: “Xa non é que
morra, é que veñen
todos tolos”.

O autor do artigo viviu o andazo de lumes que inzou esta comarca ourensá e fai unha escolma tanto do sucedido como da reaccións dos veciños dos lugares afectados.

A

s calores de xullo e agosto xa alcanzaran a mediados deste último mes tal
extremura que o Val de Monterrei semellaba ser California. Non só pola vista dos
viñedos agromando con forza, senón tamén
polas esporádicas fumeiradas que xurdían
aquí e alá nos montes da contorna, a xeito de
mensaxes indias. Mais non había preocupación pois os servizos contra incendios ían dando conta delas e controlando unha posíbel extensión das mesmas. Non obstante, o primeiro
aviso grave viría dun lume declarado no concello de Monterrei que chegou a queimar unhas casas abandonadas nos lugares de Guimarei e Rebordondo. A forte e intensa lumarada
mesmo chegou a ultrapasar o ancho cortalumes que supón a autovía A-52. Ao se repetir
esta circunstancia en días ulteriores comezouse a especular con sorna e mala intención sobre as capacidades do novo conselleiro de
Medio Ambiente para resolver a praga de incendios que se estaba a estender polo sur das
provincias de Ourense e Pontevedra. Unha
das frases máis xeneralizadas era: ¡Ai, si!
moito falar, pero a ver que fai este “bocatorta”
agora. Este e outros comentarios semellantes,
fixeron pensar a máis de un, nunha especie de
“vendetta” política orquestrada coa intención
de deixar mal ao novo conselleiro que precisamente se tiña estreado no cargo co enterro
dun dos pilotos contra incendios falecido precisamente neste primeiro lume.
Con todo, semellaba que a situación podía
ser controlada... Mais na véspera das festividades (por que lle prenden nas festas?) de
Santa María e do San Roque, con numerosas
celebracións na zona, o vórtice flamíxero habería de engulir durante dez longos días os
montes da comarca rexiomontana: En Castrelo do Val, despois de desfacer a festa, as tétricas luminarias nocturnas erguéronse altivas
ameazando varias aldeas da montaña. O lume
retornaría de novo a Rebordondo e deixaría
varias casas queimadas e unha anciá vestida
co posto. Unha fronte de case quince quilómetros asolaba a fronteira entrando e saíndo
de Galiza a Portugal sen lle importar a toponimia: De Oimbra a Coimbra, de Vilarello da
Cota a Vilarelho da Raia, de Mandín a Mon-
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dim... En Feces de Abaixo, o lume ameazou
con gravidade a gasolineira e o delegado de
Medio Ambiente, Xosé R. Cid, que viña dunha reunión con axentes sociais e sindicais da
zona, foi sorprendido na estrada polas chamas, tendo que se refuxiar no río Támega durante unha hora xunto cos viaxeiros portugueses dun autobús que ía diante. Noticias
moi alarmantes comezan a percorrer o Val e a
contorna. Os lumes alcanzan de novo as vivendas do rural, os viñedos, as adegas, as
granxas, os cumiais (as abellas tolearon co fume), os soutos, os animais do monte... Os únicos paxaros que sobrevoan aínda a comarca
son os helicópteros e avionetas de extinción
que coa caída da noite teñen que se repregar
para deixarlle a loita contra as voraces lapas
ás xa exhaustas e case impotentes brigadas de
a pé que son reclamadas desde un mundo de
aldeas. A telefonía fixa ten os cabos queimados e son os teléfonos móbiles dos emigrantes en vacacións (“llordis” e “iñaquis” na xiria da zona) quen a golpe de 112 advirten da
presenza do lume, colaborando arreo nos labores de protección e extinción precautorios.

Xunto cos escasos veciños útiles, armados de
xestas, algunha mangueira, cisternas de rego
e caldeiros, enfrontan o lume perto das vivendas ou refrescan o contorno.
En Infesta (Monterrei) o lume lanzouse
monte abaixo con rapidez encirrado polo
vento, pasou a estrada perto da parroquia e
seguiu logo monte arriba arrasando unha
grande masa forestal de piñeiros que se tiñan
salvado da queima nos últimos anos. As chamas cruzaron pola igrexa sen sequera murchar as flores do cemiterio contiguo. Mais as
muxicas e as piñas que saían disparadas como foguetes alcanzaron a portiña do campanario, prenderon nas trabes e converteron o
interior nunha pira. Desta igrexa, restaurada
había pouco tempo, apenas ficaron dous candís, unha estola e un par de santiños que durmían coa couza na sancristía a onde non chegou o lume. Este feito foi cualificado de “milagroso” pola prensa provincial sen abondar
para nada nos tres altares, oito santos grandes
e unha cruz que desapareceron pasto das chamas: ¡E o cura en Colonia onda o Papa!
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Puntualización
de Xulio Ríos
César Lorenzo realizou un admirábel labor de resume en dúas
páxinas dunha conversa de dúas
horas na que abordamos un
asunto tan amplo e complexo como as dimensións económicas,
sociais, de política interna e exterior, do cambio que vive a China e que foi reproducida no nº
1.187 de A Nosa Terra. Nun universo así sempre habería moitos
matices que facer. Non obstante,
paréceme importante puntualizar
que si é certo que existen casos
en que as condicións laborais
dos chineses rozan o escravismo.
Para comprender por que esa situación non se traduciu nunha
rebelión social incontrolábel débense ter en conta, ademais dos
políticos, os factores civilizatorios, de forte impregnación re-

xional, e tamén históricos, que
son comentados no texto. É certo que a reforma chinesa retirou
da pobreza máis de douscentos
millóns de persoas e deparou
melloras significativas para amplas capas da poboación, pero o
déficit social, como tamén se
apunta na entrevista, é un dos
grandes desafíos para os próximos anos, produto dun discurso
que nas últimas décadas priorizou de forma absoluta un singular concepto de eficacia, dificilmente asumíbel dende unha óptica emancipadora, en claro detrimento da xustiza.♦
XULIO RÍOS

A FPG e o bipartito
No ANT do 27 ao 3 de agosto
dáse magra conta da manifestación da FPG no Día da Patria, e
o titular reza así: “A FPG critica

o bipartito e pide unha República
Galega”.
Non se pode decer que nós
criticásemos o bipartito cando
deixamos moi claro no noso manifesto e nos discursos finais da
manifestación que estabamos
dispostos a apoialo en políticas
nacional e de esquerda. Este era
o sentido do lema e do manifesto
do noso 25 de xullo: “Política de
Esquerda”, que nós lle imos esixir ao bipartito, xunto coa nacional, e que nós imos apoiar na
medida en que isto se produza.
Interésanos que fique claro
que a FPG vai prestar o seu
apoio ao goberno bipartito en
políticas posíbeis e realizábeis
no actual marco autonómico. Por
exemplo: no que se refire ao emprego, ao idioma (borrando a teoría e a práctica do bilingüísmo
harmónico) ou á posta en práctica dun novo modelo de administración territorial fundamentado

na supresión da provincia e na
creación de bisbarras e freguesías administrativas –poñamos por
caso. E noutros ramos.
No caso de que a nova Xunta
afrouxe en calquera das expectativas nacionais e de esquerda que
está a suscitar, a FPG pasará a ser
verdadeiramente crítica. Consideramos unha mágoa que, en tanto
no parlamento catalán hai cinco
partidos e no vasco seis, no gale-

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.
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Vén da páxina anterior

E outro día mais, veña a apareceren os lumes por todas partes. Mesmo en Verín case
chegan a arder as instalacións de Aguas de Fontenova ao prenderen uns palés e caixas de plástico que estenderon o seu fume tóxico até o interior das vivendas. Até o mesmo Castelo de
Monterrei se viu, como cando das guerras,
ameazado por dúas bandas, tendo que ser desaloxado o Parador de Turismo nun fin de semana con varias vodas. Unha fuxida a tempo foi a
dos empregados dunha pirotecnia da zona cuxo
almacén desapareceu cun estourido tan forte
que mesmo fixo tremer os cimentos do Val.
As evacuacións de vellos nas aldeas seguían á orde do día, esta vez na zona de Laza, onde os veciños da Albergaría e de Naveaus tiveron que pernoctar no albergue de peregrinos da
vila laciana. A extensión do lume cara Correchouso, igual que o da zona de Vilardevós, había de producir grandes perdas en castiñeiros
centenarios e alvarizas cuxos produtos, castañas, mel e cogomelos, se destinaban á exportación e lle reportaban aos veciños unha axuda
na súa precaria economía de subsistencia.
Na continuidade dos lumes incorporaríanse escavadoras e palas mecánicas coa misión prioritaria de protexeren as vivendas e
aos veciños, realizando cortalumes ao redor
das aldeas. Nun último e solidario servizo,
igual que anteriormente fixeran os Bombeiros Voluntarios de Chaves no perigoso incendio de Feces, colabora nos lumes de Laza un
grupo de bombeiros navarros que reciben os
parabéns e agradecemento dos veciños.
As novas e relatos sobre os incendios son
xa un tema recorrente en canta reunión pública ou tabernaria se suscita. Nunha destas,
mesmo se parafrasea a José Afonso co ¡Arrenego Satanás. Queren queimar a naçâo! e tamén se especula sobre a orixe dos lumes, dos
causantes e dos métodos que se usan para
prenderlle ao monte. Coméntase sobre os pirómanos detidos, fálase dalgúns que foron
apallougados polos veciños antes de entregalos as autoridades, de avistamentos de vehículos sospeitosos... Ao fin só hai unha detención confirmada. Tamén se comenta a falla
de limpeza nos montes –se mandasen antes
as escavadoras- ; do envellecemento da poboación, das aldeas despoboadas, da proximidade as casas das plantacións forestais, da
abundancia de piñeiros, dos ocultos intereses
dos cazadores, dos pastores e mesmo das comunidades de montes... Os máis ousados
apuntan ás expropiacións da autovía, aos que
fan a concentración parcelaria e incluso a
membros dos servizos contra incendios. En
fin, que todo semella unha especie de Santa
Compaña de lume que percorre os montes do
Val coas súas luminarias esparexendo “díxome-díxomes” e “seicas”.
Os aparellos incendiarios é outro dos temas

Correo electrónico: info@anosaterra.com

go só figuren tres partidos, o que
o converte, máis unha vez, en
Parlamentiño. Isto quere decer
que na oposición ao goberno só
estará a dereita, o que suporá que
a única presión parlamentaria que
recibirán PSOE-BNG será polo
fraguismo e polo españolismo.
De estar, poño por caso, a FPG
presente con deputados, ou EU,
ou outra forza de esquerda ou
independentista, as presións parlamentarias viríanlle aos gobernantes tamén de outra banda. Como isto non ocorreu, a FPG
apoiará o goberno bipartito sempre so a condición de que a política que execute vaia pola liña nacional e de esquerda. Se isto non
ocorre, pasaremos á crítica e á
presión social e mediática, territorios do pensamento e da práctica
nos que realmente existimos.♦
X.L. MÉNDEZ FERRÍN
(VIGO)

‘O

preferidos, describíndose con todigamos, máis avezados.
s únicos ciños,
do luxo de detalles os supostos
A baixada das temperaturas
achados: fías de mecánico enzouque en moitos días rozaran os 45
paxaros
fadas en graxa consistente; botes
graos e o control dos lumes, pode refrescos con gasolina e unha que sobrevoan sibilitaron a presenza na zona do
vela dentro, mechas de retardo a comarca son presidente da Xunta, do consesobre lousas, sofisticados tubos
lleiro de Medio Rural e do direccon estraños relés incendiarios, os helicópteros tor xeral de Montes, que se reucigarros acesos con reforzo de
niron cos alcaldes das comarcas
e avionetas
mistos atados con fita illante... e
de Monterrei e de Conso-Frieiras
mesmo houbo quen apuntou na
maioría do PP) para avaliar a
de extinción (a
prensa, o ¡lanzamento de grandes
catástrofe. A revitalización da
parafusos aquecidos previamente que, coa caída comarca, a reforestación do queiao roxo cun soprete! O caso é
mado (máis de 5.000 Ha na zoque, dada a cantidade de herba se- da noite, teñen na), a creación de empresas e a
ca acumulada nas gabias ou cunemellora das infraestruturas viatas, calquera cun isqueiro e en au- que se repregar rias e hidráulicas, foron algúns
tomóbil, pode prender lume onde
temas abordados. Tamén se
para deixarlle dos
lle pete. Por certo, que está
reclamou á reanudación do proconstatado que case todos os lua loita contra xecto transfronteirizo da chamames comezaron perto dunha esda Cidade do Motor, paralizado
trada ou camiño con pouca circu- as voraces lapas desde hai tempo.
lación. O que si puidemos constaCando rematabamos esta
ás exhaustas crónica
tar tamén, ao igual que en Portuestaban a comezar as
gal, é un xeito de parálise da sofestas
na
Gudiña, unha zona até
brigadas
ciedade civil, desmobilizada (xa
agora libre do lume... Pois nada,
virán as brigadas a apagar) e soque aló tamén lle tivo que tocar
de a pé”
bre todo carente de protocolos ano consabido incendio.
te a ameaza dos lumes.
Entanto, a poboación segue a
A limpeza e coidado do monollar cara o ceo, agardando que
te, investindo nel e todo o ano as ganancias dos non chova forte pois é sabedora do novo deaproveitamentos; unha maior regulamentación sastre que suporía a enxurrada de cinsa e lae efectividade das xuntas de montes (algunhas ma que poría en perigo as poboacións, estrasó teñen un membro activo) ou a participación garía as colleitas, ateigaría as depuradoras e
da poboación dos beneficios pola vía da me- contaminaría as traídas de auga e os pozos.♦
llora das infraestruturas aldeás, foron algunha
das pautas que subministraron algúns dos veXERARDO DASAIRAS É ESCRITOR.
Xosé Lois

Pancho Allegue, o todoterreo de Fene
O sábado pola mañá baixei ao
seu despacho pedirlle o teléfono
de Ánxela Bugallo. Facilitoume
o número mentras acendía un pito. Esa foi a imaxe que me queda
na retina de Pancho Allegue, tenente de alcalde de Fene falecido
o pasado domingo de xeito repentino aos 46 anos de idade. No
tanatorio houbo tempo para lembrar as coincidencias, o tempo
compartido nestes últimos vinte
anos. Agora, para encher o enorme baleiro que nos deixa, obsesióname lograr convertir a súa falla, nun revulsivo. Propagar a
idea do seu comportamento cívico e solidario, como un espello
para nós e para os nosos fillos. A
multitudinaria asistencia ao seu
sepelio, quizais xa demostre que
o seu labor non foi inútil. Que paga a pena aparcar as ocupacións
individuais en favor do traballo

Touriño comezou o
seu mandato
afirmando que o PP
deixara baleiras as
caixas. Será verdade,
pero iso pasa sempre
e xa se converteu na
cantilena de todos os
gobernos que
empezan. Quintana,
pola súa parte,
estreouse afirmando
que o dos incendios
era unha cuestión
policial. Vella
afirmación tamén de
anteriores gobernos
que, ademais, pode
non ser certa. O fiscal
coordenador afirma
que os lumes causados
por pirómanos non son
máis do10%.
Cumpriría algo máis
de orixinalidade no
directorio de San
Caetano.

colectivo, que é produtivo pelexar por unha maior xustiza social, pola lingua, a cultura, os dereitos da nación galega ...
A ilusión, a constancia no
traballo, a disposición para axudar os demais eran características cotiás no comportamento

de Pancho. “Era un todoterreo”
segundo definia acertadamente o
seu amigo inseparábel Chicho.
Na Asociación de Veciños de Fene, na ING de Astano, logo na
INTG e na CIG, no comité de
empresa do estaleiro, no BNG,
na Corporación de Fene. Lémbrome de moitas ocasións nas
que, diante da discrepancia e da
diverxencia no seo do nacionalismo político e sindical, o nome
que suturaba as feridas, no que
se certificaban todas as confluencias era o de Pancho Allegue. Era unha persoa fondamente solidaria, sempre disposto á
colaboración. Tamén un home
de diálogo, de consenso, de conciliación de posturas. Oxalá que
a súa lembranza nos sirva a todos, como exemplo.♦
HENRIQUE SANFIZ

Séntese forte Cuíña,
deixándose ver con
Manuel Pérez, ex
conselleiro e ex
alcalde de Vigo que
regresou do frío.
Parece que tamén
Maite Fernández, ex
concelleira viguesa,
anda animada. Ou
talvez esta
interpretación é falsa e
a súa xuntanza só foi
unha reunión de
panadeiros (Cuíña e
Pérez teñen
antecedentes familiares
no gremio).

Está o mundo viario
inzado de rotondas.
As rotondas non son
malas, só que o 95%
dos condutores non
sabe conducir nelas.
Debían dar un curso
ou facer un anuncio
pedagóxico ou
repoñer algunha
daquelas vellas
películas italianas
onde o protagonista e
os seus perseguidores
lle daban varias voltas
á Praza de España de
Roma.♦
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Roberto Mera será o encargado da política municipal,
Lois Obelleiro de organización e Francisco Jorquera, senador

Cambios na dirección do BNG
A.N.T.
O Consello Nacional do BNG
aprobará o próximo venres, 9 de
setembro, a reestruturación da súa
Executiva para adaptala á nova
situación política. Para que non
queden resentidas as súas responsabilidades orgánicas coa entrada
de varios membros no goberno,
procederá á súa ampliación.
Roberto Mera será o encargado da política municipal. Entra
así a formar parte da dirección o
que fora o representante da corrente crítica. Sen dúbida, un paso
adiante na cohesión política do
BNG. Mera substituirá a conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo.
Lois Obelleiro será o responsábel de Organización. Cunha
longa traxectoria nos labores internos –foi responsábel de política
municipal entre outras áreas–,
Obelleiro sempre estivo en postos
preferentes do organigrama dos
nacionalistas. O seu posto ocupábao Xan Carlos Bascuas, agora
director xeral da Vicepresidencia.
O actual coordinador da Executiva, outros dos bastións organizativos do BNG, representante
da nova xeración, Francisco Jorquera, será proposto para ser o
senador representante do Parlamento galego en substitución de
Anxo Quintana. O BNG aposta
por xuntar así os cargos políticos

Francisco Jorquera e Lois Obelleiro.

e os institucionais converténdoos
en referentes.
Estas novas incorporacións ás
áreas de responsabilidade executiva do BNG non van levar parellas
a marcha doutros membros, senón
que se tratará dunha ampliación
da actual Comisión Executiva,
que pasa a reunirse todas as semanas, como viña sucedendo agora
cunha comisión reducida.
Con anterioridade Ánxela
Bugallo, Fernando Blanco e Carme Adán deixaron o seu escano
parlamentario para centrarse nas
súas funcións no Executivo.
O Consello Nacional do BNG

tamén discutirá, logo de analizar
o proceso de formación de goberno, un plano de modificación das
estruturas nacionais e territoriais
da organización e a posta en marcha dunha campaña de filiación e
crecemento organizativo.
Entre as propostas políticas
para o que resta deste ano, o
BNG redactará un texto articulado para o novo Estatuto e poñerá
en marcha unha campaña para a
súa explicación ante a sociedade.
Tamén redactará unha proposta
de financiamento autonómico
coa súa campaña social ante a cidadanía.♦

Afganistán:
misioneiros ou
soldados?
Roberto Blanco Valdés comentaba o pasado 21 de agosto
en La Voz de Galicia, o desastre do helicóptero militar español no Afganistán. “Calquera
que seguise as noticias do tráxico accidente sufrido polas
tropas españolas (...) concluiría
que os nosos soldados realizaban en Afganistán labores semellantes ás dos actuais misioneiros, tal foi a insistencia na
cantilena da operación humanitaria. Chega, non obstante,
con non pechar os ollos para
ver que o que se estrelou no
Herat foi un helicóptero blindado e artillado, ocupado por
soldados ben armados, que
voaba a distancia escasísima
do chan (causa case segura do
sinistro) para evitar ser atacado por algún dos grupos que
operan na zona. De feito, cando os ocupantes do segundo
helicóptero viron que o primeiro se estrelaba, pensaron
axiña nun ataque, o que os forzou a unha aterraxe de emerxencia con grave risco das súas vidas. Lóxica reacción, pois
os nosos soldados debían saber daquela o que hoxe sabemos todos: que o CNI alertara
o Goberno sobre posíbeis
agresións ás nosas aeronaves.

Por qué, pois, esa insistencia
oficial na metáfora bondadosa da misión humanitaria? É
doado: porque o presidente do
Goberno atopouse, de súpeto,
nun terreo de ninguén, sen un
discurso co que soster a súa
política na zona”.♦

O ‘chuzo’
de sereno
en Madrid,
símbolo
de Galiza
Antonio Civantos fala en La
Opinión-Diario de Zamora
(24 agosto) dos “símbolos rexionais”. “Ao galego eu dirialle que o que máis o identifica é o chuzo do antigo sereno madrileño, ao fin e ao
cabo foi un corpo municipal
integrado totalmente de heroicos e apostos labregos galaicos. Para Cataluña, en
cambio, eu propoñería un puño pechado como símbolo
ancestral da súa colosal tacañaría e falta de solidariedade.
Claro que para o País Vasco
nada dunha ovelliña luceira,
vaia eufemismo!, senón unha
bomba cunha mecha prendida, representación cabal e fidedigna da moderna cultura
vascuence”.♦

Santiago

Augas revoltas
XAVIER LÓPEZ

Todos os grupos municipais se opoñen ao
traslado da Consellaría de Pesca a Vigo. Neste tema volveu haber unanimidade en Raxoi.
Non fixo falta agardar polo outono para que quentasen as augas
políticas en Compostela. Abondou con que a conselleira de Pesca expresase o seu desexo de levar pronto o seu departamento a
Vigo, para converter esa cidade
na capital europea da pesca. A
oferta electoral dos socialistas
volvía á actualidade, quebrando
os desexos dos que agardaban
que durante as vacacións caese
na caixa dos asuntos esquecidos.
Pero o goberno non colleu vacacións, como cabía agardar polas
datas da toma de posesión, e non
houbo tempo para esquecer.
Unha vez actualizada a proposta de Pesca para Vigo, os tres
grupos municipais no Concello
de Santiago amosaron outra vez
a súa oposición a esta iniciativa,
se ben con enerxías ou formas
dispares. O grupo nacionalista
maniféstase contra a posibilidade de xeito contundente. Tamén
o fai o grupo da oposición, desde
onde Dositeo Rodríguez procura
culpar o alcalde por non facer
unha defensa contundente da capital como sede de todas as institucións autonómicas.
Pola súa banda, o alcalde mani-

festouse igualmente en contra dese
posíbel –aínda que improbábel–
traslado e recomendoulle ao portavoz municipal popular que se preocupe de que o grupo parlamentario do seu partido non cambie de
idea, co que abondaría para que a
necesaria reforma da lei de sedes
non acadase a maioría cualificada
que se require. Os funcionarios e
os sindicatos que os representan,
mentres tanto, consideran inviábel
a proposta e procuran reservar forzas para batallas de máis calado.
Ademais da revolta pesqueira
nas augas políticas, en Santiago
houbo por fin volta das augas,
chuvia ben chovida que ben ha
vir para evitar que os incendiarios teñan posibilidades de acabar ferindo de gravidade o Pedroso ou outros bosques das proximidades da cidade. O que xa non
se pode evitar é a desaparición
das papeleiras do parque Granell,
polo menos 34 papeleiras, que
foron vendidas e que agora están
na difícil vía da recuperación e
investigación para dar co “distribuidor”. Neste caso, non houbo
vandalismo. Neste caso, alguén
buscou facer negocio doado co
mobiliario público de todos.♦
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A

recente entrevista
entre os dous líderes
da esquerda e da
dereita, ZP e Raxoi, é un
exemplo do que non debe ser
a política, aínda nas súas formas externas. O chamado
líder da oposición fartouse de
dicir, antes e despois da
entrevista, que non sabía para
que o chamaba ZP nin de que
ían falar. E saíu da Moncloa
dicindo o que xa tiña aprendido antes: que non conseguira
saber para que fora chamado.
Pouca cortesía e malas
maneiras as de Raxoi, como
aprendidas do seu amo e
señor, e contraditorias, pois
dixo ben claro que acudía á
cita de ZP por cortesía. Pero
entre iso que dixo e o que logo fixo hai un abismo, ao
deixar claro, en ton
acusatorio e diría que
aldraxante para o anfitrión,
que en dúas horas non se
falou de nada. Rara maneira
de facer política non falar de
nada. ¿Será que de certo non
teñen nada de que falar?
Porque estamos, penso,
na hora dos políticos. As circunstancias sociais e políticas
que estamos vivindo
(ameazas do novo terrorismo
islámico, problemas de organización territorial, crise
europea, entre outras) non só
aconsellan senón que esixen
que os políticos se encaren
abertamente con estes problemas. En realidade, este
momento debera ser de grande actividade política, de política de altura e a longo prazo, lonxe da crispación que
coñecemos e, tamén si, da
política de partido, única que
parece interesarlle ao PP.
O problema para min é
canto tempo se pode manter
o PP nesa maneira delirante
de facer oposición, un estilo
que se reduce a soster que o
que non está comigo está
contra min, o que non teña a
idea de España que eu teño
non sabe a onde vai nin por
onde anda, só eu son bo e todos os demais son
perversos... maniqueísmo que
está ben para un día pero non
como alicerce ideolóxico do
discurso de cada hora.
Porque produce aburrimento.
Será porque Raxoi é
prisioneiro de Aznar, porque
está emparedado entre
Acebes e Zaplana, ou porque
non sabe facer a súa política,
caso de tela, o que está por
ver, pero, calquera que sexa a
causa, non parece que a súa
política, a súa falta de estilo,
teña engado abondo para superar o talante de ZP. É máis,
de seguir este camiño de tan
malas maneiras o porvir desa
política é quedar illado dos
demais, como xa vén
sucedendo, e á marxe. Pero
isto é xusto quedar fóra.♦

Raxoi teme que Cuíña e Baltar
funden un novo partido
AFONSO EIRÉ
A posibilidade de que o partido
rache é o que máis lle preocupa á dirección do PP. Pretenden realizar un pacto no que
todos acepten os resultados do
congreso no que se decidirá a
sucesión de Manuel Fraga.
Raxoi tivo que aceptar finalmente o pacto do fundador con
Xosé Cuíña e Xosé Luís Baltar.
O único que lle preocupa a Mariano Raxoi do relevo de Fraga á
fronte do PP na Galiza “é que todo
o mundo acepte o resultado”. Así o
dixo en Salceda este fin de semana
ante un prato de callos. Ten a súa
importancia o lugar elixido polo
presidente do PP para mostrar a
súa preocupación, pois o futuro do
PPdeG semella unha cuestión de
manduca, ao andar a resolver o
problema sempre pitanza por diante. Os callos teñen moito picante.
Raxoi e Fraga xantaran un
mes antes nun restaurante de Miño (nótese que esta vez non foi
na casa do ex presidente da Xunta en Perbes como en anteriores
ocasións) para ver de encarreirar
o proceso. A reunión serviu para
clarificar dúas incógnitas: a primeira, que Fraga e Raxoi discrepaban, a segunda que se impuxo
a vontade do sector autóctono do
PPdeG, apoiado por Fraga.
Ambos os líderes mostraron
posturas diferentes de como se
debía levar o relevo. Raxoi pretendía que Fraga propuxese o
seu sucesor e que el mesmo sancionase este elección en última
instancia.
Fraga non aceptou o pacto tácito que lle propoñía Raxoi.
Comprometérase a que o relevo
se realizaría nun congreso e mantivo esta postura. Prometérallo a
Cuíña e Baltar para pórlle fin á
crise que o levou ao adianto electoral, pero tamén a outros posíbeis candidatos. Calquera outra
fórmula podería rachar o partido.
Fraga tamén quixo deixar claro que aínda que era partidario
dunha candidatura de integración,
apoiaría tamén que se presentase
máis dunha opción, aínda que
non gusta que se arme rebumbio
con demasiados candidatos.
Porque a idea de Fraga é que
se presenten os seus ex vicepresidentes. Xosé Manuel Barreiro
e Alberto Núñez Feixoo fronte a
fronte, para logo chegaren a un
pacto interno de cohabitación,
emulando os distintos acordos
que realizaba en AP, como cabezas visíbeis dous dos sectores
existentes dentro do partido.
Pero, ao mesmo tempo, Fraga
tampouco quere demonizar a candidatura de Cuíña, polos pactos
preexistentes e a posibilidade dunha ruptura do partido xa anterior
ao congreso. Está nos acordos do
Monte Gaiás que non vai dificultar
as súas aspiracións sucesorias.
Así que Raxoi tivo que ceder.
Fraga tamén cedeu na súa idea
de que fose no outono o congreso. Raxoi pretende que sexa pos-

CARME / AGN

X.L. FRANCO GRANDE

Esta posibilidade obrígao a aceptar o proceso pactado por Fraga

OTTO / AGN

Política e
malas
maneiras

Alberte Núñez Feixoo e Xosé Manuel Barreiro.

terior á convención a celebrar o
próximo ano para remodelar a
dirección do partido a nivel estatal, ante de emprender os cambios na Galiza. Aínda que non se
fixou data, semella que vai ser
así, por máis que o sector autóctono preferiría que fose ao revés.
Son moitos os que no PP
pensan que esta longa espera non
vai facer máis que agravar os
problemas internos. As disputas
partidarias xa chegaron ás bases.
Numerosos concellos onde goberna o PP estanse a resentir polas diferentes posturas de alcaldes e concelleiros. Alcaldes que
tampouco se levaban ben cos deputados da súa zona.
Os candidatos do PP están
nunha forte precampaña de captación de apoios xa antes de comezar un proceso que ten para o PPdeG inconvenientes e a novidade
de ter que realizalo desde a oposición. Non era este o escenario que
deseñara Fraga para o seu adeus.
Candidatos en precampaña
Catro candidatos son os que nestes momentos puxan máis decididamente por facerse cos apoios
necesarios para dirixir o partido
na Galiza: Barreiro, Feixóo, Cuíña e Henrique López Veiga. A
maioría actúa coma se fose unha
organización autónoma que non
dependese de Madrid. Pero a dirección estatal está presente, aínda que só sexa como unha das alternativas máis fortes. Pero tamén o están outros pesos pesados estatais opostos a Raxoi como Loyola del Palacio.
Dos catro só Cuíña e Veiga
anunciaron publicamente a súa intención de presentárense. O político de Lalín está xa en plena campaña para conseguir apoios e non
hai día que non celebre xantares
ou ceas na procura de compromisos. Unhas xuntanzas son máis reservadas e outras públicas e case

multitudinarias. Cuíña vai xogar
ao populismo e ao galeguismo.
López Veiga, a quen ninguén
lle outorga ningunha posibilidade,
tamén sorprendeu co anuncio postulándose como candidato. A súa
saída pública, arremetendo contra
o sector autóctono, semella ir
máis destinada a facer unha labor
de zapa contra o seu inimigo Cuíña, que a pretender verdadeiramente suceder a Fraga. Aínda que
ao ex conselleiro de Pesca, valor e
ousadía non lle faltan.
Se Baltar saíu en apoio de
Cuíña publicamente, López Veiga
non recibiu aínda ningún cambón
significativo. Ourense é unha das
principais frontes de batalla nestes momentos. Desde Madrid e
desde o sector de Núñez Feixóo
afánanse en levantar nesa provincia puntos de contestación contra
Baltar para debilitar o seu apoio a
Cuíña. Mesmo para facelo repensar a súa decisión por medo a perder o control provincial.
A importancia deste feito non
se lle escapa a ninguén. Por unha
parte, o PP de Ourense unido
apoiando a Cuíña daríalle non só
unha forza estimábel, senón a posibilidade mesmo de gañar. Se non
fose así, podería ser o xerme dun
novo partido, con especial protagonismo no Parlamento e o poder
dunha Deputación Provincial.
Estanlle a fallar a Cuíña os
apoios en Lugo. O seu aliado
Francisco Cacharro ensaia novas
vías para non perder o poder provincial. Cacharro pretende manter unido o PP de Lugo, aínda que
as divisións internas sexan notábeis xa. Así, anunciou que o partido nesta provincia apoiaría
“unanimemente” a candidatura
de Barreiro. Aínda que tamén valora e apoia a figura de Cuíña. Para Cacharro, a mellor saída sería a
entente entre estes dous políticos.
Converteuse nunha opción
que moitos ollan como unha das
fórmulas maxistrais. Pero, de

producirse non se vai levar a cabo até o último momento. Cuíña
é teimudo e non quere renunciar
á candidatura do PP para dirixir
unicamente o partido. Barreiro
preferiría camiñar sen a muleta
de Cuíña aínda que está disposto
a contar con algunha da súa xente. Un Barreiro que afirma non
estar en campaña.
E Núñez Feixóo? É o candidato que está na boca de todos
como a aposta de Raxoi. Pero
Feixóo non quere queimarse nunha disputa se non ten garantías de
éxito. Feixóo aínda non ten servidumes partidarias na Galiza e,
ademais, pensa que Raxoi tampouco se vai atrever a dar unha
batalla frontal cun candidato tan
significado se non ten unhas mínimas garantías de saír vencedor.
Pero se as sondaxes que están
a realizar desde Madrid non lle
dan opcións a Feixóo, o sector
madrileño non vai quedar sen
candidato. Desde A Coruña están
dispostos a dar a batalla con Xosé Manuel Romai Beccaría como
principal baluarte. Ao mesmo
tempo, dispáranse os nomes de
posíbeis pretendentes, uns como
posíbeis recambios de urxencia,
outros para situarse no partido.
Pero a contenda no só se dirime internamente. A campaña para captar apoios nos sectores económicos foi importante durante
todo o verán. Cuíña semella acaparar tantas filias como fobias.
Feixóo conta cos apoios do capital estatal, mentres Barreiro non
está mal visto polo capital galego.
E Fraga? Fraga semella que
segue a ser un problema. Poucos
creen que vaia deixar facer sen
meterse finalmente na liorta.
Ademais, afirman internamente,
que non poderá deixar o Parlamento e paso ao seu sucesor
mentres non se resolva a súa situación económica. Urxen que se
recoñeza a figura dos ex presidentes para que Fraga se retire.♦

Ex escravos
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Precisaríanse tránsfugas dos tres partidos para a censura

O BNG gobernará Mugardos
sen o apoio dos socialistas
H. VIXANDE
O abandono por parte do PSdeG-PSOE do pacto de goberno municipal en Mugardos
non significará un cambio de
alcalde. O BNG continuará dirixindo o concello e buscará
apoios puntuais no seu labor.
Tras dous anos de pico de tensión no goberno municipal de
Mugardos, os tres concelleiros
socialistas deixaron formalmente de apoiar ao alcalde nacionalista Xosé Fernández Barcia,
que encabeza a lista máis votada. A decisión dos edís do PSOE
non significa unha crise maior
da que xa vivía o concello, xa
que os socialistas, que en pasados mandatos dirixiran a corporación, votaron varias veces en
contra dos acordos do goberno.
Os orzamentos de 2005 representan un exemplo do enfrontamento. Tras unha longa
negociación, en xuño houbo un
ditame favorábel en comisión,
mais cando se levaron a pleno o
ex alcalde socialista e outro concelleiro máis, desmarcáronse
dos acordos e votaron en contra
xuntamente co PP. O voto negativo non o secundou un edil socialista, que como concelleiro de
facenda foi o encargado de presentar os presupostos.
Tras esta diferenza, desde a
cúpula do PSdeG presionaron
aos dous concelleiros para que
modificasen a súa postura e finalmente se aprobaron os orzamentos sen modificación algunha.
A ruptura chegou acto seguido, cando os dous concelleiros
do PSOE que formaban parte da
comisión de goberno deixaron
de acudir ás reunións deste órgano reitor. Como estaba composto de catro persoas –dous socialistas e dous nacionalistas–,
produciuse unha situación de
parálise ao non haber quorum.
Ante a imposibilidade de adxudicar obras e conceder licenzas,
os nacionalistas comunicáronlle
aos seus socios de goberno que
nomearían unha quinta persoa

En primeiro termo Ramón Toimil (PSOE), máis atrás, Xosé Fernández Barcia (BNG), alcalde de Mugardos.

para a comisión de goberno co
fin de que houbese quorum en
tanto non se incorporasen os
dous edís socialistas. A decisión
precipitou a crise e a asemblea
local do PSdeG-PSOE arroupou
aos seus concelleiros.
Porén, os nacionalistas seguirán á fronte do concello. A
corporación está composta por
trece concelleiros e o BNG, con
catro, é a lista máis votada. O
PP conta con tres, ao igual que
o PSOE. Os independentes teñen dous e Esquerda Unida un.
BNG, EU, PP e PSOE son asinantes do pacto antitransfuguismo, de modo que unha moción

de censura só sería posíbel se
como mínimo hai cinco concelleiros tránsfugas e estes unen o
seu voto aos dous independentes. Isto implicaría afectar a tres
forzas políticas para conseguir
o voto de sete edís, algo practicamente inviábel. Deste modo,
os nacionalistas aseguraron que
continuarían no goberno co
apoio puntual doutros grupos
da corporación.
Toimil xa fora expulsado
do PSOE
En privado, os socialistas admiten que a responsabilidade da

F
crise corresponde ao ex alcalde
Ramón Toimil; en público, fan
piña con el e todo o máis que din
é que é unha responsabilidade
compartida.
O socialista Ramón Toimil
ten unha traxectoria dilatada.
Aínda que nunca conseguiu máis
de catro concelleiros, foi rexedor
durante tres mandados. Chegou
por primeira vez á alcaldía en
1991 grazas aos votos do PP, incumprindo un pacto de goberno
xeral que asinaran PSOE e IU,
que naqueles comicios conseguira a maioría relativa en Mugardos. O pacto custoulle a expulsión do PSOE a Toimil e a case
toda a agrupación socialista.
Mais as expulsións só duraron o que durou o mandado da
corporación. Nas seguintes eleccións, os socialistas déronlle outra vez a cabeza de lista local a
Toimil e conseguiu a alcaldía
con minoría relativa.
En 1999, o PP obtivo a
maioría relativa pero un pacto
cuatripartito (PSOE, BNG e IU)
deu a alcaldía a Toimil. Durante todo ese mandado, os nacionalistas actuaron con lealdade ao goberno.
Cando o BNG conseguiu
máis votos e concelleiros que o
PSOE ao comezo deste mandado, días antes da investidura de
Xosé Fernández Barcia, Toimil
xa advertiu en Mugardos que lle
daba cen días de graza ao novo
alcalde e que despois ía presentarlle unha moción de censura
por inoperante.
Os socialistas admiten en
voz baixa que se vai prolongar
esta crise até que remate o mandado da corporación porque
Toimil non vai facilitar a vida
política municipal. Ao tempo,
aseguran que nas próximas
eleccións non será o candidato
do PSOE. Será entón cando se
poida reiniciar o diálogo, a menos que polo camiño os socialistas endereiten a situación e
consigan que Toimil acepte o
diálogo que os nacionalistas lle
ofreceron.♦

A Coruña
De volta á vida real, a cidade
esperta das vacacións pendente
da situación do aeroporto. Os
traballadores de Alvedro conseguen que unha xuíza defenda os
seus dereitos e anula a ampliación do horario a vinte horas
polo motivo de que o declara
inxustificado para os voos programados e coincide, obxectivamente, coa loita dos veciños
de Culleredo, no que está situado o devandito aeroporto, que
levan anos reivindicando para a
súa calidade de vida, simplemente, o dereito a descansaren
pola noite nos seus domicilios.
Pero resulta que dende o Concello coruñés, ao tempo de proclamar de que “respectamos as
decisións xudiciais e non nos
meteremos nun conflito laboral

Localismo en Alvedro
MANUEL LUGRÍS

Unha xuíza evita que Alvedro abra vinte horas.
Para o Concello, a decisión impide a medra do aeroporto. Mais hai tráfico para ocupar tantas horas?
que é externo a nós”, indica:
“pero está claro que este fallo
freará a medra de Alvedro”. O
goberno local considera que
“hai veces nas que a aplicación
neutra da lei ten consecuencias
negativas de orde social que é
preciso valorar”. É dicir, o de
respectar as decisións xudiciais.
É de supor que non se referirán

ao antecedente no asunto do topónimo coruñés e, por outra
banda, estraña que un partido
político que amosa no seu
acróstico a letra da palabra
“Obreiro”, non sexa máis respectuoso cos dereitos dos traballadores.
É conveniente reflexionar sobre a ubicación do aeródromo.

XOSÉ MANUEL SARILLE

Nos anos 40 xa se falara de construílo na Laracha, mais a falta de
previsión deixou o aeroporto
practicamente ás portas do centro urbano. Pero o localismo mal
entendido converte a “cuestión
de Alvedro” nunha especie de
bandeira capital para a cidade e
anatema para todo o que ouse
pór en dúbida calquera aspecto
do aeroporto. En fin, que estamos nun “País dos ananos”, de
cidades da cultura, de paseos
marítimos en cada concello ainda que non teña mar, de auditorios, de polideportivos... Un país
que vive recreándose nese pequeno mundo de mesquindade e
ollares endogámicos que non levan mais que a un posto: a cola
de todas as listas de progreso e
benestar.♦

ernand Braudel creou o
concepto de longa duración, segundo o cal
determinadas realidades,
esquemas ou tendencias da
historia acóchanse, fanse imperceptíbeis, e volven á
superficie ao cabo do tempo.
Coa historia da negritude sucede iso, pero ademais foi
falsificada e dulcificada, polo que apenas calibramos a
súa dimensión. Os barcos negreiros son as cámaras de
gas dos Estados Unidos, e tamén de Europa, que ten o
privilexio de atesourar no
seu pasado as dúas
modalidades principais.
Contar a historia do país
americano como un serial de
democracia, cidadanía e conquista de pradeiras case
desertas é unha imensa mentira que disimula un dos principais episodios da infamia
humana. Por iso se incide
pouco na evidencia de que as
vítimas de Nova Orleans son
os pretos importados de África, os que non prosperaron
despois, desde os anos vinte
do século pasado nas urbes
industriais do norte. Ficaron
sendo os máis pobres e
desprezados, pola dupla
razón de seren escuros e de
non teren nada.
Cando eu era cativo vin
unha escena na televisión que
me quedou gravada para
sempre. Ao día seguinte do
terremoto de Managua apareceu na pantalla o
desapiadado Anastasio
Somoza, nunha rúa, cos
cascallos por detrás, sentado
el só á mesa, con mantel,
pratos finos e fontes de comida, vestido de uniforme e relatando o suceso para o mundo. Arredor agonizaban os
sepultados. E onde estaba o
orgullo nacional do tirano?
Tíñao nas contas correntes do
estranxeiro e no saqueo da
axuda internacional.
Claro que George Bush
non é Tachito. Hai unha diferenza cuantitativa, gobernan
países diferentes en
extensión e riqueza. Mais
cando Bush e a súa ministra
fican tan tranquilos nos
primeiros días da catástrofe,
non é soamente por
incompetencia política,
senón que teñen conciencia
de que nese sur viven os últimos dos últimos de dentro
do imperio. E o orgullo
nacional? E a humillación de
ter que pedir axuda? Por
favor, que non se esaxeren
esas cousas, porque os
americanos poderosos conviviron sempre ben co cuarto
mundo de dentro da casa, levando os soldados pretos ou
case pretos ao matadoiro e
aceptando unha taxa de mortaldade infantil do sete por
mil. E non botan as mans á
cabeza por iso. Alguén cre
que Augusto consideraba imperio a chusma? O negro pobre sempre se considerou un
ex escravo e o rico branco
ou case branco segue a ser o
amo.♦
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Chega vostede ao despacho na
Xunta e atópase cunha “epidemia” de lumes.
O lume era previsíbel. Entrar
na Consellaría de Medio Rural,
con responsabilidade na política
forestal e, polo tanto, tamén na
extinción de incendios, o 5 de
agosto, en plena seca e con condicións climáticas moi adversas
significa, case inevitabelmente,
enfrontarse a unha vaga de lumes importante.
Cales son as causas do aumento dos incendios este verán?
Hai causas de tipo ambiental
moi claras. Non hai máis que mirar a estatísticas para vermos que
estamos ante un dos anos máis secos das últimas cinco décadas. A
iso hai que engadir que se deron
circunstancias nalgúns días de
agosto climaticamente excepcionais, aínda que para moita xente
seguramente non foron moi perceptíbeis, como unha humidade
relativa do aire baixísima (o 12
por cento durante seis días seguidos), que se dá esporadicamente
en Galiza. Ventos que correron
por riba dos 30 km/h e nalgunhas
zonas da costa de 60 e de 70 km/h.
Isto crea, nun ambiente moi seco,
unha auténtica polvoreira. Tamén
é certo que se produciu un incremento, estatisticamente comprobábel, da actividade delitiva de
persoas adicadas a queimar o
monte. Estes son os únicos datos
que podemos ofrecer con rigor.
Na Fonsagrada e en Celanova foron detidos varios presuntos incendiarios que formaban parte dos equipos de loita
contra o lume. Que conclusión
tirou deses feitos?
O caso da Fonsagarda é anterior á nosa chegada pero, efectivamente, os detidos son membros
dunha brigada, o que ocorre tamén cun dos detidos de Celanova. Eu, o primeiro que teño que
dicir é que iso non pode embazar
o labor dun colectivo no que hai
moitas persoas ás que hai que
agradecerlles o seu traballo até o
esgotamento, superando en moitos casos as súas xornadas laborais en condicións de risco e que
lles están prestando un servizo ao
país e á colectividade defendendo
o noso monte, as casas e as persoas. En calquera colectivo sempre
pode haber persoas desta índole e,
en todo o caso, será a fin da campaña cando haberá que analizar
os datos estatísticos para ver se
existe algún elemento significativo e relevante que poida inducir a
pensar que hai que modificar algunhas cousas do propio dispositivo da loita contra o lume.
Comprendo que será bo
que agardemos á fin da campaña, pero podería vostede
adiantar algo sobre un posíbel
retratamento dos problemas
do monte galego?
Coido que o que hai que ter en
conta é que neste terreo non hai
milagres que poidan resolver o
problema a curto prazo e de forma drástica. Polo tanto, hai que
ter moi claro que temos que seguir tendo un potentísimo dispositivo de extinción de incendios.
En calquera caso, haberá que analizar todas as melloras que ese
dispositivo poida ter, pero sobre a
base de que debemos ter un dispositivo importante de extinción
de incendios. Xunto a isto hai que
dicir que nós, de todos os contactos que estamos a ter con alcaldes, comunidades de montes, in-

Alfredo Suárez Canal
‘Temos que conseguir
que non saia barato queimar o monte’
PERFECTO CONDE

Os incendios afumaron a vida do conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal (Allariz, 1955) durante o verán. Como acabar co lume e aumentar o valor do campo son temas que ten encol da mesa.

que cada ano haxa perto de 10.000
lumes. Se o problema ten que ver
coa delincuencia e coa orde pública, haberá que habilitar mecanismos para que teñamos tamén datos máis rigorosos de por que se
queima o monte e cales son as
causas que están detrás para poder
perseguir mellor os delincuentes.
O Fiscal Xeral do Estado,
Cándido Conde-Pumpido, chegou a propoñer que se adoptasen técnicas que permitisen a
confidencialidade nas denuncias contra os que lle prenden
lume o monte.
Penso que as técnicas de investigación hai que cambialas
porque hoxe temos a dificultade
enorme de que é moi difícil coller un pirómano coas mans na
masa. É moi importante potenciar a busca de probas rigorosas
e suficientes para que a lei poida
actuar. Hai que conseguir que
non saia barato queimar o monte.
A cota do leite

P. CONDE

dustrias… concluímos que todo o
mundo coincide en que é moi importante facer unha política de
valorización do rural, de revalorización do monte e de preservación dos núcleos habitados para
evitar que lles chegue o lume ás
casas. En definitiva, unha política
autenticamente preventiva. Eu
creo que aí é onde hai que poñer
o complemento das medidas que
haberá que aplicar no futuro, pero
iso si, mantendo un importante
dispositivo de extinción.
Hai poucos días falaba vostede de que sería bo poñer os
ollos no medio rural e facer que
a xente volva traballar as terras.
Cifra iso como un obxectivo?
Todos sabemos que os cambios que se van producir no medio rural van ser lentos porque
hai que actuar sobre estruturas da
propiedade, sobre o asentamento
da poboación, sobre a ordenación
do territorio, sobre os cultivos…
O que formulamos é que ao final
da lexislatura se perciba que é

posíbel incorporar xente nova,
entre 20 e 45 anos, e rexenerar
unha parte importante da actividade agrícola de forma signiticativa e que isto ocorra co hotizonte de vivir con dignidade da
actividade agrogandeira e forestal dentro dunha certa estabilidade futura. Ese vai ser un dos eixos vertebradores da actividade
da Consellaría: intentar presentar
dentro de catro anos unha modificación da tendencia e que poida
visualizar a sociedade galega que
a incorporación de novas persoas
á actividade agrogandeira ten un
horizonte de futuro.
Algo que sería fundamental
para combater os incendios, ou
non?
É algo aceptado por todos admitir que cando o rural estaba
máis habitado os incendios constituían un problema moito menor.
Todos os que temos idade dámonos conta de que, hai trinta ou corenta anos, os incendios eran moi
poucos ou practicamente inexis-

tentes. Está claro que a valorización do rural é un elemento importante, pero insisto en que non
debemos esquecer que a situación vai ser de cambios paulatinos porque estamos falando dunha estrutura que se foi xerando
durante moitos anos e que haberá
que corrixila pouco e pouco.
Puido mesmo crear esa situación que a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, definiu como de complicidade social cos incendios?
Non quero comentar nada sobre as verbas doutros dirixentes
políticos. O único que digo é que
temos que insistir na valorización
do rural. Dende logo, o que eu percibín neste mes é que hai moitísima xente en Galiza que colabora
nas tarefas de extinción e que claramente considera que os que queiman o monte son delincuentes.
Hai que mellorar as técnicas
de investigación para coñecer
quen lle prende ao monte. Non
nos podemos permitir o luxo de

Outro problema do medio rural é a cota do leite.
É coñecida a posición do nacionalismo sobre este tema. Nós
dixemos que nas negociacións de
entrada na CEE o sector lácteo galego saíu claramente prexudicado.
O Estado español é deficitario en
produción de leite e, porén, impuxéronnos cotas que impiden dimensionar acaidamente as nosas
explotacións. Díxosenos, no seu
momento, que a cota era para estabilizar prezos e producións e en
Galiza sabemos que nin estabilizou unha cousa nin a outra. Fecharon multitude de explotacións e é
un problema xerado, basicamente,
por unha normativa europea, e,
ademais, por unha normativa estatal que regula o propio mercado da
cota no Estado, as compensacións,
etc. Nesa regulación a Comunidade Autónoma non ten participación ningunha e, polo tanto, nós
entendemos que eses organismos
son os que teñen que resolver que
en Galiza, por mor da multa por
supertaxa, non peche ningunha explotación máis. Non podemos seguir asistindo, ano tras ano, a un
peche de dúas mil e pico explotacións. Nós chegamos ao goberno
co problema herdado da xestión
que fixo o goberno anterior e da
xestión que fai o goberno do Estado do problema da cuota. Reclamaremos con firmeza do goberno
central que poña solucións para
que a multa por sobrepasar a cota
non signifique o peche de ningunha explotación láctea galega.
Como ve o futuro do medio
rural galego?
Un proxecto de Galicia como
nación de futuro é impensábel sen
un medio rural solvente e con futuro e, ademais, perfectamente
ben incardinado, aproveitando as
nosas vantaxes comparativas.
Tampouco acreditamos nesa máxima que algunhas persoas venden de que os países con agricultura potente son atrasados. Non
coñezo ningún país dos potentes
do mundo que non teña tamén unha agricultura moi potente. Entre
outras cousas porque na situación
xeoestratéxica actual todo o mundo ten claro que a soberanía alimentar é moi importante. Nós estamos nun país que ten a base territorial seguramente máis diversa e plural para poder ter un sector agrogandeiro e forestal potente e con expectativa de futuro.♦
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A lección
do Katrina
CARLOS AYMERICH
O furacán Katrina móstranos a realidade dos Estados
Unidos. Enfronta o goberno e a sociedade dese país coas
consecuencias dun modelo civilizatorio insustentábel e
suicida. Obríganos aos demais a procurarmos, aínda con
máis decisións, modelos de desenvolvemento social e
económico alternativos a un american way of life que
acha nos grandes estadios ateigados de refuxiados e de
desesperanza a súa encarnación máis fiel.
Do punto de vista do ambiente, o goberno Bush (e as
grandes empresas que o sustentan) van ter complicado seguir
recusando a adopción de medidas contra o aquecemento global como as, timidamente, recollidas no Protocolo de Quioto.
O capitalismo é miope. Ve mal nas longas distancias. Mais o
problema non é xa para os nosos netos: o problema xa está
aquí e, ano a ano, váisenos apresentar con máis forza.
Socialmente, algo vai mal cando a produción dun desastre como o Katrina, lonxe de facer abrollar unha onda de solidariedade o que provoca é unha explosión de
violencia. Violencia privada e violencia institucional.
Bandas armadas de saqueadores que atracan os superviventes e policías e gardas nacionais armados con orde de
disparar a matar. De facto, esa foi a primeira reacción do
presidente Bush: ordenar o envío de 30.000 soldados á
zona do desastre e organizar visitas mediáticas a afecta-

‘Algo vai mal cando un desastre como o Katrina, lonxe de facer abrollar
unha onda de solidariedade o que provoca é unha explosión de violencia”
dos previamente seleccionados –por certo, todos brancos– mentres os demais, negros e indixentes, malviven
amoreados en refuxios improvisados.
Un país que non inviste en benestar social, unha sociedade alienada e desestruturada, un racismo que segue
a gozar de boa sáude, unhas infraestruturas vítimas do
abandono tras moitos anos de neoliberalismo, o desprestixio e o desmantelamento dos servizos públicos, o individualismo, aventuras imperiais ... eis os resultados.
No ano 2000, na cimeira de Lisboa, os Estados da UE

acordaron facer de Europa, en dez anos, unha sociedade
máis competitiva que a norteamericana. Penso, con toda
sinceridade, que van sendo horas de revisarmos esta estratexia de Lisboa. De fixarmos outros obxectivos e outras metas. De investirmos nas persoas, de respondermos
ás necesidades da xente, de construírmos sociedades e
países máis xustos e máis vivíbeis. O Katrina apréndenos
aonde chegaron os Estados Unidos na súa carreira pola
competitividade. Os demais, en Galiza e en Europa, estamos aínda a tempo de aprendermos a lección.♦

Vigo
Foi un final de tempada certamente axitado. Un lamentábel
erro administrativo (outro máis)
puxo os perplexos seareiros de
novo ao bordo da desesperación.
O que se agardaba que fose unha
pracenteira fin de festa converteuse nese agoniado sufrimento
ao que o equipo nos ten afeitos.
Ao cabo, houbo motivos para a
satisfacción e o Celta puido dedicar o verán á ilusionante tarefa de
formar un renovado cadro de xogadores co que tentar ofrecerlle
mellor espectáculo a unha afección que anceia cambios e que
desborda esperanza.
O remate da tempada política
na Galiza gardou certas semellanzas coa despedida da liga. Os electores tamén foron castigados cunha
prórroga de anguriante incerteza
cando pensaban que o marcador era
definitivo. Coma no futbol, abriuse
no horizonte a perspectiva de ollar
outros actores nos papeis principais
e de percibir novas maneiras no terreo de xogo da administración. O
Celta pechou o seu cadro de xogadores con catorce incorporacións.
A aliñación titular pouco ten que
ver coa que se despediu de Balaídos hai uns meses. No caso da política, a mudanza está a ser tan radical que nos custará moito máis esforzo memorizar os nomes das caras novas que xa se asoman ás páxinas dos xornais. A modo de resume permítanme repasar as fichaxes
que máis repecusión poden ter na
sempre convulsionada vida local.
Santiago Domínguez Olveira
irrompeu na Dirección Xeral para o
Deporte coa promesa de que veremos a Míchel Salgado vestir a camisola da selección galega. A súa
designación é o nomeamento que
quizais teña máis repercusións na
política municipal. Domínguez deixa a portavocía do BNG no Concello encargándolle a Xabier Toba
que exerza o labor de desgaste dun
goberno popular que se abanea no

As fichaxes da nova tempada
XOSÉ MANUEL AÑEL

Por cousas da casualidade, o final da liga do Celta e a súa
renovación case total do vestiario teñen moito a ver co epílogo do fraguismo e o relevo na administración autonómica.
arame. Toba esforzarase en deixar
en evidencia as carencias da alcaldesa sinalando co dedo máis alá das
flores, e mentres, Domínguez utilizará o seu cargo como plataforma
para un nada improbábel regreso á
area municipal como candidato nas
vindeiras eleccións. O Bloque ten a
ollada posta máis en 2007 ca na hipotética moción de censura que o
PSOE non está en condicións de
presentar polo de agora.
Máis fichaxes. María Xosé
Caride é a nova conselleira de Política Territorial. Esta profesora
universitaria sen carné, e polo tanto allea á vida interna da conflitiva agrupación socialista viguesa,

Guisa e Napo

arriba á dirección do departamento máis investidor da Xunta baixo
o paraugas dun Emilio Pérez Touriño que repartiu papeis máis pensando en dispor de colaboradores
de confianza ca en contentar ás
bases do seu partido. A elección
de Caride ben podería ser interpretada como un sinal de Touriño
de que as infraestruturas do sur
van ter a atención que unanimemente reclaman todos os axentes sociais de Vigo. Haberá que
seguir os próximos pasos presupostarios tanto da Xunta como do
goberno central en proxectos como: a nova autovía Vigo-O Porriño, a liña ferroviaria Vigo-Santia-

UXÍA E BRAIS

go ou a prometida autoestrada entre Vigo e Pontevedra, a que permitiría eliminar a peaxe de Rande.
De Mª Xosé Caride hai quen
subliña intencionadamente as súas pouco favorábeis opinións a
respecto do documento inicial do
Plano Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Porén, a conselleira matizou con prudente celeridade tras asumir o cargo que a
posición da Xunta neste asunto é
simplemente a de velar porque o
PXOM que aprobe o Concello
observe a legalidade. Convén facer notar que tras a desaparición
de Ventura Pérez Mariño da escena política, as declaracións do
PSOE sobre o plan fóronse volvendo máis mesuradas, a medida
que tamén se reducía a oposición
cidadá ao texto. Tamén é significativo que un dos “ideólogos” do
PXOM, o coordenador do equipo
redactor, Daniel Pino, sexa agora
o Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e o Solo, e polo
tanto, o encargado de facer viábeis algunhas das actuacións urbanísticas recollidas no documento. De aquí a final de ano ha
quedar patente a nova estratexia
de cada un dos grupos políticos
respecto a un plano que sen dúbida sufrirá modificacións antes de
a súa aprobación definitiva.
A outra presenza salientábel
dunha viguesa na cúpula da administración autonómica é a de
Carme Adán. Accede a un cargo,

a Secretaría Xeral para a Igualdade, no que poderá obter certo
recoñecemento sen previsíbel
oposición, simplemente aplicando o programa electoral do BNG
neste eido: a elaboración dunha
lei contra a violencia de xénero
ou a aprobación dunha norma
que facilite a conciliación de traballo e familia. Con seguridade,
máis voces se alzarán para censurar a xestión de Carmen Gallego, conselleira de Pesca socialista, a quen xa hai quen lle reprocha que mantivese no seu posto
algún que outro alto cargo do rexime anterior. De momento, dos
seus propósitos coñecemos que
mantén a idea de trasladar a Vigo
a sede da consellaría, iniciativa
gabada polos habituais axitadores de bandeiras localistas con
argumentos tan serios como o de
que coa Consellaría en Vigo os
directivos da cooperativa de armadores non se terán que desprazar a Santiago cando realicen
algunha xestión. Visión de país.
A estas alturas segue a ser unha
incógnita como se desenvolverán
as novas figuras do Celta no terreo
de xogo cando se teñan que enfrontar a tanto galáctico que rebule pola liga española. Amesma marxe de
confianza que o celtismo lle concede ao seu equipo é a que os cidadáns lles proporcionan aos seus novos dirixentes. Para eles tamén
principia agora a liga. E entrementres, que fai a nosa alcaldesa?
Pois o que cabía agardar; tenderlle
a man a todo canto conselleiro asome por Vigo para evitar que se lle
pechen as portas de San Caetano,
que traspasaba con tanta facilidade.
E mentres prepara a súa carta aos
magos Touriño e Anxo Quintana,
Corina Porro segue a buscar fendas
entre PSOE e BNG para conseguir
aprobar partidas presupostarias coas que financiar esas obras de decoración da cidade nas que pretende
apoiar a súa reelección.♦
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Caetano Rodríguez Escudero
‘A sanidade necesita maior coordinación autonómica’
XAN CARBALLA

Nos próximos días o debate sobre a financiación da débeda sanitaria centrará a
Conferencia de Presidentes Autonómicos. O médico Caetano Rodríguez Escudero
aborda nesta entrevista os problemas globais do sistema xeral de saúde e reivindica a transparencia nos datos como unha das condicións para a súa continuidade.
Nestes días estase a discutir a
financiación da débeda da sanidade, pero vostede maniféstase preocupado polo sistema
no seu conxunto.
A situación do sistema de saúde é moi preocupante, non só
pola insuficiencia financieira, a
ineficiencia ou os problemas de
calidade senón por problemas
que afectan a algún dos seus valores básicos: equidade e solidariedade que supoñen unha quebra á coesión social. Na orixe estivo a maneira en que se fixo a
descentralización do sistema,
que se ben coincidía coa territorial non se fixo en paralelo no
tempo e nalgúns casos realizouse
a transferencia antes de que estivese aprobada unha Lei Xeral de
Sanidade. Desa maneira houbo
déficits de orixe, sen que se puidese garantir que vivindo nun estado cuasi federal teñamos un
sistema verdadeiramente vertebrado, un auténtico Sistema de
Saúde conformado polos Servizos de Saúde de todas as Comunidades do Estado pero con criterios de funcionamiento homoxéneos, sistemas de información
real compartidos e transparentes.

Todo iso, sen perder a autonomía
e responsabilidade que ten cada
comunidade en sanidade. Daquela debe haber un núcleo que
facilite equidade e prestacións
homoxéneas e o mantemento do
principio de solidariedade. O
contrario, conleva ao incipiente
proceso de deslexitimación social da sanidade que comeza a
vislumbrarse.
Falta coordinación entre os
diferentes sistemas autonómicos?
Non se xeneraron procedementos legais para garantir eses
criterios. A Lei Xeral de Sanidade de 1986, –tan importante, por
outra parte, na construción do
actual sistema de saúde– marcou
as liñas, pero os mecanismos reais non existen e a lei que debía
aportar coesión ao facerse tarde
non serviu. Na práctica existe un
Consello Interterritorial pero é
un modelo político sen capacidade práctica porque traslada loitas
partidarias sen máis. Hai insuficiencia financeira é verdade,
pero hai problemas organizativos, de xestión, de saber cales
son os obxectivos do sistema a
medio prazo. Iso require un pacto social entre todos, para garan-

tir o futuro de noso sistema de
saúde e a súa sostenibilidade,
salvagardando as súas señas de
identidade pero mellorando a súa
eficiencia e calidade.
Pode parecer que reivindica unha recentralización do
sistema de saúde.
En absoluto. Non hai nada
mellor que xestionar a sanidade,
que é peza fundamental dun sistema de benestar, desde a proximidade. Iso é incuestionábel e
sempre defendín a transferencia
porque, entre outros logros, a Galiza permitiulle que o déficit do
20% que arrastraba se atenuara.
Defendo que a transferencia do
1991 era a mellor posíbel naquel
momento. Por suposto que tería
preferido outro modelo que tivese preferentemente en conta criterios de poboación maior de 65
anos, dispersión e déficits estruturais sanitarios previos, pero iso
suporía sairse da norma existente, o artículo 82 da Lei Xeral de
Sanidade. Outra cousa é como se
xestionou despois a transferencia
e os seus recursos. Pero como defensor apaixoado dun sistema de
saúde pública digo que mentras
vivamos nun estado de vocación

federal fan falta elementos de
vertebración, de solidaridade,
independentemente de que cada
goberno autónomo tome decisións orzamentarias priorizando
uns aspectos ou outros. É necesario superar a tendencia perigosa
que xeneran os novos centralismos como consecuencia paradóxica do proceso de descentralización autonómico.
Transparencia e
datos da débeda
A débeda sanitaria é difícil de
valorar porque asegura que
non se coñecen os datos reais.
Por unha parte pódese dispor
dos datos, pero non se transmiten
leal e sinceramente. Non existe
unha información solvente epidemiolóxica, de actividade, de resultados, etc. a nivel de Sistema.
A desconfianza política á comparación dos datos e a utilización
que se poda facer dos mesmos,
están no núcleo deste problema.
Pero, tamén no interior de cada
comunidade, existe un déficit de
información de calidade, unha
cierta opacidade. Un exemplo:
recentemente a nova Conselleira

de Sanidade da Xunta, nun xesto
que anuncia un positivo cambio
de actitude respecto aos seus predecesores, sacou á luz datos que
a sociedade galega descoñecía
respecto á situación real das listas de espera e, en concreto, as
dun centro privado, cuxos datos,
que por outra parte son a expresión do fracaso anunciado dun
modelo que algúns levamos denunciando sen éxito durante
anos- se ocultaron até a data.
Asegura que para valorar o
sistema a atención mediática
está focalizada nas listas de espera ou nas urxencias e menos
na atención primaria que sería
o nudo gordiano.
O paradigma da falta de
igualdade pode ser a lista de espera, porque o usuario está en
posición diferente se ten recursos ou non. O que os ten abandona parcial ou totalmente o sistema ben porque pode atenderse
na sanidade privada ou ben porque está mellor informado ou ten
influencias para saltar eventualmente a lista. Pero cando falamos de listas de espera centrámonos nas referidas a cirurxía ou
hospitalización, pero o problema de fondo non está nas listas
de tratamentos, senón nas de
diagnóstico. Os problemas estruturais do sistema vense mellor aí,
e é unha das asignaturas pendentes que case ninguén desexa
abordar porque require solucións
estruturais e non simples medidas funcionais como nas listas de
espera cirúrxica.
O 55% do gasto do sistema
é en gastos laborais, pero ao
tempo vostede fala literalmente de “derroche farmacéutico”.
Derroche non no sentido de
tirar o diñeiro a mantenta, pero os
problemas estruturais e funcionais fan que a sanidade se centre
no medicamento como fin en si
mesmo. O gasto en farmacia ocupa xa máis do 30% e desde o
1999 aumentou tres puntos e está
desbordado respecto ao gasto total. Máis alá das bondades da tecnoloxía farmacéutica hai un abuso dela que non é voluntario por
parte dos médicos. Cando un médico de atención primaria non ten
tempo para atender á poboacion
non diagnostica, trata síntomas.
Se tivese máis tempo podería
diagnosticar e tratar mellor e
cunha utlización máis eficiente
dos recursos e principalmente da
tecnoloxía sanitaria (probas diagnósticas, medicamentos, etc).
Hoxe a prescripción farmaceútica converteuse no eixo da atención sanitaria e fundamentalmente na primaria (máis do 60% do
gasto farmacéutico é por receta e
maioritariamente neste nivel) e
gran parte é de dubidosa xustificación. Con escasos minutos (entre 3 e 5, según zonas) de media
por paciente é moi difícil facer
outra cousa. Mais tempo non é
solución, pero melloraría a
eficiencia e o uso apropiado da
tecnoloxía. A maiores hai que dicir que a formación non pode seguir en mans da industria farmacéutica. ¿Cómo se pode pedir do
médico un meirande esforzo no
control do gasto farmacéutico e,
por outra banda abandonalo en
brazos da industria farmacéutica
para que esta se encargue dunha
“formación continuada”, por regla xeral allea aos intereses do
sistema sanitario?♦
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O anuncio de Touriño sorprende ao sector polas consecuencias negativas

Libreiros e editores queren que a gratuidade dos libros
de texto sexa distinta á deseñada polo PP
H.V.
O presidente da Xunta, Emilio P.
Touriño, e a conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón,
anunciaron a gratuidade dos libros de texto en toda a Educación Primaria, mais a través
dunha fórmula coa que non están de acordo libreiros e editores.
A medida, asegurou o presidente,
beneficia a 82.000 familias, é dicir a 123.857 estudantes, mais a
fórmula empregada prexudica a
editores e libreiros. A gratuidade
dos libros de texto que presentou
Touriño puxéraa en práctica o anterior goberno do PP, que de momento só aplicaba a medida ao
sexto curso da Primaria.
Agora, nun prazo que Touriño
estimou en “non superior a dous
meses”, os colexios disporán dos
libros de texto para repartir aos
alumnos. Os libros terán que durar catro anos e os estudantes deberán devolverllos ao centro a final de curso para que os use outro
alumno o ano seguinte.
Xosé Antón Pedreira, representante da Federación de Librei-

ros, amosou o seu desacordo con
esta medida por considerala “indefinida, precipitada e non consultada co sector; é seguir o mesmo
modelo do PP pero consolidándoo
máis”. Os libreiros consideran que
as consecuencias serán “demoledoras” e levarán consigo o peche
de numerosas librarías. En concreto, Pedreira estimou que a metade
das mil librarías que hai no país,
poderían pechar a consecuencia
desta decisión. Isto implicaría a
perda de dous mil postos de traballo só nas librarías –Pedreira estende o número até 4.500 persoas entre librarías, editoriais e distribuidoras. Xosé Antón Pedreira explicou que en xeral as librarías das vilas viven todo o ano dos beneficios
da venda de libros de texto.
Os libreiros tamén están a prol
da gratuidade dos libros de texto,
mais matizan que con outros procedementos. “Isto non é gratuidade, senón préstamo de libros de
texto, xa que os propietarios dos
mesmos son os colexios”, dixo Pedreira, que adiantou dúas medidas
posíbeis como alternativa para pór
en marcha esta medida: “Aplicar o

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

desconto no Imposto da Renda das
Persoas Físicas, que sería unha
gratuidade para as persoas que teñen menos capacidade, ou entregar o chamado cheque libro, que
implica a gratuidade total, con
independencia dos recursos das familias”, dixo Pedreira.
Posición dos editores
Para os editores, que reaxiron
coa mesma celeridade que os libreiros e que tamén manifestaron a súa sorpresa, esta medida
tampouco é positiva tal e como a
anunciou o presidente.
Os editores tamén apoian a
gratuidade, pero expresan o seu
malestar por “non ser consultados
pola ampliación da modalidade de
préstamo que implantou Fraga”,
segundo asegurou Manuel Bragado, representante do sector. As
editoras pedíronlle a Touriño que
matine no alcance da medida no
mundo do libro e nas librarías e
reclaman a creación dunha Mesa
Técnica da Gratuidade que debata
un modelo de consenso, para o
que, sinalaron, hai alternativas.

O libro de texto implica un volume do 40% da edición e un 35%
da facturación. Ademais, o plan de
Educación significa unha redución
do 57% da facturación en catro
anos. Isto explícase porque o primeiro ano a Consellaría investirá o
100% do necesario para os libros,
pero os restantes tres anos só o
10% cada ano. Até agora, cando se
puña un libro en circulación, unha
editorial vendía o 100% o primeiro ano, o 75% o segundo, o 65% o
terceiro e o 55% o cuarto porque
existía certo aproveitamento por
parte das familias.
Algunhas fontes do sector editorial preguntaron canto custaría
adquirir na China ordenadores para todos os alumnos da Primaria.
Segundo as contas de Touriño, os
trece millóns de euros que investirá na gratuidade, implican un gasto de 104 euros por estudante. Se
a duración de cada libro é de catro
anos e o investimento é do 30%
nos tres anos posteriores, o gasto
final en catro anos sería de 135
euros, unha cantidade moi próxima ao prezo ao por maior dun ordenador cos mellores requirimen-

tos se se adquire en China.
Promesas electorais
Por outra banda, a medida anunciada por Touriño tampouco era
coñecida por outras Consellarías
distintas das de Educación. O presidente informou de que os departamentos de Cultura e Comercio
faranse cargo das medidas complementarias. Tanto unha Consellaría como a outra, que están rexidas polo BNG, descoñecían a
pretensión concreta de Touriño.
Na campaña electoral os socialistas non determinaron de
que modo procederían a implantar a gratuidade no libro de texto.
Os nacionalistas foron máis explícitos e optaban por fórmulas
máis próximas ás que pretenden
editores e libreiros e estendían a
medida ao material escolar.
O modelo de gratuidade dos
libros de texto que anunciou
Touriño xa se implantara noutros
estados europeos, como Francia
ou o Reino Unido, pero está en
proceso de modificación porque
non resultaba.♦

Ser galego
Mª PILAR GARCÍA NEGRO
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de Agosto de 2005. Caldas de Reis, piscina termal.
Estou a facer os longos habituais, cando, nun deles,
bato levemente cun pequeno, achegadiño ao muro.
“Perdoa”, díxenlle. “No, nada”, repuxo. O que a seguir paso a
referir é absolutamente notarial: graveino ben na memoria para
non engadir, restar nen modificar nada do diálogo. O neno
(cinco anos, seis como moito) pergúntame: “Y luego, tú eres
gallega?” “Claro, coma ti”, respondín. “Non!, dixo cun forte
sotaque das Rías Baixas, yo soy español”. “¿E logo, español,
de onde?”, retruquei eu. “De Cambados”, respondeu. –“Pois
logo, ti non es español; ti, de Cambados, e eu, que nacín en Lugo e vivo na Coruña, somos galegos os dous” –“No, no, porque
mi familia es española toda, menos... mi tío Paco, que es algo
gallego”. Decidín entón ir a por todas: “E, daquela, que é ser
galego?” Non se admirou nadiña da miña pergunta: “Galegos
son... los que hablan algunas palabras en gallego”. O neno subiu a escada da piscina e partiu. Eu, de socato, tiven un ataque
de hilaridade, pensando en cando e canto dicemos defender os
“valores identitarios”, mais tiven que o reprimir, porque non
daba nadado co riso cruel. Mais si lembrei como rimos estupidamente cando Bernardino Graña nos contou a anécdota
daqueles mariñeiros de Cangas, que afirmaban: “Aquí, no barco, todos somos galegos, menos este, que é de Muros”. Ou, tamén, recordei como, hai algúns anos, fomos a unha cea-baile
(con orquestra en vivo, nada menos) convocados pola
Asociación Cultural “Alexandre Bóveda”, da Coruña. Cando o
voluntarioso cantante atacou coa súa animación, achegámonos
onda el, para lle pedir que a fixese en galego. “Ai, si, oh, que
aquí son todos galegos, non?”, foi a súa benévola resposta (galegos=da aldea, de confianza). Reflexións “harto filosóficas”
–que diría Rosalía de Castro– acoden en tropel á mente, mais,
na orixe, na localización do corpo do delito, a cousa é ben simples; para moitos, é galego quen aínda non é español de todo.
Ser galego, de por parte –como o pequeno identificaba– é falar
galego (e viceversa). E ben, con este panorama, ¿seguirán os
profesores de Lingua Galega a esforzárense por que os seus
alunos escreban maravilla con b?; ¿seguiremos a furtar o coñecemento do mapa e da historia de Galiza?; ¿seguirán cargos
gobernamentais a ocultaren e desprezaren o uso, lexítimo e legal, do galego? ¿El non será ben comezar a casa polos
alicerces, e proclamarmos, ben alto e claro, que somos galegos
e que, en séndomolo, abonda o título?♦

Educación recúa e anuncia que este ano
non revisa os convenios coa privada
H. VIXANDE
Aínda que a nova conselleira
de Educación, Laura Sánchez
Piñón, indicara días atrás
que se ían revisar os convenios co ensino privado concertado, tras unha reunión
coas súas patronais, anunciou
que recuaba, aínda que deixou
unha porta aberta para abordar cambios en anos futuros.
O ensino privado concertado en
tramos obrigatorios supera as necesidades da educación. A CIG
indicou que moitas unidades
concertadas podían traspasar o
seu alumnado ao ensino público
sen necesidade de incrementar as
unidades escolares. Tal paso significaría un aforro presupostario
importante.
A propia conselleira Laura
Sánchez Piñón suxeriu que as
cargas orzamentarias son elevadas, por iso indicou que a Consellaría vai “estudar conxuntamente distintos aspectos que poidan
optimizar os recursos”.
Laura Sánchez Piñón garantiu a “total normalidade” no comezo do curso na privada concertada e indicou ao remate da
reunión coa patronal da privada
concertada que se revisaron os
acordos asinados cos representantes do centros privados “nun
exercicio de responsabilidade,
que é o que nos encomendaron
os cidadáns”. Deste xeito, sinalou que “unha vez revistados os
concertos”, non hai “ningún problema en que se executen tal e
como estaban para o curso
2005/2006”.
Os datos económicos anunciados pola conselleira indican

PACO VILABARROS

que os cartos destinados á privada concertada este curso que comeza ascenden a 200 millóns de
euros. Ademais, anunciou un aumento dun 28,9% das aulas de
Educación Infantil da privada
concertada, o que implica incrementar en 137 as unidades até un
total de 615. Na análise, a conselleira cifrou en 3.026 as unidades

do conxunto do ensino concertado, contando co Primaria, Eso,
Educación Especial e FP.
Pesimismo da CIG
O secretario xeral do principal
sindicato do sector, a CIG-Ensino, Anxo Louzao, non se amosou moi optimista sobre as inten-

cións da conselleira. “Ou rectificou ou inicialmente xa quería dicir outra cousa”, dixo Louzao en
alusión ao primeiro anuncio de
Sánchez Piñón de revisar os convenios e as declaracións realizadas posteriormente, á saída da
reunión coa patronal da concertada. “Se a conselleira quixese
modificar a actual situación, fa-

ría unha declaración inequívoca,
aínda que admitise que este curso non se poden revisar os convenios por falta de tempo”, engadiu Louzao.
A actual situación á que se
refería Louzao ten que ver coa
proliferación de concertos coa
educación privada promovida
polo PP durante os seus quince
anos de goberno. O aumento
deuse tanto nos treitos obrigatorios como nos outros. Durante
ese tempo, os cartos para os concertos na Educación Infantil incrementáronse nun 421%, ao
tempo que se suprimían 1.263
unidades na pública e só 32 na
concertada.
Antes de abandonar o goberno, o PP procedeu a renovar os
convenios coa privada por un
período de catro anos, mais é
una situación reversíbel, segundo a CIG-Ensino, aínda que habería que seguir un procedemento diferente segundo de trate de ensino obrigatorio ou non.
O obrigatorio (Primaria e Eso)
require que se xustifique, pero
no caso do non obrigatorio non.
A CIG considera que os convenios non están xustificados en
moitas ocasións porque a pública está en condicións de aumentar o número de prazas sen ter
que incrementar as unidades nin
o gasto, por iso entende que é
necesario suprimir as duplicidades no ensino obrigatorio e camiñar cara a supresión total dos
concertos nos treitos non obrigatorios. A CIG estima que se
podían pechar 200 ou 300 unidades no ensino obrigatorio e no
Infantil. En canto o outro, a supresión total é posíbel.♦

Organizadas pola CIG-Ensino e a AS-PG

A renovación didáctica e
a galeguización centran
as Xornadas do Ensino
H.V.
Durante todo o mes de setembro,
en oito comarcas do país, terán lugar as habituais Xornadas do Ensino que organizan a CIG-Ensino
e a Asociación Socio Pedagóxica
Galega. Está prevista a participación de dous mil ensinantes.
As Xornadas do Ensino representan a maior oferta formativa non institucional neste sector
no noso país. As mesmas teñen
lugar do 12 ao 16 en Pontevedra,
do 26 ao 30 en Ferrol, Santiago,
Vigo, A Coruña e A Mariña e do
19 ao 23 en Lugo e Ourense. Os
organizadores deste evento, que
se celebra desde hai catorce anos,
indicaron que teñen lugar “sobre
a base da común preocupación
por ofertarlle ao profesorado un-

ha formación diferente da que lle
vén ofertando a Consellaría”.
Os organizadores indicaron
que tratan de “cubrir baleiros importantes”, tanto na galeguización como en que “os contidos se
centren na nosa realidade”; é dicir, incidir nunha renovación da
metodoloxía e na didáctica.
Ademais, ao longo das xornadas desenvolveranse obradoiros prácticos con contidos moi
variados. A saber: funcionamento de bibliotecas de centro, talleres literarios, teatro, música, recursos educativos na educación
plástica, percorridos didácticos,
paseos pedagóxicos, técnicas de
relaxación, estudo dos recursos
naturais, papiroflexia e manualidades, as matemáticas e as no-

vas tecnoloxías, física, química
e matemáticas, tratamento de
imaxes, o cine como recurso didáctico, utilización de programas informáticos nos centros,
educación ambiental, psicomotricidade, técnicas de estudo,
convivencia nas aulas, autoestima na escola, propostas de dinamización e normalización e danza, entre outros.
Ademais, haberá obradoiros,
relatorios e conferencias de especialistas como complemento
informativo ou teórico á exposición de experiencias innovadoras e de utilidade práctica na escola. Por último, co gallo do primeiro cabodano da súa morte,
será homenaxeado o poeta Manuel María.♦

A RAIÑA LUPA.
As orixes pagás de Santiago
Antonio Balboa Salgado
Edicións Lóstrego
V PREMIO DE ENSAIO
MANUEL MURGUÍA

Presentación:
Xoves, 15 de setembro
ás 20 h. na
Fundación Torrente
Ballester de Santiago.
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A CIG di que moitos deles son innecesarios
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O gran na rocha

RAMÓN MUÑIZ

A atención á vellez
dependente, unha
necesidade urxente
O incremento da esperanza de vida é un feito positivo, pero relativizado pola contraprestación que supón o deterioro que se vai
sufrindo a medida que a idade avanza, de xeito que a partir dos
80 anos un 67% das persoas necesitan axuda para a realización
das actividades da vida diaria, o que lles afecta en Galiza a uns
88.348 anciáns, a maioría mulleres. Isto irase agravando, por
canto que o envellecemento da poboación parece un fenómeno
irreversíbel. Mentres que a poboación menor de 65 anos vai diminuíndo a maior de 65 anos vai amentando, e esta tendencia, segundo todas as previsións, acentuarase nos próximos anos.
Os efectos sociais desta situación son de gran transcendencia,
entre eles, concretamente, os derivados da propia atención a estas
persoas que necesitan servizos adecuados ao seu estado de vellez,
que nunha sociedade con reminiscencias tradicionais na concepción da familia, nun contexto de equilibrio xeracional e menor esperanza de vida, satisfacíase esa atencion na propia familia, baixo
o peso sobre todo das mulleres nos seus papeis de amas de casa.
Porén, as transformacións sociais ocorridas nos últimos tempos iniciaron un proceso de cambio, que se irá incrementando cada vez máis, tanto na composición familiar, como nas súas relacións, como nas formas de vida e mesmo na mentalidade dos
seus membros.
O resultado disto é o decaemento da asistencia familiar aos
seus maiores dependentes para traspasala ao ámbito social, e así a
demanda de servizos especializados para o coidado destas persoas
comeza a dispararse, ocupando
o das residencias un lugar desáse o paradoxo
tacado nas súas necesidades.
Pero resulta que a Administrade que o sector
ción, sorprendida e desbordada
por esta avalancha de novas soprivado mantense
licitudes de prazas asistidas
ten, para contela, que recorrer a con cartos públicos
unhas residencias privadas que
mentres o sistema
comezaron a estenderse por toda Galiza pensando, talvez,
público depende
que o que non conseguisen no
mercado a Xunta provería.
do privado por falta
Así, dáse o paradoxo que
de prazas”
mentres o sector privado,
diante duns custos prohibitivos para as pensións dos vellos, teñen que acudir ao sector público para manterse, o público,
diante da carencia de prazas, ten que recorrer aos centros privados para ir tirando, e mentres as residencia públicas están saturadas cunhas listas de espera de varios miles de persoas, as privadas permenecen con cantidade de prazas baleiras.
Esta situación obriga a moitos vellos con graves problemas
de saúde a seguir nas súas casas e, polo tanto, ás familias a
continuaren unha atención, a miúdo, nunhas condicións moi
problemáticas, conculcándose dereitos e inhibíndose de deberes que a administración tería que cumprir.
Así as cousas, o goberno estatal anuncia, por fin, para este
ano unha lei que, ademais de promover a autonomía persoal,
lles preste atención especial ás persoas maiores dependentes,
na intención de crear un Sistema Nacional da Dependencia como o “cuarto piar do estado de benestar” que complete o da sanidade, educación e pensións. Esta lei, segundo manifestan os
seus responsábeis, expresaría o caracter público e universal desa atención, faríase por consenso entre os axentes políticos,
económicos e sociais e implicaría as diferentes administracións públicas. As expectativas, polo tanto, son boas para cubrir satisfactoriamente unhas necesidades tan perentorias. Porén, os interrogantes e a discusión están na consecución dunha
alternativa de financiamento xusta e suficiente; na tradución
desa universalidade en dereitos subxectivos; na orientación da
atención, en canto á priorización de servizos ou de axudas, ou
ben na forma de combinar ambas as medidas, e na evitación de
que a natureza e responsabilidade pública non se desvirtúe polo recurso a unha maioritaria xestión privada lucrativa (en Galiza, por exemplo,o 73,71% de prazas asistidas de financiamento público son xestionadas por entidades privadas).
De calquera xeito, a cuestión é de tal envergadura, tanto polos beneficios sociais como laborais –co engadido da súa feminización– que pode reportar que esixirá un importante debate nos
próximos meses do que desde logo a Comunidade galega, das
máis envellecidas de todas, non pode estar ausente.♦

‘D

RAMÓN MUÑIZ é sociólogo.

A estrea do fútbol feminino en Cequeliños achegou moito público ao campo.

ZELTIA SAA

Unha festa parroquial organizada só por mulleres

Solteiras contra casadas
CÉSAR LORENZO GIL
Quen dixo que as comisións de
festas son cousa de homes?
Quen mandou que sexan os varóns os que celebren o partido
de fútbol no campo da parroquia? As mozas de Cequeliños
(Arbo) demostraron que ás
mulleres tampouco lles doen os
xeonllos nos campos de terra.
Os outrora ídolos do balón de
Cequeliños ollaban debruzados
na varanda do campo os quecementos dos equipos de mozas
cun chisco de saudade. Por primeira vez en anos os rapaces cedían o seu lugar no partido das
festas parroquiais e non eran
poucos os que se permitían darlles algúns consellos de última
hora. “O campo non está ben
contra a banda dos piñeiros. Ten-

de xeito que os fentos estorban”.
Outros lembraban os seus brillantes intres do pasado. “Aquí
marquei eu un día tres goles. Até
as redes tiveron que cambear”.
Mais no rostro un tanto nostálxico tamén se ve a expectación do resto dos parroquianos
diante de “algo nunca visto na
redonda”, que din os vellos fincados no caxato. Vinte e tantas
mozas de pantalón curto xogando ao fútbol na Chan de Gallardo. Para o partido estelar, o
organizador do encontro, Pepe
García, trouxo o Casablanca,
de Vigo e o Lira, de Ponteareas.
As mozas do lugar xa xogaran
antes, pero sen preparación física non poderían aguantar 90
minutos.
A idea de traer mozas a xogaren o día das festas do Carme, o

7 de agosto, xurdiu da comisión
de festas, este ano unicamente
composta por mulleres. “As mozas encargámonos de preparar a
cantina, contratar as orquestras,
pedirlle os cartos á xente. Era bo
que todo iso o notase a xente nun
momento especial, como o do
fútbol”, relata Patricia Novoa, da
comisión.
A iniciativa resulta un éxito
e a ringleira de coches na Chan
chega até a estrada. Os dous
equipos nótanse preparados e
xogan con estilo. Até os futboleiros recoñecen que “o nivel
deportivo este ano é maior ca
outros. Deberían vir máis veces”. Os máis espilidos até fan
de olleiros e anotan o número
das futbolistas máis capacitadas. O Lira, tras os penaltis, recolleu o trofeo.♦

Trinta anos facendo deporte no ermo
Conta Pepe García que era difícil convencer a xente para ir
xogar á Chan de Gallardo hai
vinte anos. “O monte metíase
no campo e como te descoidases acababas nun buraco”.
Máis de 30 anos leva Pepe
García vinculado ao fútbol en
Cequeliños. Até que o corpo
aturou como xogador e despois promovendo partidos de
rapaces. “Aquí, nas aldeas,
non se pode facer deporte sen
moita forza de vontade. A ninguén lle importa”. Co esforzo
propio acondicionaba cada
pouco o campo para tirarlle a
broza e até vai casa por casa
para convencer os mozos de
que baixen a xogar. Non lle
importou ir onda ao alcalde de
Arbo pedirlle unha pa mecánica que achantase o terreo de
xogo nin “arrincarlle” ao párroco o patrocinio das camisetas. “As azuis. Temos outra
equipaxe, laranxa, que pagou
a tenda da miña cuñada”.
Hai sete anos conseguiu

Pepe García.

ZELTIA SAA

que cada domingo houbese
fútbol na Chan cada mañá. Foi
daquela cando até pensou en
federar o equipo. “Tivemos
que abandonar a idea porque
os gastos son moitos e a parroquia non pode asumilos: derei-

tos, árbitros, viaxes…” Como
remedio, Pepe García convenceu os principais equipos de
todas as parroquias do Paradanta, entre As Neves e A Caniza, para facer unha liga afeccionada. “Hai que crer no deporte así desta maneira. Xa todo o mundo pensa que o fútbol
é cousa de mirar sentado como
xogan outros”, comenta. “Eu
non digo que estea mal animar
o Celta ou o Madrid pero non
hai nada como xogar estes
partidos”. É por iso que Pepe
García viviu o partido das festas deste ano con tanta ilusión.
“Removín ceo e terra para encontrar os equipos das rapazas. Quen sabe se para o ano
son as mozas de Cequeliños as
que se poñen aí”. De momento, xa se ofreceu como adestrador para que mellore o seu
estado físico. “En agosto, aquí
ao sol cústalle marchar e o calor non se atura despois de
media hora de partido aínda
que xogues ás sete da tarde.”♦
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A batalla
dos incendios
MANUEL CAO
Son moitas as causas da praga de lumes que está a asolar Galicia,
sobre todo, a provincia de Ourense. Os datos remitidos pola nova
Consellaría de Medio Rural van achegando a superficie queimada ao récord de 1989, previo á entrada de Manuel Fraga na presidencia da Xunta, non sendo descartábel un certo efecto estatístico de sobreestimación dos incendios debido ao maior grao de
transparencia do novo equipo gobernamental de San Caetano.
Non é dificil observar un comportamento cíclico na sucesión de lumes asentado na evidencia de que o ardido tarda un
tempo en poder arder de novo. Así, a un período de moitos incendios e moita superficie queimada tende a sucederlle outro no
que se vai recuperando a maleza orixinaria dende os recentes
tempos nos que o campo galego quedou practicamente abandonado polo proceso de urbanización, éxodo masivo ás vilas e cidades, envellecemento da poboación e perda de rendibilidade e
interese económico para amplas zonas do rural destinadas até
hai pouco a pastizais, cultivos e monte controlado orientado á
obtención de madeira comercializábel, combustíbeis vexetais e
arbustos reciclados para mantemento do gando transformábel
en abono ecolóxico. O sistema de agricultura e gandaría industrializada apoiada no uso de produtos químicos, importación de
pensos e estabulación fixa esnaquizou un modelo de desenvolvemento rural que non era competitivo dende o punto de vista
comercial pero si máis respectuoso co medio natural e fornecía
unha maior calidade dos produtos agrícolas e gandeiros.
Na actualidade, o bosque avanza en Galicia apoiado no clima chuvioso e no abandono total a silvas, toxos e árbores frondosas como o carballo que está a recuperar terreo pola súa mellor adaptación ás condicións edafolóxicas e a súa maior resistencia aos lumes. Esta situación favorece a expansión de animais
como o xabarín e outras, presionando sobre as áreas de cultivo
que quedan dificultando aínda máis a permanencia no rural.
En calquera caso, o bosque non arde só, salvo casos excepcionais, polo que existe todo un conxunto de factores que
realimentan a espiral incendiaria. Dunha banda, estarían os
factores político-sociolóxicos pois os axentes implicados na
estratexia antilumes vixente poderían estar interesados en
manteren certa presión sobre o novo Executivo para manter o
modelo de búsqueda de rendas ou melloralo aínda máis con
novos investimentos e gastos estruturais. Podería haber tamén
intereses específicos referidos á xestión do monte (montes comunais, pastos naturais, limpeza rápida e barata do bosque) ou
á búsqueda de rendementos inmediatos ou futuros (compra de
madeira, recualificación para uso urbano, etc) ao que habería
que engadir o azar e a existencia de intereses ocultos de desestabilización por grupos descoñecidos. Non hai que ser un
experto para albiscar intencionalidade na epidemia de incendios pero será complicado acadar probas e recoller evidencias
condenatorias cando polo demais é moi fácil plantar lume.

MARCOS /AGN

‘Rendibilizar o rural é un obxectivo
ambicioso e pasará por limpar o bosque,
reutilizar a materia prima e aumentar os
incentivos por coidar o monte”
O novo equipo da Xunta semella ter coñecemento abondo
das novas posibilidades que se ofrecen no medio rural e que
non son difíciles de implementar pero necesítase tempo para
deseñalas, obter datos fiábeis sobre a propiedade e usos do
monte e para aprobar as normas xurídicas e institucionais que
amparen a nova política. Se lle engadimos o tempo que se tardará en acadar resultados, ciframos en dous anos o período mínimo para avaliar as previsións de éxito dos proxectos. Rendibilizar o rural é un obxectivo ambicioso e pasará por limpar o
bosque, reutilizar a materia prima, aumentar os incentivos para
coidar o monte, senderismo, turismo, repoboar o campo con
xente nova (políticas natalistas, subvencións ecolóxicas), etc, e,
finalmente, virá a eliminación do circo vicioso do modelo de
control antilumes deseñado polo anterior goberno da Xunta.♦

Factoría de ENDESA nas Pontes.

Permitiría reducir a contaminación e
impulsar o sector forestal

As Pontes e Meirama poderían
iniciar o consumo de biomasa
RUBÉN VALVERDE
Meirama e As Pontes poderían comezar a funcionar con biomasa. Esta é unha das propostas que recolle o Plano de Enerxías Renovábeis 2005-2010 (PER) que vén de presentar o Ministerio de Industria. O obxectivo do ministerio é que, combinando este combustíbel co lignito, poida reducirse a emisión de
CO2 e cumprir así a normativa de Kioto. O investimento necesario custaríalles a ambas as dúas empresas 174 millóns de euros.
O PER explica que “Galicia posúe
o maior potencial de utilización de
biomasa de todo o Estado”. Esta
denominación comprende todos
aqueles residuos forestais e agrícolas que son susceptíbeis de seren
usados para a xeneración eléctrica.
Até agora soamente existe unha
central térmica que funcione con
este tipo de residuos, a de Allariz,
pero os quilovatios de potencia
que xera é pouco significativo en
comparación coas plantas de Meirama e As Pontes, que até o momento son as dúas empresas máis
contaminantes de Galicia e unha
das primeiras de España. Cómpre
lembrar que o CO2 é en gran medida responsábel do cambio climático e do quecemento da terra (gas
de efecto invernadoiro).
A aposta do goberno central
por este tipo de enerxía renovábel tradúcese nunha axuda directa a aquelas empresas que estean
dispostas a consumir biomasa.
Segundo o deputado do BNG e
ex-membro do comité de empresa das Pontes, Carlos Fernando
Blanco, “a ENDESA e FENOSA
–propietarias das centrais das
Pontes e Meirama– interesaralles
agora consumir biomasa porque
pensaban mercar dereitos de emisión para seguir contaminando,
pero decatáronse de que son máis
caros do que pensaban e que polo tanto o mellor é emitir menos
CO2. A mágoa é que non o fagan
polo beneficio social e ambiental
que leva consigo usar biomasa”.
O ministro de industria, José
Montilla, anunciou cambios na
regulamentación para “incluír a

co-combustión en réxime especial, estabelecendo unha retribución axeitada da enerxía xerada
que permita o desenvolvemento
destes proxectos”. O goberno
central estabelece como prazo os
anos 2005 e 2006 para “realizar
os estudos individualizados do
potencial de biomasa nas zonas
de ubicación das centrais térmicas de carbón”. O prazo para poñer en marcha os proxectos remataría no 2010, segundo o PER.
Nestes momentos xa se está
a importar unha gran parte do
carbón que se consome nas centrais de Meirama e As Pontes, ao
estaren practicamente esgotadas
as reservas de lignito pardo galego. A partir do 2008 estaría
previsto que todo o carbón consumido fose de importación. O
consumo de biomasa axudaría a
reconverter economicamente estas comarcas mineiras que doutro xeito entrarían en crise. O
propio PER estabelece que “Galicia é a comunidade con maior
potencial de aproveitamento de
biomasa e xunto con CastillaLeón concentran máis do 40%
do total do Estado”.
De feito, xa na actualidade
somos a comunidade que maior
consumo de biomasa rexistra, co
equivalente a 683.497 toneladas
de petróleo no 2004. Ademais,
os cálculos do goberno central
indican que Galicia posúe o
equivalente a unhas 580.000 toneladas de petróleo ao ano en residuos forestais susceptíbeis de
seren aproveitados para a combustión.

Apoio dos ecoloxistas
As organizacións ecoloxistas avalan a proposta de Industria. Segundo o vogal de enerxía da Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galicia (ADEGA), Xosé Veiras,
“en principio trátase dunha medida positiva posto que o carbón é o
combustíbel fósil máis contaminante e a biomasa e renovábel.
Ademais, que se consumise este
combustíbel obrigaría a ter coidado dos montes e axudaría a evitar
os incendios que todos os anos
asolagan o país. Hai que agardar
que tanto Meirama como As Pontes asuman esta proposta e así xunto coa posta en funcionamento das
dúas plantas que cada unha ten
previsto pór en marcha no 2008 de
ciclos combinados (gas natural),
reduzan as emisións de CO2”.
Non obstante, existen algúns
inconvenientes á hora de poñer en
funcionamento o consumo de biomasa. En primeiro lugar, haberá
que ver se ENDESA e FENOSA están
dispostas a pagar os 174 millóns
que custa a adaptación. En segundo lugar, tal e como explica Blanco, “malia que en Galicia exista
un potencial enorme de utilización de biomasa, non existen empresas de loxística que poidan
abastecer ás dúas centrais. Nin
tampouco hai empresas de roturación de montes e moitos deles até
agora están orientados á produción de pasta de papel”. En terceiro lugar, engade Blanco, “a propia
estrutura dos montes galegos, tanto física como de propiedade é un
impedimento para o abastecemento de biomasa. Os montes están
moi fragmentados e non existen
infraestruturas que permitan entrar con máquinas”. En calquera
caso, os expertos coinciden en sinalar que a posta en marcha da
medida podería impulsar o sector
económico forestal e axudaría a
xerar postos de traballo no rural.♦
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Que Estatuto para Catalunya?
MIQUEL SELLARÈS
Existe unha gran preocupación no goberno tripartito da Generalitat pola frialdade
de amplos sectores da sociedade civil,
sensibilizados coa cuestión nacional catalá, en relación á redacción do novo Estatuto. A campaña “Volem l’Estatut” do
1979, que contou cun grande apoio popular, hoxe é contestada con diferentes eslogans como “Volem un bon Estatut” ou
“Quin Estatut?”. A situación chegou ao
extremo de que o presidente da Generalitat, Pasqual Maragall, encargoulle a un
personaxe chamado Gutiérrez que motive
diferentes sectores da sociedade civil e do
mundo económico para que realicen manifestos e escritos a favor do novo texto.
O problema é que non hai un texto, que
nin o propio tripartito foi quen de pórse de
acordo. ERC mantén polo momento unha
actitude firme en canto ao feito de que o
texto debe incluír os dereitos históricos
para blindar competencias e unha proposta de financiamento semellante ao concerto vasco. Nisto coincide coa federación de
CiU, o principal partido da oposición,
mais en cambio bate de fronte co PSC e
ICV, os seus compañeiros de goberno. Para complicar aínda máis a situación, o
Consell Consultiu, escollido polo Parlament e formado por prestixiosos xuristas,
ditaminou que unha parte importante do
texto supera a Constitución, e o resultado
desprestixiou o organismo, posto que a votación, 4 a 3, reflecte exactamente a representación dos partidos que o escolleron.
Así as cousas, debemos remontarnos
ás últimas eleccións ao Parlament, gañadas por número de deputados por CiU,
mais que coas sumas parlamentarias e os
pactos conseguintes deron como resultado
un pacto tripartito de esquerdas, formado
por PSC, ERC e ICV. CiU gobernara ininterrompidamente durante 23 anos e creara

importantes estruturas nacionais no cam- nacionalismo español e o ultra aznarismo,
po da cultura e dos medios de comunica- sabendo que non tería posibilidades de
ción. Porén, os últimos oito anos, e espe- concreción, que só serviría como arma de
cialmente a última lexislatura, provocara aglutinamento político, posto que todos
un gran cansazo pola coalición antinatura criamos que en España continuaría goberdun grupo nacionalista como é CiU cun nando o PP. O tripartito créase, pois, cunpartido ultranacionalista español, cun per- ha bicefalia, o presidente Pasqual Marasonaxe como José María Aznar á fronte, gall e o conseller en cap, Josep-Lluís Caque creaba tensión e desacougo entre a so- rod-Rovira. Mais esta dualidade dura
exactamente igual que o tripartito real, 33
ciedade catalá.
O primeiro resultado que se obtivo da días. O día que se filtra á prensa a entrecreación do goberno tripartito foi unha vista de Carod coa ETA, o tripartito e a fogran fractura do nacionalismo catalán, tografía do Pacto do Tinell abanea, e coa
demisión de Carod,
que causou grandes
desaparece.
feridas entre as bases
problema
Existe aínda uns
militantes e intelecdías de reflexión nos
tuais de CiU e ERC.
é que non hai un texto, que empeza a maniMais o goberno tripartito representou a po- que nin o propio tripartito festarse un certo poder absoluto do presisibilidade de estender
dente Maragall e o seu
as institucións e a reifoi quen de pórse
contorno. O 14 de
vindicación catalá a
de acordo”
marzo, coa vitoria
amplos sectores da esinesperada de José
querda que se mantiLuis Rodríguez Zapaveran un tanto á martero en España, o Pacxe pola súa aprehensión cara ao president Jordi Pujol e o que to do Tinell, que se asinara para non cumcrían eles un goberno de dereitas ou de prirse, convértese nunha arma de duplo
centrodereita. Existía a posibilidade de gume que pon a Maragall entre a espada e
crear unha grande esquerda catalá, coa se- a parede. E os cataláns, que non son maguranza de que o centrodereita nacionalis- soquistas, aínda que ás veces o parezan, se
ta xa estaba consolidado e que non se po- alegran da vitoria de Zapatero. Estaban
derían dar situacións como as de Galiza, fartos da tensión que creaban Aznar e o
as Baleares ou o País Valenciano, que ao seu partido. Os socialistas cataláns, a pecarecer dun centro ou centrodereita na- sar da freada que representou o afundicionalista maioritario non conseguiran mento do Carmel, foron tomando as rédeas do goberno catalán, axudados pola retianular o PP.
O Pacto do Tinell, segundo o cal se rada de Carod, e o creto e simpatía que
creou o actual goberno catalán, tivo un creaba entre unha gran parte da poboación
grande impacto sobre os sectores intelec- o sorriso permanente de Zapatero, e por
tuais, mais tamén nas clases medias e po- que non dicilo, o feito de que o presidenpulares. Presentábase un proxecto capaz te do goberno sexa do Barça, dá confiande ilusionar o país e mobilizalo contra o za. Os dirixentes políticos cataláns viaxan
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a Madrid e, coma un encantador de serpes, dilles a todos e cada un o que queren
ouvir. Incluso consegue que Carod-Rovira manifeste, ás veces publicamente, que
Zapatero é o único presidente do goberno
central que non é nacionalista español.
Todo iso leva consigo un arrefriamento da
política catalá e da súa tradicional mobilización cívico-política a favor dos dereitos
do pobo catalán. Zapatero dixera que
aceptaría o Estatut que aprobara por consenso o Parlamento ademais créralo. Mais
nas últimas semanas, sen deixarnos influír
nin pola caverna mediática do PP nin polos sectores xacobinos do PSOE, que xa
sabemos que idea de España teñen, comprobamos que a nosa propia clase política
se autolimita e, como os ultracatólicos,
cren no dogma de fe da Constitución española. E dísenos que este é o límite, ou
sexa, que o novo Estatut debe rexerse polas mesmas regras do xogo que o do 79, é
dicir, xusto cando se inventou o Estado
das Autonomías.
Isto provocou que as novas xeracións
de mozos nacionalistas, que só teñen como referencia do franquismo e posfranquismo a lembranza dos seus pais, non
poidan entender que se lles presente un
novo Estatut que non recoñeza plenamente non só os dereitos históricos e un bo
sistema de financiamento, senón que sexa
un paso para a plurinacionalidade do Estado español. Este é o reto da clase política, convencer antes de aceptar ou negociar un Estatut que representa encadearnos ao Estado por 20 ou 25 anos máis, ou,
como din algúns sectores, para encaixarnos definitivamente no que chaman a España plural, un verdadeiro espellismo.♦
MIQUEL SELLARÈS é director de
Debat Nacionalista.
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Os grandes incendios deste verán veñen unirse á difícil situación económica

Portugal chega ás municipais nunha profunda crise
RUBÉN VALVERDE
Taxas de paro que xa non se recordaban no país, unha inflación disparada e un déficit público preocupante. A todo isto,
Portugal debe engadirlle máis de 75.000 hectáreas queimadas este verán, un problema que vai en aumento ano tras
ano. O novo primeiro ministro, José Sócrates (Partido Socialista), comezou tomando varias medidas impopulares como a
suba do IVE, que pasou dun 19% a un 21%, malia ter prometido en campaña electoral que non aumentaría os impostos.
Portugal non se recupera da crise
económica que leva vivindo dende comezos do 2000. Aos problemas que xa viñan estancando o
desenvolvemento do país, este
verán hai que engadirlle, de novo,
a traxedia dos incendios. Dende
1990 levan ardidas 440.000 hectáreas. Este ano levan ardidas
máis de 76.000 hectáreas segundo datos ofrecidos polo Centro
Europeo de Información Forestal
(Effis), dependente da UE. Esta
cifra sitúa o país luso como o
maior en superficie queimada no
que vai de ano, superando ao Estado español en máis de 40.000
hectáreas. Nos últimos 25 anos,
segundo a UE, arderon en Portugal máis de 2,5 millóns de hectáreas, sendo o terceiro país despois
de España e Italia.
O goberno está pensando en
poñer en marcha un servizo de
bombeiros propio, segundo
anunciou esta semana, e abrir unha brigada especializada na policía. De feito, no país veciño só se
sancionan o 0,5% dos lumes. Os
incendios, xunto coas malas cifras económicas están levando a
que os portugueses comecen a
cuestionar o novo primeiro ministro, José Sócrates, que chegou
ao goberno despois de acadar uns
resultados históricos para o Partido Socialista (PS), só superados
en 1983, tras acadar 120 dos 230
escanos que compoñen a Asemblea da República. De feito, os
resultados no país luso foron históricos para o conxunto da esquerda, ao acadar máis do 60%
dos votos e 142 escanos.
Porén, entre os partidos á esquerda do PS, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerdas, está crecendo a desconfianza ante
as medidas adoptadas polos socialistas para combater a crise.
Socrates está apostando até o
momento por medidas moi impopulares como a suba dos impostos indirectos para obter
maior recadación. Tamén incrementou a idade de xubilación
dos funcionarios públicos, dos
60 aos 65 anos, para reducir o
custo das pensións. De feito, o
déficit público (que vén motivado en gran parte polo alto gasto),
vai situarse este ano en cifras
que roldan o 6,85%, unha cifra
astronómica dentro da UE e que
incumpre os criterios de converxencia de Maastricht, que fixaban como límite o 3%.
Un dos temas máis preocupantes nos últimos anos é o aumento do desemprego, que se sitúa en cifras que xa non se lembraban, co 8,54%. Por exemplo,
no 2002 as taxas de paro eran do
4,3%. A inflación este ano xa leva acumulado máis do 2,4%,
crecendo moi por riba dos salarios. Unha das principais queixas

dos traballadores é a falta de poder adquisitivo, cun salario mínimo que se sitúa nos 374,70 euros
e uns soldos medio que non superan os 750 euros, nun país no
que as diferenzas sociais seguen
a ser moi grandes. Ademais, Portugal leva en recesión varios
anos, en gran medida debido á
feble demanda interna. Semella
que todo este descontento pode
ser catalizado polos partidos á
esquerda do PS nas vindeiras
eleccións municipais de outubro,
xa que tanto o PSD (centro-dereita), como o CDS-PP (dereita)
levan en liortas internas dende a
debacle sufrida nas pasadas lexislativas.
A situación tamén levou a
que Mário Soares (PS), que presidiu a República entre 1986 e
1996, anunciase que vai presentarse de novo ás eleccións no
2006, con 80 anos de idade. O
seu rival será outro veterano e
vello coñecido seu, o ex primeiro ministro entre os anos 1985 e
1995, Aníbal Cavaco Silva
(PSD). Dous pesos pesados que
intentarán enderezar o rumbo de
Portugal.
Unha crise que comezou
antes da entrada do Euro
A crise económica do país veci-

José Sócrates acumula descrédito pola súa política nos primeiros meses de mandato.

ño comezou antes do funcionamento da moeda única. O país
veciño viviu un gran despegue
durante a época dos noventa ao
substituír a España como centro
de man de obra barata. Moitas
empresas instaláronse no país
veciño aproveitando tamén as
vantaxes fiscais. As cifras de
paro reducíronse e aumentou a
demanda interna, tendo un tirón
especial o sector inmobiliario.
Nese momento os tipos de interese en Francia e Alemaña estaban máis baixos que en Portu-

gal. Os bancos lusos viron unha
oportunidade de negocio e mercaron francos e marcos que
converteron en escudos para ser
prestados no país. Esa gran cantidade de cartos circulando polo
país fixo que os tipos caesen tamén en Portugal e que se disparase a inflación, o déficit comercial e o endebedamento das
empresas, dos bancos e das familias, mentres que os salarios
aumentaron a un ritmo moito
máis lento.
A ampliación da UE tamén

lle está afectando a Portugal, xa
que un bo número de empresas
están desprazándose ou pensando en facelo, a países do leste
europeo, nos que os salarios
medios son de 350 euros, por
exemplo, no caso da República
Checa; ou de 100 euros en caso
de Bulgaria. Isto débese a que a
economía portuguesa progresou
pola vía de reducir custos coa
contención salarial e non polo
investimento en I+D+i, nin pola especialización da man de
obra.♦

Nº 1.188 ● Do 8 ao 14 de setembro de 2005 ● Ano XXVIII

●

Diques do sur dos EE UU e
grandes incógnitas de Europa (I)
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA
É necesario sinalar que antes da traxedia
ocurrida no sur dos EE UU a acumulación
de mentiras sobre as guerras de Afganistán e o Irak e o descrédito producido pola
política contra o terrorismo mostraran unha imaxe de ineptitude do goberno de George Bush. A falta de capacidade para
afrontar situacións de emerxencia fixo
que penetrase esa imaxe entre parte da cidadanía norteamericana. Amparado na
miña calidade de vello economista socialista, darei breves pinceladas.
a) O grande economista e estadounidense John K, Galbraith publicaba na década dos sesenta libros como A sociedade
opulenta, O novo estado industrial, A economía e a acción política, etc. En todos
eles denunciábanse que existía nos EE
UU un evidente deterioro do “capital social” que favorecía a un egoísta afán de
beneficio privado. A culpa do deterioro
das presas de Nova Orleáns as previra, hai
corenta anos Galbraith. O New Deal foi
vencido e veu Ronald Reagan, o neolibaralismo, Margaret Thatcher…
b) A falta de consenso na política exterior dos EE UU suscitou os comentarios de moitos politólogos, dende o popular Timothy Garton Ash aos experimentados Gideon Rose e Richard N. Haass. Todas as súas teorizacións son anteriores ao desastre de Louisiana pero, en
xeral, predican unha volta cara a certas
formas de multilateralismo, a potenciación de reformas de Nacións Unidas
favorecedoras da economía de mercado,
a volta a unha política baseada no chamado: “interese nacional” e un abandono do chamado “idealismo” dos neoconservadores. Visto todo isto cun distanciamente arcaico-europeo parece corresponder cunha situación non demasiado
complicada. Os neoconservadores souberon comprender que o sistema estadounidense necesita, para a súa estabilidade, asentarse sobre o piar militar, que
desequilibra o resto da sociedade. Esa
preminencia do bélico xustifica a loita
polo control xeoestratéxico do petróleo
de Oriente que se combina cunha enor-

GONZALO

As inundacións do sur estadounidense e as próximas
eleccións europeas son temas que poden afectarlles
moito ás relacións internacionais do Estado español.
me pero xa impugnada potencia finan- pón unha sorte de separación entre unha
ceira cuxa máis recente manifestación é clase sacerdotal, consciente e intérprete
a dependencia do aforro externo (ultima- do “ben común” de corte platónico-hemente do dragón chinés, sucesor dos ti- geliana e dunha sociedade civil económica controlada por
gres asiáticos) para
dita caste de ilustraimpulsar a economía
odémonos preguntar se, dos filósofos. É certo
norteamericana.
que nestes momentos
c) Entre todas as
do mesmo xeito
parecen
obsoletas
teorizacións estadounidenses, a máis como o 11-S constituíu unha certas extremas concepcións funcionalismportante parece a
coartada para
tas do “Estado” code Haass, que formumo consello de admila a posibilidade dunos conservadores,
nistración das granha acción unilateral
empresas e moipor parte dunha clase
hoxe o Katrina podería des
tos tratadistas insisdirixente, burguesa,
ten nas súas áreas de
internacional, cosmudar a política
autonomía. Simplifimopolita e ilustrada
que iniciaría unha ac- internacional dos EE UU” cando moito, paréceme que a tendencia
ción internacional
histórica apunta cara
promotora dos dereiá unidade dun poder
tos humanos con capacidade de exercicio dunha función re- social no que os vectores económicos,
distributiva dunha crecente riqueza. Al- político, mediáticos e de manipulación e
canzaríase deste xeito a utopía dunha so- información están crecentemente monociedade global con soportábeis, escasas diferenzas económicas O IMPERIO ASULAGADO
entre os pobos. Penso
que o posíbel benintencionado esquema
de Haass é inadecuado.
Primeiramente,
porque o aceptado
“mercado” que implica non ten unha eterna
eficacia produtiva, parecida á que Marx
gababa no Manifesto
Comunista, e que contrariamente ten unha
implícita tendencia á
xeneración de desigualdades. Haass su-
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polizados e imbricados nun sistema supranacional e suprasoberano de gobernanza, que está en fase aínda constitutiva. O modus operandi do G-6, G-8, FMI
e o Banco Mundial, parecenme ir nese
sentido que Haass non ten suficientemente en conta.
d) Chegados a este punto, podémonos
preguntar se, do mesmo xeito como o 11S constituíu unha coartada para os conservadores hoxe o furacán Katrina podería servir a unha inflexión da política internacional dos EE UU. Ao meu modo de
ver a oposición á disparatada guerra do
Irak conduciunos a unha confusión entra
multilateralismo pacífico e unilateralismo agresivo. Por desgraza, paréceme
máis probábel unha combinación baseada nun sistema competitivo, globalizado
de mercado que produza un multilateralismo agresivo. Neste, os países ricos seguirán transferindo recursos do “pobre
sur” ao opulento norte utilizando o seu
poder e violencia cando fose necesario.
Así é o caso que o perigo dunha “proliferación nuclear” podería neste sombrío
escenario “xustificar” unha acción demoledora contra Irán.♦
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
foi funcionario das Nacións Unidas en Xenebra

ROI CAGIAO

Nova Orleáns
H. VIXANDE
Entre outras moitas leccións, William Faulkner novo anos despois. Os americanos son como os gaaprendeunos que había que terlle respecto ao Missis- legos, moi dados a ignorar os seus paisanos.
sippi. Unha parte de As palmeiras salvaxes conta a
Visitei dúas veces Nova Orleáns. Unha delas
epopea dun convicto que rescata unha muller grávi- hospedeime na rúa Canal, no borde mesmo do disda durante unha das inundacións causadas polo río. trito francés; outra peregrinei de hotel en hotel esFaulkner ambientou varias das súas obras en gotando os cupóns que recortara nas revistas turísNova Orleáns. Unha delas, Mosquitos, transcorre ticas e que daban dereito a pasar unha soa noite a
nesa cidade, no río e no lago, que se revelan peri- un prezo moderado. Como nas novelas.
gosos. Tamén fala de Nova Orleáns en Pylon, a noBiloxi foi outro dos lugares atacados por este furavela de aviadores intrépidos de moral disipada e de cán devastador. Esa cidade aparece mencionada na
xornalistas timoratos.
obra de Capote Outras voces, outros cuartos. É un luA maioría da vida de Faulkner non transcorreu gar de paso na peregrinaxe do protagonista desta nonas beiras do Mississippi. Adquiriu unha casa, Ro- vela desde Nova Orleáns até o lugar onde vivían os
wan Oak, en Oxford, condado de Lafayette, a seus parentes. Tras visitar a mansión á que se retirou o
douscentos quilómetros do río. Era unha vivenda presidente da Confederación do Sur Jefferson Davis
ampla rodeada dunha propiedade extensa na que despois de perder a guerra de Secesión, tratei de redestacaban os seus cabalos máis unha árbore de construír aquela viaxe de Joel Harrison Knox. Non fun
magnolia. Sobre as paredes do seu estudo, dentro capaz de ir máis aló de Biloxi e rematei desviándome
daquela casa, o que fora premio Nobel escribía a a Pensacola. Moi perto de alí, naqueles días, algúns
estrutura da novela que estaba a preparar.
dos accidentados nun descarrilamento dun tren remaTruman Capote naceu en Nova Orleáns. Fun á taron nas fauces dos caimáns dos pantanos da Florida.
oficina de turismo desa cidade na rúa de Santa Ana,
En Nova Orleáns aínda quedaban vestixios da
á altura da praza Jackson, para preguntar o lugar no presenza española e había unha placa que lembraque viñera ao mundo. Alí dixeron que non tiñan ba que a rúa Decatur un día chamouse Camiño de
noticia de que fose concidadán deles. Compro- Baiona. Paseando por un vello cemiterio, topei
baron que estaban nun erro nunha das fichas que cunha lápida dun morto que tiña o mesmo nome
consultaron e indicaron que a súa nai dera a luz no que un amigo meu: Manuel Pereira. Entón, tireille
hospital Touro. Hoxe non queda nada do vello edi- unha foto a aquela curiosidade.
ficio que o vira nacer en 1924; foi construído de
Ola Nova Orleáns, adeus Nova Orleáns.♦
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Os mortos de Afganistán
XURXO ESTÉVEZ
O caso do desgraciado accidente dun helicóptero español Cougar no que faleceron
17 militares, moitos deles galegos, deixou
claro que o Exército segue a ser un tema tabú na nosa democracia. Puidemos ler titulares de prensa como o de La Voz de Galicia do 19 de agosto, “Lágrimas polos heroes”, ou opinións como as expresadas por
Carlos Reigosa defendendo a participación
española na invasión do país asiático: “É o
que lle corresponde, polo seu rango, mais
tamén pola súa responsabilidade como potencia media nun mundo convulso”
X. A. Vázquez-Antelo, no mesmo
xornal, ponse un pouco máis poético ao
falar de “unha ráfaga de profunda
unión” e de que “se produciu unha epifanía de solidariedade”.
Tampouco desperdiciou a ocasión Pedro
Arias Veira de achegar o seu gran de area
laudatorio, pois falando das guerras de Afganistán e o Irak nas que nos metera José María Aznar, di que “foi unha ruptura decisiva,
un salto adiante que recuperaba séculos perdidos fóra da historia... Pero a esquerda reaccionou con hipocrisía... empregou un pacifismo contraditorio e oportunista no caso do
Irak... Resucitou os vellos manuais obsoletos
para inocular ira e falacias nunha xuventude
intelectualmente deformada”.
Estes son apenas algúns exemplos do
panexírico universal co que procuraron estender unha mirada unívoca a prol da participación española na invasión do Afganistán. Mais non todos coincidimos na gabanza. Con independencia do respecto polos finados e dos sentimentos de solidariedade e consolo para as súas familias, que
compartimos plenamente, hai quen pensamos que eses militares non deberan estar
alí polas mesmas razóns que refugamos a
invasión do Irak: son os mesmos protagonistas, os mesmos intereses polo control
das fontes de hidrocarburo, os mesmos resultados. Paga a pena ler o artigo de Ramón Chao, tamén no citado xornal, no que
lembra cómo foron os EE UU os que criaron os acólitos de Osama Ben Laden, no
seu día, para que se enfrontasen á extinta
URSS. Rescatando a memoria da evolución dos eventos no apoio internacional á
guerra afgá, di: “O 6 de novembro de 2002
Bush esíxelles probas de fidelidade aos
seus aliados... Ou con nós ou contra nós”.

Por que Walesa foi Walesa? O electricista
de Gdansk apareceu presentado días atrás
como o grande heroe que iniciou o derrubamento do edificio do socialismo real
nos países da Europa do Leste. Polonia
foi, en efecto, o primeiro país do Tratado
de Varsovia en ser presidido por un demócrata, liberal e anticomunista como Tadeusz Mazowiecki. Foi tamén o primeiro
en probar os efectos da “terapia de shock”
para transitar dunha economía planificada
a outra de libre mercado, ideada, entre outros, por Jeffrey Sachs (agora reconvertido nunha voz crítica contra as políticas
anti pobreza do FMI), e que se traduciu
nunha pauperización absoluta do país e
das súas xentes, que tardaría máis dunha
década en iniciar a remontada.
Os desafectos e as crises sociais en Polonia entre o réxime e boa parte da sociedade iniciáronse ao pouco de estabelecerse
o poder do POUP. A rixidez dun modelo, o
soviético, que freaba toda tentativa de acomodamento ás particularidades nacionais,
tan acentuadas en Polonia, nutría un descontento que emerxeu en numerosas ocasións, esencialmente a partir de 1956 en
diante. A primeira denuncia e oposición
crítica formal a aquel sistema proviña de figuras como Karol Modzelewski ou Jacek
Kuron, autores da Carta Aberta ao Partido

Chegada dos féretros dos mortos no sinistro do Afganistán a Lavacolla.

O feito de que a invasión de Afganistán
contase co aval da ONU no seu día, dentro
do clima de histeria desatado polos EE UU
despois do 11-S, non a diferencia en nada
da invasión unilateral do Irak.
Que pintamos nós neste proceso? Como “potencia media nun mundo convulso”, somos verdadeiramente carne de canón. O Estado español é o único que xa
perdeu o 10% dos seus efectivos, e iso
que, en palabras do ministro de Defensa,
José Bono, “España non está en guerra,
non participa en misións bélicas”. Sumando as 62 vítimas do Yak-42 e as 17 do Cougar, temos 79 baixas mortais sobre un total de 841 soldados, despois da última ampliación. Os 2.000 norteamericanos falecidos até agora constitúen apenas o 1,5 %
dos máis de 130 mil soldados emprazados
no Irak, por exemplo. E continuaremos a
estar no punto de mira, xa que, para substituír os malogrados soldados, o exército
enviou outros 14 militares de Figueirido e
dez máis da base sevillana de El Copero.

Outro par de noticias do mesmo día
permitían entrever o obxectivo inconfeso
de tanta unanimidade no tratamento mediático da “heroica misión”: “Militares
galegos en Herat din que os seus mandos
pediron silencio”. Con iso, a cúpula castrense aseguraba o control da difusión
dunha mensaxe única e sen discrepancias.
A outra nova informaba que as familias se
desprazaron a Madrid para recibir os corpos acompañados dun equipo de psicólogos para “controlar o estado de ánimo”.
Alén do lóxico consolo á dor das familias,
que compartimos, non será que tanta unanimidade e control obedecen á vontade de
que a situación non se lles vaia das mans
aos gobernantes?
É obvio de que tratarán por todos os
medios de que non apareza aquí outra persoa co valor de Cindy Sheehan, nai dun
soldado dos EE UU morto no Irak, e de todas as “Nais pola Paz” que están a encabezar a oposición á continuidade da guerra.
Sei que non é fácil conseguir distanciar-

Aquí fóra

Walesa
XULIO RÍOS
–do que foron rapidamente expulsados pa- o primeiro xermolo de autoorganización
ra seren ingresados no cárcere– na que de- da clase traballadora polaca, e desembocanunciaban as graves taras do socialismo ría dous anos mais tarde na formación do
burocrático. Kuron seSindicato Libre da
ría ministro de TrabaCosta en Gdansk,
llo con Solidarnosc e
antecedente directo de
propio Walesa
acabaría enfrontado,
Solidarnosc.
como moitos dos diriEste contexto inencargouse,
xentes daquel moveterno, cun réxime
mento, a un Walesa
acartonado e desbora partir de 1990,
cegado pola ambición
dado a un tempo pode rebentar Solidarnosc las protestas populae o conservadorismo
máis recalcitrante.
res e pola obediencia
en mil anacos
Nos anos sesenta e
debida ao monolitissetenta, sucesivas crimo soviético, o apoio
para satisfacer
ses sociais involucrada Igrexa católica, reron directamente o
ferente clave na vida
a súa propia
movemento obreiro.
polaca en tempos de
megalomanía”
Da man de Kuron, endificultades, e o albotre outros, nacía o
rozado apoio internaKOR (Comité de Decional, estabeleceu
fensa dos Traballadores) en 1976, para unha converxencia inédita. A rebelión
apoiar os represaliados polo réxime por polaca tiña como principal suxeito o proparticiparen en folgas laborais. O KOR foi pio movemento obreiro. Non se trataba

‘O

AGN

se da presión ambiente e cuestionarse sobre
a inutilidade da perda dun ser querido. Mais
esa convicción moral das nais americanas,
como o fora antes a das arxentinas, o das
chilenas e o de todas as persoas do mundo
que conseguen transformar a súa dor en
pensamento libre e acción, é unha marabillosa forma de resistencia que pode parar a
barbarie. Unha vez desatada esa enerxía,
non hai forza no universo capaz de freala.
Iso sábeno moi ben os falcóns e os corvos
estadounidenses. O exemplo de Vietnam
paira sobre as súas petroleadas cacholas. E
os que mandan aquí estudaron na mesma
cartilla: hai que evitar que calquera parente,
un só, comece a criticar a guerra e a gañar a
opinión pública. Despois, xa non hai maneira de revertela. O xurdimento dunha naicoraxe galega podería quebrar esa unanimidade que evoca máis os tempos do pensamento único que a proclamada apertura informativa da nova etapa.♦
XURXO ESTÉVEZ é artista conceptual e escritor.

dun grupo de intelectuais sen predicamento. Ninguén mellor ca un traballador
para deslexitimar o discurso emancipatorio daquel socialismo. Un intelectual coma Kuron nunca tería a mesma credibilidade, nin presentaría a mesma docilidade
reaccionaria. Walesa convertía as manifestacións en procesións e operábase o
milagre: Ronald Reagan apoiaba as reivindicacións dos obreiros... en Polonia.
Solidarnosc é un referente aínda na
vida polaca, pero hai anos que deixou de
ser o que era. Hai tempo que os noutrora
sindicatos oficiais, OPZZ, contan incluso
con mais afiliación. No político, o propio
Walesa encargouse a partir de 1990 de
rebentar o movemento en mil anacos para satisfacer a súa propia megalomanía.
Iso, en parte, pode explicar que nestas
conmemoracións o electricista de
Gdansk estivera acompañado de moitas
autoridades, nacionais e estranxeiras, pero de poucos compañeiros de fatigas de
Solidarnosc. Foron os seus quen acabaron cos estaleiros onde xurdiu a reivindicación católico-proletaria do capitalismo. Meu deus!, que diría Wojtyla.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org) e autor de
A conversión de Polonia (Do Cumio, 1991).
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Despois de moitos anos de reivindicación, parece que por fin vai
haber selección galega. Era unha
cuestión estritamente política?
Era. O proxecto da selección
necesitaba vontade política. Durante todos estes anos, a Xunta
negárase a poñela en marcha. O
certo é que o acordo co presidente da federación galega, Xulio
Meana, foi inmediato.
Xa hai estadio e adversario
para o partido de Nadal?
Aínda non, pero xa estamos a
negociar con varias seleccións
de primeiro nivel porque queremos que este primeiro partido da
selección galega en tantos anos
sexa unha festa na que todos os
galegos esteamos convidados.
Por iso estamos tentando non só
facer un partido senón varios actos paralelos, como un encontro
de veteranos, no que queremos
contar coa participación de
Amancio, os irmáns Santomé,
Paco Buio ou Xurxo Otero.
Na reinvidicación dun combinado galego participaran moitos futbolistas activamente, caso
de Fran ou Míchel Salgado.
Seino. E por iso tamén conto
con eles. Tamén me reunirei cos
adestradores Arsenio Iglesias e
Fernando Vázquez para sumalos
ao proxecto e voume axuntar cos
presidentes dos clubs galegos de
1ª, 2ª e 2ª B porque a idea deste
proxecto ten que ser compartida
e aglutinar a maioría dos galegos, para que se sintan orgullosos de Galiza como selección de
fútbol. A primeiros de outubro
queremos ter perfilado o seleccionador e comprometer patrocinios de varias empresas galegas
que nos apoien en desenvolver o
proxecto. Queremos dinamizar
os produtos relacionados co
equipo (bufandas, chándales…)
e imos encargarlle a un deseñador galego a nova camisola, que
vai ser unha cousa ben especial.
A idea é crear un equipo
técnico profesional?
Este primeiro partido vai ser
especial e pode ter “anomalías”,
como que xoguen futbolistas actualmente sen equipo, por exemplo. Mais si queremos que haxa
unha estrutura estábel, comandada por un seleccionador contratado pola federación –con apoio
económico da Xunta– que deseñe un equipo técnico para traballar non só para o partido de Nadal senón para servir na busca de
novos valores do noso fútbol durante todo o ano. A través da nova Lei do Deporte pretendemos
recoller a selección como un dereito dos galegos, para impedir
que un cambio de goberno elimine o combinado, igual que ocorreu nas Baleares cando voltou o
PP á Generalitat.
Hai quen di que unha vez
que haxa selección de fútbol, as
outras irán chegando unha
tras outra.
Hai menos dificultades pero
cómpre idéntico compromiso. A
Xunta quere que a seguinte selección en crearse sexa a de básquet feminino. Este é un deporte
que conta con moita participación, tanto na base como na
elite e penso que podemos organizar unha festa xeitosa en homenaxe a estas deportistas ás veces pouco valoradas.
Outra das demandas do deporte galego era a creación dun
equipo profesional de ciclismo.
É unha gran necesidade. É pre-

Santiago Domínguez

Deporte de base

‘O partido da selección galega
debe ser unha festa’
CÉSAR LORENZO GIL

Santiago Domínguez Olveira (Vigo, 1964) volve ás canchas. O novo director xeral
para o Deporte abandona o seu posto como portavoz do BNG en Vigo para desenvolver desde a Xunta proxectos de xestión deportiva xa ensaiados na súa etapa de
concelleiro. As súas primeiras medidas satisfán algunhas vellas demandas do deporte galego, como a selección de fútbol ou o equipo profesional de ciclismo.

PACO VILABARROS

ciso buscar apoio das deputacións
e de grandes empresas galegas para investir neste proxecto. A idea
da Xunta é ter un equipo profesional para o 2007 e que teña continuidade garantida polo menos durante catro anos. Non é lóxico que
haxa equipos nas Illas Baleares, na
Comunidade Valenciana ou en
Euskadi e non aquí. Temos moitos
afeccionados e ciclistas de alto nivel –aí está a brillante Volta a España de David Blanco– que xustifican esta aventura.
A Volta a España non pasa
por Galiza desde hai oito
anos. Como se pode corrixir
este boicot?
Houbo unha clara marxinación a respecto de Galiza. Da
Unión Ciclista Internacional
conseguín o compromiso de puxar para que no 2007 a Vuelta
saia dalgunha cidade galega e
antes de que remate a presente
edición manterei contactos con

Unipublic para alcanzar un acordo neste sentido.
A Volvo Ocean Race era o
gran proxecto da Xunta en materia deportiva para este ano.
Mais parece que Vigo non vai
ter tanto protagonismo como
se afirmara.
En concreto, os barcos que
van saír de Vigo teñen previsto
chegar ao porto na tarde do venres, 11 de novembro e partirán o
día seguinte ás 2 da tarde. Isto,
que nunca se comentara por parte
do goberno anterior, produce gran
decepción, non só no sur de Galiza senón no norte de Portugal.
Coido que este programa é francamente mellorábel e para iso xa
iniciamos os contactos para posibilitar que os barcos cheguen a
Vigo unha semana antes e poidamos organizar actos paralelos que
compensen o esforzo económico
desta competición de vela.
A alcaldesa de Vigo, Corina

tistas de elite que teñen que saír
moi novos fóra por falta de centros
de alto rendemento, as nosas preocupacións deben ser outras.

Porro, dixo non saber nada dese programa.
Así mo manifestou. Resulta
moi estraño que non se reunisen
en ningún momento a alcaldesa e
o anterior director xeral para o
Deporte, José Ramón Lete, cando o propio goberno municipal
de Vigo lle deu tanta importancia
a esta saída.
A anterior Xunta prometera
un circuíto de alta velocidade.
O certo é que habería a idea,
pero non o proxecto. Contra o que
se publicou, na Xunta non hai nin
un deseño nin unha ubicación nin
un orzamento para esa obra. Falando sinceramente, penso que
non é prioritario como investimento público. Paréceme unha excelente idea, pero tería que ser sufragada con capital privado. O diñeiro dos galegos, a día de hoxe, ten
outras urxencias no plano deportivo. Mentres haxa nenos que non
poidan practicar deporte ou depor-

Cando vostede foi concelleiro
de Deportes en Vigo, logrou o
que case ningún político: unha
cea de despedida organizada
por equipos, deportistas e seareiros. Como se logra iso?
Na xestión deportiva, penso
que hai tres puntos que atender.
Cómpre escoitar os clubs para
saber que axudas os farán mellorar. Hai que coidar o deporte de
base e, por último, débeselle botar imaxinación para resolver cada problema concreto. Do que se
fixo en Vigo, hai varias cousas
exportábeis ao resto de Galiza,
caso do pulo ás asociacións de
deporte de base.
A que investimentos lles dará
prioridade a Dirección Xeral?
Primeiro hai que racionalizar o
gasto para sermos eficaces. Estamos preparando un mapa de infraestruturas deportivas, para saber
onde hai pavillóns baleiros ou
equipamentos para deportes sen
practicantes nesa área. Despois deseñaremos un plano de investimentos de cara aos vindeiros 15
anos, baseado nunha sistematización da práctica do deporte. Se
cando un neno estuda música, ten
o mesmo programa estea no conservatorio que estea e primeiro
aprende as bases do solfexo antes
ca tocar un instrumento, no deporte de base deberían funcionar as
cousas do mesmo xeito. Un soño
meu de vello sería crear un programa de estudos común en todas as
escolas municipais, que prime a
aprendizaxe do exercicio nos primeiros anos para que con máis tarde o neno escolla a que deporte
adicarse. Moitas veces vemos meniños de cinco anos xogando ao
fútbol sen saberen respirar ou sen
idea de estiramentos, por exemplo.
O presidente do Deportivo,
Augusto César Lendoiro, vén
de manifestar que cavila volver
á política porque considera que
os gobernantes abandonaron o
fútbol de elite. Vai haber apoio
para os clubs profesionais?
Apoio, todo. Por esa banda,
Celta e Deportivo poden estar tranquilos. Subvencións, ningunha. As
sociedades anónimas deportivas
son empresas privadas e como tal
deben ser tratadas, sen ningún privilexio por parte da Administración. Igual que calquera sociedade
mercantil, deben adaptarse ao seu
nivel de ingresos. É certo que a bonanza dos tempos gloriosos dos suculentos pagamentos por dereitos
de televisión talvez non se aproveitaron para ter economías saneadas,
pero non se lles pode dicir aos cidadáns que deben pagar outravolta
os excesos do fútbol. O que si haberá é axuda para que eses clubs
favorezan as relacións co deporte
de base e tamén en concepto de
promoción turística.
Os deportes autóctonos tamén precisan apoio.
Por suposto. Potencialos e poñelos en valor é unha arela da
Xunta. O ideal sería que puidesen
desenvolverse e estendérense socialmente. Hai un vello proxecto
de unificación baixo unha única
federación galega, mais arestora
este tema está complicado. Deben
ser os practicantes os que dean o
primeiro paso neste sentido.♦

Luísa Villalta.

Delmi Álvarez.

Sete finalistas
no premio
da AELG

Nova programación
cultural
de Caixanova

Xabier P. Docampo,
único galego
en Berlín

Laxeiro presente
nos 150 anos
do Circulo das Artes

A Asociación de Escritores en Lingua
Galega vén de dar a coñecer o nome
dos sete finalistas do premio AELG
2005. Trátase de Miguel Anxo Fernán
Vello con Territorio da desaparición,
Bernardino Graña por Sen sombra e
sen amor, Bieito Iglesias con Amor e
música lixeira, Olga Novo por A cousa
vermella, Román Raña con As metamorfoses do tunel, Manuel Veiga con
O exiliado e a primavera e a finada
Luísa Villalta por En concreto. O nome
do gañador darase a coñecer o día 24.♦

Vénse de presentar a programación cultural de Caixanova desenvolverá até decembro. Máis de sesenta actividades que abarcan manifestacións artísticas diversas,
dende o teatro até a danza, pasando pola
música clásica e exposicións de pintura,
conforman a aposta da entidade para a última parte do ano. A antolóxica de Gerardo Porto, as fotografías de Delmi Álvarez,
o apartado dedicado ao teatro galego coas
principais compañías do país e a actuación do Ballet Nacional de Lituania e
Igor Yebra son algunhas das destacadas.♦

O pasado martes 6 de setembro arrancaba unha das citas literarias máis importantes de Alemaña, o Festival de Literatura de Berlín, coa presenza de Xabier
Puente Docampo, como único autor do
Estado español. O novelista, autor de
máis de vinte títulos entre eles O misterio das badaladas, e Premio Nacional
de Literatura Infantil e Xuvenil, estivo
presente na sección de literatura infantil e
xuvenil da cita alemá. O encontro reunirá
durante doce días en Berlín a cento cincuenta autores de máis de trinta países.♦

O Círculo das Artes de Lugo inaugurou
o pasado martes unha exposición con
obras do pintor Laxeiro con motivo da
celebración do seu cento cincuenta aniversario. A mostra, composta por un total de dezasete cadros do artista pertencentes aos fondos de Caixa Galicia, fai
un percorrido por toda a súa traxectoria,
dende o mural El manantial de la vida,
pintado en 1940, até os máis abstractos,
como as súas maternidades ou Fue un
hombre, da década dos sesenta, pasando
polas obras de temática etnográfica.♦

AMANCIO PRADA
‘Para min a música
é poesía cantada”
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ove mil metros cadrados para a arte. Esa é a
dimensión do Museo de Arte Contemporánea
de Unión Fenosa na Coruña (Macuf), que
vén de culminar a súa ampliación. O centro
alberga arestora tres exposicións e espérase con ilusión unha mostra que reúne douscentos cartaces de
filmes de Luis Buñuel. Outro artista, o galego-cubano Mario Eire, expón a partir do 8 de setembro as

súas mellores obras hiperrealistas. Aos 81 anos, Eire
conta no seu currículo con tres premios de pintura e
achegouse á literatura e á música. Musical será a
homenaxe que se lle ofreza en Mondariz á histórica
Orquestra Mariño, que amenizou un monte de festas na
bisbarra do Condado entre 1956 e 1984. O 11 de setembro, ás 8 da tarde, antigos membros do grupo e veciños
da comarca asistirán á lembranza destes músicos.♦
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Edición popular de clásicos universais
en galego
La Voz de Galicia entregará dous libros semanais a un euro
A.N.T.
De Cervantes a Marx e de Shakespeare a Sartre, a Biblioteca
Galega de Clásicos Universais que emprezou a publicarse o 4 de
setembro , da acceso a prezo simbólico a un catálogo deobras da
literatura universal en galego, adaptado á nova normativa, e
completa un arco comezado coa enorme acollida que en 2002
tivo a Biblioteca 120 tamén editada polo rotativo coruñés.
A saída coincidiu co día da
Santa Rosalía. A distribución
gratuíta de 180.000 exemplares
de Romeo e Xulieta, a obra de
Shakespeare, foi o punto de
partida dunha colección que

contará con corenta títulos e será distribuída os martes e xoves
ao prezo dun euro por exemplar. As entregas finalizarán o
vindeiro 26 de xaneiro de 2006.
Segundo o redactor-xefe

Conan Doyle.

Grahan Greene.

de accións especiais, Tucho
Calvo, “a idea é completar
unha biblioteca básica galega
e enlaza coa iniciativa da Biblioteca 120. Daquela eran
autores galegos e foi un éxito
fulminante, cunha media diario de case 40.000 exemplares
vendidos. Despois fixemos a
edición de obras de escritores
galegos en castelán, que por
moitas razóns tivo unha difusión menor, e agora penso
que axudamos a completar

Kafka.

unha biblioteca imprescindíbel, que axuda á cultura e ao
idioma.”
A práctica totalidade das
obras programadas xa tiveron
algún tipo de edición en Galiza, pero a particularidade desta
colección é a masiva difusión,
“sempre se podían facer escolmas diferentes, pero poñerse a
sair de cero non tiña moito sentido e ademais non permitiría
saír agora, porque habería que
poñerse a traducir novas obras.

Victor Hugo.

Coido que é unha escolma importante na que todos os autores que están son importantes.
Sobretodo trátase de popularizar esas traducións, que eran
moi minoritarias e que deste
xeito adquiren verdadeiro carácter de best-seller”.
A produción dos libros fana as editoriais Galaxia e Xerais e polo de agora só os dous
primeiros títulos sairon con
axudas de Caixanova e UniónFenosa.♦

Karl Marx.

De Cervantes a Marx
■ Romeo

e Xulieta
William Shakespeare
■ Don Quixote
Miguel de Cervantes
■ Traballo de campo
Seamus Heaney
■ Madame Bovary
Gustave Flaubert
■ A dama das camelias
Alexandre Dumas
■ Un estudo en escarlata
Arthur Conan Doyle
■ Cándido ou o optimismo
Voltaire
■ Crime e castigo
Fiódor Dosoievski
■ Banquete

Platón
Á busca do tempo perdido /
Pola banda de Swan
Marcel Proust
■ Un feliz mundo novo
Aldous Huxley
■ Frankestein
Mary Shelley
■ Siddharta
Herman Hesse
■ Ana Soror
Marguerite Yourcenar
■ Contos
Edgar Allan Poe
■ A guerra dos mundos
H.G.Wells
■ Galicia vista por un inglés
■

Aubrey F.G. Bell
Sobre os males que provoca
o tabaco e outras pezas
Anton Chekhov
■ Vermello e negro
Stendhal
■ O terceiro home
Graham Greene
■ O reiciño de Galicia
Víctor Hugo
■ Asasinato no Orient Express
Agatha Christie
■ Robinson Crusoe
Daniel Defoe
■ A metamorfose
Franz Kafka
■ Á espera de Godot
■

Samuel Beckett
profundis
Oscar Wilde
■ A venus de Ille / As ánimas
do purgatorio
Prosper Mérimée
■ Vinte mil leguas baixo dos
mares
Jules Verne
■ Un conto de nadal
Charles Dickens
■ O enfermo imaxinario
Molière
■ O príncipe
Marco Tulio Cicerón
■ Sobre a vellez / Sobre a amizade
■ De

Marco Tulio Cicerón
■ Fausto

Goethe
manifesto comunista
Karl marx
■ Dr. Jekill e Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
■ A liña de sombra
Joseph Conrad
■ Sonetos a Orfeu
Rainer Maria Rilke
■ Cara ao faro
Virginia Woolf
■ O principiño
Antoine de Saint-Exupéry
■ As palabras
Jean-Paul Sartre
■O

A renovación dos cargos do IGAEM e o CGAC
pendente dos contratos blindados
X.C.
A conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, anunciou unha profunda reforma do Instituto Galego de Artes Escénicas e
Musicais, con nomeamentos de
cargos directivos “que compartan a nosa visión do que debe
ser o novo IGAEM, que debe
ser o motor do teatro, a música
e a danza en Galiza”. O mesmo
criterio se pretende seguir tanto na Fundación Cidade da

Cultura como no Centro Galego de Arte Contemporánea,
que se vira envolto nos meses
previos ás eleccións nunha polémica polo despido, finalmente declarados improcedentes,
de diverso persoal contratado.
Sen embargo as innovacións
previstas terán que postergarse
nalgúns casos varios meses toda
vez que os novos responsábeis
da consellería non queren que o
cese implique a execución das

cláusulas que blindaban a continuidade de varios contratos de
alta dirección.
Os contratos están sendo
analisados polos servizos xurídicos da consellería que recurrirán a un procedemento de
preaviso para facer os relevos,
o que implica ao mesmo tempo
unha certa interinidade política.
Os cargos aos que podería
afectar son o director xerente, o
director económico financeiro

e o da oficina técnica, no caso
da Fundación Cidade da Cultura; o director do Centro Galego
de Arte Contemporánea; o xerente da Promoción do Camiño
de Santiago e dentro do IGAEM, o xerente, o director, a directora/coreógrafa, o xefe do
gabinete técnico e os xefes de
estudos e produción da Escola
de Altos Estudos Musicais.
Vinculado a este periodo
de interinidade, actualmente

está pendente a resolución da
convocatoria de axudas a grupos de teatro, realizada pola
consellería de cultura antes das
eleccións e que provocou diferentes recursos de compañías e
asociacións profesionais. Segundo Ánxela Bugallo o asunto terase que resolver “utilizando criterios claros e transparentes e no futuro serán outorgadas por comisións de expertos no tema”.♦

George
‘Katrina’
Bush
VÍTOR VAQUEIRO

U

n –que posúe pouco pendor á contemplación
televisiva– fica abraiado
polas imaxes que chegan de
Nova Orleans, de Mississippi
todo, de Louisiana, dos estados
do sul norteamericano onde o
triplo K se espalla con habelencia. Un non pasma porque aínda
en Alabama existan cláusulas
xurídicas que prohiben
casamentos interraciais. Un
tampouco non se surprende perante a acción do furacán Katrina, que os elementos se
desenrolan con furia inusitada,
haxa ou non barcos desafiantes
enviados por reis mais ou
menos grotescos. Un
verdadeiramente fica petrificado
porque a xente, o pobo, a multitude, se indigna –licitamente–,
blasfema –xustamente–, desilúdese –fundadamente– e sabe
(un) con certeza que a
indignación, a blasfemia e o desengano durarán o que dure a
pasaxe da ira e, se cadra, unhas
semanas máis, se callar algúns
meses, porque a memoria é un
ben cada vez máis escaso. Un
fica igual que se a Medusa o
contemplase, perante a infinita
paciencia de miles de persoas
que aturan, cunha dor e mansedume secular como os que fotografaran Walker Evans e Dorothea Lange e os demais
compoñentes da Farm Security,
nos anos da fame da década dos
trinta, o xenocidio no que
falecen, no que van falecer
milleiros de cidadáns pretos,
porque miles de homes de Louisiana ou Mississippi combaten
en Bagdad o terrorismo
islámico, como se existisen
maiores terroristas que Katrina
Bush ou Mitch Rice. E eses rostos, nos que se acubilla o medo
e a desconfianza, ollan sen se
alterar a quen perdeu a vida e fica inamovíbel en cadeira de rodas, ollan moreas de mortos nos
tellados, mentres se escoitan os
disparos da Garda Nacional e
máis do exército –con orde de
disparar a morte– que un covarde chamado George Katrina
Bush (que me perdoe Ray
Sugar Robinson polo paralelismo) enviou para, segundo
afirma, evitar os actos de roubo
e de pillaxe, dío Katrina Bush
que, xustamente, roubou a
presidencia, mentes os rostos,
ao seren numerados como gando procedente das pampas,
como bestas nativas da Serra da
Groba, lembran os mesmos rostos de calquera rexión do terceiro mundo, posto que os paradoxos dos que a historia fornece
son semellantes aos designios
da divindade e Europa ponse ao
dispor daquel filme de Wenders.
Un sinxelamente, por seguirmos
o mecanismo de asociación
libre idolatrado polos psicanalistas, non comprende, se deixa
que voe a súa mente, como aínda non arde Mississippi.
Bush, Cheney, Ashcroft,
Robinson. ♦
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Un ano sen Manuel María
Actos en Vilalba e A Coruña,
previos a varios meses de actividades
A.N.T.
A madrugada do 8 de setembro do ano 2004, morría na cidade da Coruña o poeta Manuel María. Todos os actos fúnebres
amosaron a súa imensa popularidade que se confirmou nos
meses seguintes en numerosos actos de homenaxe que se extenderon por toda Galiza e que terán nas próximas semanas
unha maior concreción prolongándose durante case un ano.
En agosto pasado, no Festival
de Pardiñas (Guitiriz), viviuse
un novo episodio desa eomocionantes comuñón colectiva.
Contouno Xurxo Souto o pasado domingo no xornal La Opinión, “o reloxo superaba a unha da madrugada. A unha mínima indicación de quen isto escribe, os festexeiros comezaron
a cantar a coro o “Cuco, cuco,
cuqueiro” e deseguido resoa,
emocionante, a “Foliada das
Encrobas” e por fin a xente toda une as súas mans para entoar os versos do poema “O carro”. Poucas veces tan orgulloso me sentín. Manuel grande
amigo de Alfonso Blanco e
Xermolos, honrou coa súa presenza, ano a ano, este espazo
de cultura e liberdade”.
Agora será en Vilalba e na
Coruña o lugar onde se celebrarán os actos de lembranza
na data do cabodano. Na Coruña, na Asociación de Viciños
das Atochas-Monte Alto, no
curso dunha conferencia de Pilar García Negro, presentarase
a plataforma que promove a
construción dun monumento
dedicado a manuel María.
En Vilalba xuntáronse a
Asociación Cultural Xérmolos,

a Fundación Manuel María e o
Instituto de Estudos Chairegos
para armar diferentes actividades. Na Casa de Cultura de Vilalba está aberta unha exposición, con edicións de libros, fotografías, esculturas de Xavier
Quijada e materiais que informan das relacións do Manuel
coas actividades dos colectivos
chairegos.
O propio día 8 a Praza das
Mulleres concentrará os actos
musicais e literarios da homenaxe, con intervencións de
Lois Diéguez, Ana Arias, Darío
Xohán Cabana, Vicente Piñeiro, David Otero, Marica Campo ou Avelino Pousa Antelo,
entre outros, que recitarán os
versos do poemario Terra Chá.
Na vertente musical actuarán Pilocha, A Quenlla e Miro
Casabella, ademais de varios
grupos folclóricos.
Homenaxe nacional e
disco de Milladoiro
A maiores dos actos deste día, a
comisión formada por AS-PG,
Asociación de Escritores, A
Mesa e a CIG-Ensino, presentarán no Museo do Pobo Galego, o próximo día 11, a man-

chea de actividades que programaron para homenaxear ao escritor. “Preferimos iniciar as actividades achegándonos á data
de nacemento –Manuel María
naceu o 6 de outubro de 1929–,
para darlle un sentido de máis
alegría”, informa Alberte Ansede. O primeiro acto será o 8 de
outubro no Auditorio de Galiza,

unha homenaxe nacional que
dará a bandeira de saida para
catro meses de congresos, exposicións, recitais que estarán
descentralizados por diferentes
cidades galegas. Entre as propostas que se van a dar coñecer
está a grabación dun disco monográfico de Milladoiro arredor
da obra do poeta chairego.♦
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Unha lenda
do norte

Un catalán a pé por Galiza
Dúas viaxes de Espinàs polo interior e a Costa da Morte
Títulos: A peu per Galícia. De la Ulloa a Val

de Camba-A pie por Galicia. De la Ulloa a
Val de Camba/A peu per la Costa da Morte:
La Galícia atlántica-A pie por la Costa da
Morte. La Galicia Atlántica.
Autor: Josep Maria Espinàs.
Edita: La Campana (2002)-Edhasa (2005) /
La Campana (2004)-Edhasa (2004).

Josep Maria Espinàs é un xornalista, xa veterano, con varias
ducias de libros ao lombo.
Quince deles son crónicas de
viaxes por toda a península. No
2002 publicou o primeiro dedicado a Galiza e no 2004 o segundo. Ambos en catalán. Desde hai pouco atópanse dispoñíbeis tamén en castelán, para os
que non se atrevan coa lingua
de Espriu, aínda que o esforzo
non resulta excesivo e ler noutra
lingua,
achegada, co- Espinàs
mo o catalán,
tamén ten a non tarda
súa recompen- en descubrir
sa. Por exem- cando
plo, podemos subimos e
engadir no cu- baixamos
rrículo,
no unha
apartado de escaleira.
idiomas que se
dominan: “ca- Igual que
talán, grado procura
elemental” ou falar en
“catalán, lec- galego cos
tura”. Da bio- seus interlografía de Es- cutores.
pinàs, que naceu en Barcelona en 1927,
hai que engadir que foi membro da Nova Cançó, con once
discos gravados. Presentou
programas de televisión, colaborou na radio, foi columnista
de Avui e hoxe mantén sección
en El Periódico de Cataluña.
Todo isto, claro está, non é garantía necesaria de nada. Proliferan por aí currículos tan
enormes, como desaconsellábeis.
O meu respecto por Espinàs
naceu ao ler as primeiras páxinas de A pé por Galiza. Da
Ulloa ao Val do Camba e viuse
ratificado cando concluín o seguinte: A pé pola Costa da
Morte. A Galiza Atlántica.
Pensei entón que no caso de
Espinàs a veteranía si é un grado. Estas páxinas, escritas coa
humildade dos sabios, recenden ademais a bo estilo literario. Son dos que coidan que os
libros que merecen ser lidos,
pertenzan ao xénero que pertenzan, deben estar ben escritos. E Espinàs non falla. Dá
leccións de economía lingüística; de sensibilidade, nunca impostada; de ben repartido humor e, porque non dicilo, de
dozura. Ambos os textos percíbense documentados, pero
quedan lonxe da pedantería ou
sequera do abigarramento que
prexudique a lectura. Se a iso
engadimos o punto de vista do
autor, de ideais que se albiscan

Josep M. Espinàs ante o faro de Fisterra.

(como a súa fidelidade lingüística ou o seu sentido crítico)
pero que nunca se exceden, nin
se impoñen, sempre dentro dos
límites da discreción e do necesario distanciamento literario,
teremos xa un deses raros produtos que se botan de menos
cando se acaban.
Para unha lectura sabia e
relaxada, para unha educación
no espírito do observador activo, pero tamén comprensivo e
polo tanto sempre respectuoso,
poucos mellores métodos de
aprendizaxe que estes libros de
Espinàs.
Mais, talvez nos pasásemos
de líricos e cumpra xa ir ao
grao. A particularidade que sobrancea nestas crónicas é a de
tratarse de viaxes a pé. Percorridos de máis ou menos unha
semana de duración, con etapas
de doce, quince e até vinte e
tantos quilómetros por día.
Non hai unha meta fixa, quitado talvez a do encontro fortuí-

to, valla o paradoxo. A meta da
epifanía, do descubrimento que
aparece sen buscalo. A única
búsqueda é a de poñerse aí, a
tiro. A técnica de Espinàs é esta: non preguntar, só procurar o
encontro e logo pronunciar unha breve frase sobre o tempo
ou algo así, deixando que o interlocutor decida se quere falar
ou non e sobre que tema. O autor non é mudo, matiza (por
exemplo, fronte a certos tópicos sobre os cataláns), mais sobre todo limítase a tirar un pouquiño da lingua, ao estilo do
psicanalista que converte a última afirmación do paciente
nunha interrogante para que este siga a falar. Unha prosa, así
de trazos, impresionista. Pintor
de paisaxes humanas, poderiamos dicir botando man da expresión decimonónica.
Na primeira das viaxes, Espinás, xunto con Sebastià e Isabel –esquecemos dicir que leva
sempre esta compañía, que ser-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

1. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.

2. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

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

3. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.
4. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.
5. AS GALERAS
DE NORMANDÍA.
Ramón Loureiro.
Xerais.

3. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
4. FOLLAS DO BACALLAU.
Xabier Paz.
Xerais.
5. OS MOSTEIROS DÚPLICES
EN GALICIA NA ALTA IDADE
MEDIA.
Héctor Rodríguez.
Toxosoutos.

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

ve de apoio ou contrapunto–,
percorre Palas de Rei, Agolada,
Rodeiro, Chantada, Taboada,
Monterroso e Antas. Un círculo dentro da Galiza interior, diferente polo tanto da segunda
viaxe que transcorre entre Laxe
e Fisterra, pasando por Camelle, Camariñas, Muxía e Corcubión, entre outros lugares. Neste segundo libro está presente a
recollida do fuel procedente do
Prestige. É unha temática adxacente e inevitábel, dadas as
datas da viaxe, mais que non
escurece nin determina o ton
habitual da prosa de Espinàs.
Ten el a experiencia suficiente
e os obxectivos abondo claros
como para non deixarse arrastrar por altofalantes, nin polos
dominantes, nin polos outros.
O interese deste libro para
un galego non debería estar,
en principio, en ver o que Espinàs nos descobre (aínda que
a ignorancia sobre o propio ás
veces seña proverbial), senón
en ver como nos ven. Todas as
comunidades aprenden do que
se di delas. Igual que nos sucede ás persoas. Desde este
punto é desde o que se pode
producir o descubrimento, un
descubrimento diferente, polo
tanto, ao dun lector doutra latitude.
Espinàs procura ser un observador limpo, que trae a súa
mochila cargada de coñecementos anteriores e preparatorios, mais que tenta sempre que
eses coñecementos non se convertan en preconceptos, senón
en guías.
Espinàs, a quen até agora
non coñeciamos (a cultura e o
mundo cataláns e vascos quédannos sempre a moitos quilómetros de distancia, a diferenza de Madrid, capital da que ás
veces somos arrabaldo), Espinàs, diciamos, é un autor catalán e iso nótase. Non é este o
lugar para ofrecer unha análise
fonda ao respecto, mais sería
doado mostrar os detalles que
el observa é que a alguén de
cultura exclusivamente castelá
se lle pasarían por alto ou non
comprendería. Espinàs non
tarda en saber se subimos ou
baixamos a escaleira. Igual
que é capaz de dirixirse aos
seus interlocutores en galego,
un galego rudimentario pero
que lle facilita a comunicación
e o respecto destes. En realidade, non é tan difícil. Dixo un
andaluz de hai bastantes anos,
non lembro quen, que o españolismo compoñíase en boa
medida de anticatalanismo. A
Galiza viñeron non poucos cataláns, por razóns diferentes.
Case sempre foron respectuosos. Lendo a Espinàs rómpense tamén certos infundados e
parvos estereotipos.♦
M. VEIGA

Sedna, a deusa do mar, é a nova aventura da serie de ‘Nunavut’, a nena inuk que nos conta
como viven os habitantes do
Ártico
hoxendía. O
personaxe
creado por
Xoán
Abeleira
achégase desta vez á casa
de Helga, unha anciá con
moita sabedoría que lle
contará á
pequena unha das lendas máis
fermosas da aldea. Ilustra Jacobo Fernández. Edita Xerais.♦

Ler e escoitar
Kalandraka edita Concierto para animales, un libro-CD que
inclúe un texto extraído do cancioneiro popular colombiano,
musicado
por Andrés
Valero, interpretado pola
Orquestra
Sinfónica de
Galicia, baixo
a dirección de
David Ethève,
narrado por
Serxio Pazos e ilustrado por
Roger Olmos. Fantasía que entra polos ollos e os ouvidos.♦

A Torre
de Hércules
Cal foi a orixe do nome do mítico faro coruñés? Que tivo a
ver o famoso heroe mitolóxico
grego con Galiza? Manuel
Almofrei e Luís Sendón dannos
a resposta nun libro para
primeiros
lectores
que narra
aqueles
feitos. Hércules e Xerión (editado por
Baía) é o relato da loita
entre o semideus e o xigante de
tres cabezas que tiña atemorizados a brigantinos e ártabros.♦

A maxia
de Andersen
Hans Christian Andersen naceu
hai dous séculos en Dinamarca
pero os seus contos seguen
vixentes. Galaxia publica
agora Dez
contos de
Andersen, na
súa colección
‘Árbore’, traducidos por
Pia Sloth
Poulsen e Belén Souto García, e ilustrados
por Kiko da
Silva. Esta é a primeira vez que
‘O chelín de prata’, ‘O vello farol’ ou ‘A teteira’ poden lerse
traducidos ao galego.♦

Nº 1.188
Do 8 ao 14 de setembro de 2005
Ano XXVIII

Grial
Revista galega
de cultura
Nº 166. Abril-xuño do 2005. Prezo 12 euros.
Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

O tema central deste número é
o XXV aniversario do
nacemento da autonomía, con
textos de Ramón Villares, Xosé Ramón Quintana, Luís Domínguez,
Xosé Luís
Rodríguez
Pardo,
Xosé Luís
Barreiro e
Xusto
Beramendi.
Inclúense
entrevistas
con Xosé
Luís Meilán
Gil e Ceferino Díaz. Henrique Monteagudo dá conta do achado do primeiro documento en galego
escrito na actual Galicia, o Foro do Burgo de Castro Caldelas. María Reimóndez manda
unha “carta” desde o país
tamil.♦

Díxitos
Agosto do 2005..
Dirixe: Xavier García.
Edita: Centro de Supecomputación de Galicia.

Neste número dáse conta de
todos os proxectos que
o Cesga
acomete durante este
ano, caso da
promoción
da
aprendizaxe
vía internet, a
rede que une
centros de investigación en
Galiza e Portugal, torga.net ou
as ventaíñas de información
para empresas Ichnos. Jesús
Marco explica a situación
actual da e-ciencia no Estado
e as oportunidades que
representa. Javier Jiménez defende o impulso á enxeñaría
electrónica como infraestrutura básica.♦

Terra e Tempo
Revista galega de
pensamento nacionalista
Nº 134. Abril-xuño do 2005. Prezo 4,5 euros.
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

María Guerreiro e Xoán
Carlos Guerreiro entrevistan o
premio Nobel da paz, 1980,
Alfredo Pérez Esquivel.
Bernardo Valdês repara no
‘non’ francés e holandés ao
Tratado
Constitucional Europeo.
Mª Antonia
Pérez reivindica o Luís
Seoane de
ideoloxía
nacionalista
marxista.
Ramiro Ledo
recupera o traballo como cineasta de Carlos
Varela Veiga.♦

De Borges a Kundera
Ramonet e Chao recuperan nove entrevistas dos setenta
Título: Ignacio Ramonet e Ramón Chao en

Triunfo.
Autores: Ignacio Ramonet / Ramón Chao.
Edita: Laiovento.

Laiovento vén de reunir, traducidas ao galego, unha serie de
entrevistas que os hoxe recoñecidos, mais daquelas ben máis
novos, Ignacio Ramonet e Ramón Chao lles fixeran a diversos personaxes a finais dos setenta e primeiros oitenta pa- A entrevista
ra a revista
con Borges
Triunfo.
O máis sa- é a mellor
lientábel desta de todas.
edición qui- Paga a pena
zais seña a po- o libro só
sibilidade que por ela.
nos ofrece de
ler opinións de
autores de sona internacional sen ter que renunciar á propia lingua. É polo
tanto unha iniciativa que se
agradece.
A primeira entrevista, talvez
a que máis podería mobilizar o
interese dun sector dos lectores,
é a que os galegos, asentados en
París, lle realizaron a Gabriel
García Márquez en 1979, coa
vitoria sandinista en Nicaragua
moi recente. As palabras do escritor, practicamente todas centradas na temática política, so-

Ignacio Ramonet e Ramón Chao.

fren, en maior medida que as
doutros entrevistados, o paso
do tempo. En Nicaragua sucederon demasiadas cousas desde
aquela como para poder ler
agora estas declaracións de Gabo sen pensar, aínda que seña
con cariño, na súa inxenuidade.
Anotemos, como anécdota, que
o autor de Cien años de soledad
acusa os Estados Unidos de
ofrecer unha imaxe do Che
Guevara como a dun “apátrida
sanguiñento”. É a mesma imaxe que curiosamente hoxe ofrecen recoñecidos socialdemócratas que, sen receo ningún, se
inclúen a si mesmos no campo
progresista.
Tampouco soportan ben o
paso do tempo as palabras de

DANIEL MORDZINSKI

Mattelart e a súa dona Michèle.
A información é algo que tamén mudou abondo desde os
setenta.
En bo lugar queda a conversa co cineasta Costa Gavras
e sobre todo a entrevista con
Borges, a mellor de todas. Paga
a pena o libro só por ela. O humor dos entrevistadores é notábel, un humor ao que o autor
arxentino responde moi ben,
estabelecéndose un fluxo de
comunicación que non todos os
xornalistas que falaron co autor
de El Aleph foron capaces de
lograr.
O libro continúa con dúas
entrevistas co italiano Sciascia,
un escritor moi afeccionado á
política. De feito os dous diálo-

gos consisten, sobre todo, nunha análise do caso Moro, o presidente italiano secuestrado e
morto polas Brigadas Vermellas. Sciascia culpa a política
de compromiso coa dereita,
sostida durante anos polo PCI,
de deixar un enorme espazo á
súa esquerda que foi ocupado
por unha violencia desnortada.
Kundera é o seguinte, na
orde do libro, de pasar polo interrogatorio de Chao e Ramonet. Hoxe, cando algúns tentan
equiparar nazismo e comunismo, está ben reler está opinión
do escritor checo, militante comunista, logo exiliado en París: “O fascismo fúndase nun
antihumanismo declarado e
provoca unha posición formal
moi sinxela. Non hai matices.
En troques, o estalinismo repousaba nun movemento humanista grandioso e, malia o
que se comezaba a albiscar,
conservaba aínda unha cantidade de actitudes, de ideas e de
ilusións orixinais. Iso producía
unha situación confusa”.
Das dúas últimas entrevistas, as realizadas aos filósofos
franceses Michel Sarres e Jean
Baudrillard, non se vai dicir
nada aquí, dado o pouco que lle
interesaron a quen subscribe.♦
M.V.

Arte para todos
A Fundación Barrié mostra os traballos de Marcel Breuer,
figura senlleira da Bauhaus alemá
Título: Marcel Breuer. Deseño e arquitectura.
Autor: Marcel Breuer.
Lugar: Fundación Barrié, A Coruña. Até o

16 de outubro.

Marcel Breuer (Pecs (Hungría), 1902-Nova York, 1981),
xunto con Walter Gropius e
Mies van der Rohe, é un dos
grandes mestres da Bauhaus. A
Fundación Barrié xa se ten
ocupado de Van der Rohe e
agora até o 16 de outono amosa o traballo de Breuer como
deseñador e como arquitecto.
Tivo en Gropius, fundador
da Bahaus, un grande apoio.
Cando comezou na escola, foi
ao pouco aceptado como mestre, en base ao traballo que tiña
xa desenvolvido. Nos anos vinte, Breuer deseña unha serie de
móbeis, que son a base de moitos dos móbeis que aínda hoxe
desfrutamos. Neste período no
que Europa estaba vivindo unha época de vacas gordas –os
felices vinte– tras superar a
Gran Guerra, e coa Revolución

Bolchevique entusiasmando a
moitos intelectuais, Breuer
buscaba facer unha cadeira cos
materiais novos que aparecían
no mercado,
que fosen bara- Breuer
tos e que polo quería unha
tanto puidesen
ser desfrutados cadeira feita
pola maioría. cos novos
Así deu coa ca- materiais
deira Vasili, en do mercado
honra do seu e barata,
compañeiro da para ser
Bauhaus Vasili desfrutada
Kandinski. Foi
a base de no- pola
vos deseños, maioría.
nos que os novos materiais
–o tubo de aceiro– se poñen a
disposición de todos os cidadáns que agora comezan a habitar as novas vivendas que o
funcionalismo, deseñado na
Bauhaus, entre outros está a
impoñer.
Nos anos trinta experimentará coa madeira. Fai móbeis

industriais con madeira e mesmo con contrachapado.
No 1933, cando o nazismo
toma o poder na Alemaña, pechada a Bauhaus, escapa a vivir primeiro a Londres, e logo
no 1937 é chamado por Walter
Gropius aos EE UU, onde comeza a facer traballos de arquitectura, como xa tiña feito
en Europa.
O mesmo que no deseño,
na arquitectura gosta de ensaiar
coas texturas. Os seus edificios, encadrados dentro do funcionalismo, tratan de adecuarse
ao contorno. Xoga coas liñas
horizontais e coas grandes fiestras, tratando de fusionar o exterior co interior do edificio.
Pero sobre todo, Breuer
coidou moito no exterior as
texturas dos seus edificios, como se dun novo deseño se tratase. Como se o edificio fose
unha escultura. Polo que o
mesmo que nas esculturas se
xoga coa textura, o mesmo facía Breuer, dáballe aos exterio-

res dos seus edificios unha
grande importacia. Gostaba
moito do formigón á vista.
Nesta exposición pódense
ollar moitas maquetas das suas
obras realizadas tanto en Europa como nos EE UU que impresionan, sobre todo polo seu diseño, demostranto que Breuer
no fondo era un gran deseñador.
Cómpre lembrar que Marcel Breuer foi o creador de
edificios como o da Unesco en
París, o Museo Whitney e o
Begrisch Hall no Campus da
Universidade de Nova York e
igrexas católicas e casas para
particulares.
Breuer representa o deseñador e arquitecto europeo, que se
formou nunha escola democrática dos anos vinte de Europa como era a Bauhaus, e que tratou
de facer móbeis e inmóbeis para
a nova sociedade que xurdía
dentro dunha nova Europa frustrada polo ascenso do nazismo.♦
XESÚS L. PIÑEIRO
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Amancio Prada
‘Vivo á marxe da publicidade’
GEMMA MALVIDO OTERO

A Fundación Curros Enríquez, entregou esta fin de semana o XXI Premio Casa dos Poetas de Celanova ao cantor
Amancio Prada. Un galardón, sen dotación económica, que recoñece o seu labor de divulgación da cultura galega.
En anteriores edicións foron premiados o grupo Milladoiro, o poeta Uxío Novoneyra e o escultor Acisclo Manzano.

OTTO / AGN

Que significa para vostede
recibir o Premio Casa dos
Poetas de Celanova?
É unha alegría moi grande
porque é un premio que vén de
Celanova, de Galiza. Alegría
porque leva o nome do meu
amigo Celso Emilio Ferreiro e
porque fai referencia a esa casa
de poetas onde eu vivo e moro
dende hai máis de trinta anos.
Estes poetas son os que me
teñen regalado o material co
que compoñer as miñas cancións, dende hai xa máis de
trinta e cinco anos. Así que, unha cousa pola outra. As miñas
cancións polas súas letras, e un
premio que leva os seus nomes.
Para o xurado é vostede,
“o mellor embaixador da lírica galega no mundo. Unha
persoa que fai chegar a nosa
lírica a todas as clases sociais
de xeito diferente, converténdoa nun verdadeiro fenómeno de masas”. Está de acordo
con esa definición?
Iso de fenómeno de masas
habería que corrixilo. A poesía
sempre ten unha condición de
segmento, máis que de masas.
Eu recoñezo e asumo a miña
condición minoritaria, pero perseverante. Son un artista que fai
o que ninguén pode facer por el.
Segundo esta afirmación
poderiamos pensar que a música galega goza de boa saúde,
comparte vostede esta tese?
Non sei de que saúde real
goza a música galega, pero teño
claro que boa saúde non signifi-

ca masificación. O que a música
sexa un fenómeno de masas, de
seguro non implica calidade,
nin tampouco autenticidade.
Temos lido que vostede fai
discos para o seu propio pracer.
É certo. Igual que un pintor
pinta polo gusto de dotar de cores, de fermosura e de beleza un
mundo no que non abundan estes elementos. Eu teño un traballo sacrificado polo que recibo a
leda recompensa de constatar
que, a base de exercicio e de traballo, un pode facer mellor aquilo ao que se dedica. Este é o estímulo máis importante que recibo e, se de cando en vez, este estímulo se acompaña de premios,
motivo de máis para seguir.
Como definiría a súa música?
É elástica e cambiante, non
sei como definila, tampouco
penso que sexa preciso facelo.
Non hai necesidade de enfaixar
a música nunha definición. De
todos os xeitos, a música, para
min, propiciou e alentou o encontro coa poesía, un encontro
feliz, íntimo e expansivo ao
mesmo tempo.
E ao seu público?
O meu público é intelixente e
ten capacidade para decidir. Ten
criterio para elixir a un cantor
que vive á marxe das promocións, das discográficas e dos
grandes medios de comunicación. O certo é que o público que
me segue ten moito mérito, porque eu nunca estiven de moda.
Un novo disco, un premio,

un concerto no Xapón, semella que este está a ser un bo
ano para vostede?
Concertos teño moitos, o
que si é certo é que me gustaría
cantar máis en Galiza, pero como ando de embaixador...
Onde se aprecia máis a
súa música, dentro ou fóra de
Galiza?
Apréciase igual, pero a min
persoalmente, danme moita
alegría os encontros co público
galego. A pesares de que haxa
moita xente que pensa que, de
puro clásico, teño un pé no outro mundo, aínda que conserve
os dous neste.
Este verán presentou o
seu novo disco Hasta otro día,
un tributo ao falecido Chicho
Sánchez Ferlosio.
Hasta otro día é unha homenaxe a un cantor, a un amigo que enriqueceu a miña vida
coa súa existencia. Chicho foi
o cantor con máis graza e con
máis talento que tiven a sorte
de coñecer e de tratar.
Este proxecto fixémolo os
dous, aínda que el morreu hai un
par de anos, e fun eu quen se encargou de rematar o proceso, para honrar e gardar a súa memoria.
O disco é un retrato da amizade que me unía a Chicho, el foi
o autor de case todas as músicas
e as letras. Son cancións coas
que sintonizo intimamente, son
persoais, como todas as músicas
que interpreto, pero, non por iso,
deixan de ser transferíbeis.
Quen é Amancio Prada?

(Silencio) Que pregunta
máis difícil. Un cantor, supoño.
E Amancia Prado?
Unha das cousas bonitas que
me regalou a música. Era unha
monxa salesiana, falecida xa,
que traballaba no Brasil cos nenos máis pobres do Mato Grosso. Soubo que había un artista
que se chamaba case igual ca ela
grazas a un amigo, un frade
franciscano. Un día escribiume
unha carta contándome a súa
historia e, dende aquela, estivemos en contacto e forxamos unha grande amizade. Eu mandáballe os meus traballos, ela falábame dos nenos, e a miña pena
máis grande é que ela morrese
antes de que eu fose tocar ao
Brasil, porque tería ido onde ela
estivese para darlle unha aperta.
Dende aquel primeiro álbum Vida e morte até este
Hasta otro día, canto e cara a
onde cambiou o xeito de entender a súa música?
Non cambiou en nada. Iso
que damos en chamar estilo, está
definido, presente e claro nese
primeiro álbum Vida e morte, até
a miña condición de cantor bilingüe e fronteirizo. Vida e morte
era un disco de vinilo con dúas
caras, unha en galego e a outra
en castelán. Eu entendía a música tal e como a entendo agora,
como poesía cantada. Unha voz,
unha guitarra, un violonchelo e
un piano, non se precisa máis.
Agora sei que a base de estudo e de esforzo se poden facer mellor as cousas. Son cons-

ciente de que canto e toco mellor a guitarra que cando comecei e sei que podo colaborar
con mellores profesionais. Hoxe estou acompañado de excelentes músicos que, ademais,
son cómplices e amigos.
Son estas as cousas nas que
un artista pode evolucionar,
aínda que manteña viva a esencia dos comezos. De feito, eu
continúo na música máis por
vocación que por profesión.
É vostede un privilexiado,
non todo o mundo pode dicir
iso do seu medio de vida.
É unha sorte que temos algúns e da que non todo o mundo goza. Ter un traballo que
coincida coa vocación de cadaquén é o mellor que lle pode
pasar a unha persoa na vida.
Por iso eu sei que teño a responsabilidade de dar exemplo
de entusiasmo e de perseveranza ao facer as cousas, non hai
desculpa para a decepción nin
para o aburrimento.
E se falamos sobre a industria discográfica?
Eu vivo á marxe da publicidade, non me interesa, porque eu
non son negocio. Durante toda a
miña vida veño perseguindo unha máxima difícil de conseguir,
que non concorda coa maneira
de proceder da industria discográfica actual, que é a de conxugar a discreción coa excelencia.
Cal é o reto para o artista,
para o cantor?
Levo moitos anos cantando
e actuando, pero coma se levase poucos. Afronto o meu traballo coa mesma inseguridade
que tiña cando comecei. Cada
canción que nace é coma un pequeno milagre que se produce e
que sempre me causa admiración. Procuro estar sempre traballando, para que, cando decidan chegar as musas, non me
atopen ocupado noutras cousas.
O certo é que teño a mesma
ilusión de cando comecei, pero
o afecto que recibo do público
vaise estendendo e iso axúdame a seguir.
Despois de ser escoitado
nos cinco continentes e aplaudido en infinidade de cidades,
con que se queda, que cousa
non esquecerá xamais?
Non esquecerei nunca aquel
canto primeiro, aprendido cando
era neno. Antes de saber escribir
o meu nome, xa cantaba cos
meus pais e cos meus irmáns un
canto en galego. Supoño que ao
igual que os amoriños primeiros, aqueles cantos da infancia
son imposíbeis de esquecer.
Falemos de Galiza e da actualidade, falemos do cambio
político e de se eses cambios se
perciben dende un escenario.
É moi cedo para percibir
cambios dende alí arriba, espero que si se noten, pero hai que
lle dar tempo. É positivo que as
persoas cambien, aínda que non
sexa máis que para decatarse de
que a política, coma case todas
as cousas, é pasaxeira.
Cantos cambios se precisarían para facer un mundo á
súa medida?
Despois de moito pensar,
supoño que un so bastaría. Sería suficiente con que houbese
máis amor.♦
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Seguro Azar

Carrillo
DAMIÁN VILLALAÍN

A poesía sempre viva
do Celso de Celanova

A

Asociación “Fuco Buxán” organiza este
venres, 9 de setembro,
en Ferrol unha homenaxe
galega a Santiago Carrillo con
motivo dos 90 anos de vida
do vello líder comunista. Aínda que xa non teño nada que
ver co comunismo, Deus o faga mellor, eu estarei alí.
Son moi dispares os camiños
polos que a vida levou aos que
fomos militantes do PC cando o
dirixía Carrillo. Algúns deles,
empezando polo propio Emilio
Pérez Touriño, ocupan importantes responsabilidades no
goberno de Galicia, despois de
experimentar, xa hai moitos
anos, unha lóxica evolución cara
á socialdemocracia. Outros, non
moitos, mantéñense fieis, con ou
sen afiliación partidaria, aos
esquemas e ás retóricas
comunistas. Estes adoitan poñer
en dúbida a coherencia dos
novos socialdemócratas e
teiman en atribuírse en solitario
esa fluctuante e debatida virtude
da coherencia. Hai tamén un curioso feixe de antigos e
distinguidos militantes que, despois de pasaren polo nudismo e
por certa acracia de aroma
foucaultiano, convertéronse en
doces neoconservadores. Primeiro cambiaron a Carrillo por
Agustín, e logo abandonaron tamén o senlleiro sabio zamorano,
fascinados desta volta pola penetrante cosmovisión do profesor
José María Aznar, quen seguramente lles fixo ver que tampouco había coherencia entre os
seus anteriores despelotes televisivos e a necesidade de rearmar
moralmente a cristiá patria española, posta en almoneda por José Luis Rodríguez Zapatero e o
lobby gay.
Os camiños da vida son sorprendentes, ventureiros, e case
nunca están deseñados coa limpa lóxica dunha estrada nun mapa. Mesmo Santiago Carrillo,
que dende a secretaría xeral do
PCE fora o punto de referencia,
o anxo e o demo de toda a
esquerda antifranquista, viuse
forzado a deixar o seu partido de
sempre, condenado a unha digna
pero involuntaria independencia
polos iluminados e os mediocres
que o sucederon e que acabaron
por transformar o partido de Dolores Ibárruri e do propio Carrillo nunha seita irrelevante.
É posíbel que a coherencia
da vida estea na súa propia e inherente incoherencia. Por iso, xa
a anos luz da miña antiga
convicción comunista, non vou
ter reparo en estar en Ferrol con
Carrillo e cos carrillistas. Aínda
que só sexa por gratitude a aquel
pecé dos anos 70, a aquela
fermosa máquina de pensar, proxectar, pelexar e facer política á
que tiven o orgullo e o privilexio
de pertencer. Reencontrarei sen
dúbida a algúns vellos
camaradas aos que tardarei en
recoñecer despois de trinta anos.
Pero sobre todo reencontrareime
cunha parte da miña vida e da
miña mocidade da que nunca
abxurarei. Un dos que fun estará
alí, rescatado do tempo cabrón
pola figura fumadora e irónica,
xovial e venerábel de Santiago
Carrillo.♦

MARCOS VALCÁRCEL
Texto lido en Celanova o pasado domingo, 4 de setembro, nos actos de
entrega do Premio Casa dos Poetas,
este ano outorgado a Amancio Prada.

A palabra convócanos de novo,
ao carón deste pétreo símbolo parido das mans do amigo e grande
artista Acisclo Manzano (premio
Casa dos Poetas no 2004), ergueito á beira das pedras eternas
do mosteiro de Celanova e sobre
a xigantesca tradición que a palabra poética encarnou sempre nesta comarca, desde os lonxanos
tempos de Manuel Curros Enríquez até os de Xosé Luís Méndez
Ferrín. A palabra é o sangue que
alimenta a historia de soños e
arelas destas terras e esa palabra,
que son sempre unhas poucas pero moi poderosas palabras, foi
enunciada con toda claridade polo propio Celso Emilio Ferreiro
nestes versos:
A palabra
A realidá esiste
porque esiste a palabra.
Si non sabes decir longa é a noite
tampouco saberás que esiste a alba.
Para ser libre o home
ten que saber decir creo na espranza.
As palabras de Celso Emilio
son palabras amigas: liberdade,
esperanza, irmandade, a poesía
como arma de futuro. A poesía é
unha fogueira de luces onde os
poetas se queiman en tempos de
miseria, dixo o propio Celso
Emilio. Ou, como engadía noutros coñecidos versos, é a poesía
a que constrúe a figura do propio
poeta, que o revela dese xeito ante a súa propia vida e o mundo:
Preguntoume un literato:
¿Qué poesía fas ti?
Eu non fago poesía,
faime a poesía a min.
Celso Emilio está vivo.
Queda dito con toda a rotundidade da que son capaz. Sabémolo todos e sabemos que poucas veces unha cultura ten ao
seu dispor a forza creativa dun
autor que é el en si un crisol de
múltiplas literaturas: un inmenso poeta lírico, un gran poeta
satírico, un terríbel poeta de
denuncia civil e social, unha
voz que derruba fronteiras para
irmandarse con todos os grandes poetas do mundo na busca
das palabras definitivas.
E logo non está vivo o poeta do “Monólogo do vello traballador”, berro de denuncia
social que Ferrín cualificou como primeiro poema marxista da
nosa literatura e plasmación literaria da teoría da plusvalía? E
logo non escribiría Celso Emilio hoxe, se puidese, un “Monólogo do mozo traballador” que
de seguro falaría dos mozos
emigrados ás Canarias e ás Ba-

A Taberna do Galo, en Celanova, imortalizada pola obra de Celso Emilio. X. CARBALLA

leares, das empresas de traballo
conmemoramos o 60º aniversatemporal, do traballo-lixo e da
rio da traxedia de Hiroshima e
humillación santificada en paNagasaki, nos días que os xorpel do Estado das máis indignas
nais falan acotío da nuclearizacondicións dos traballadores?
ción deste ou daquel país suxeito
E logo non é tristemente aca novas ameazas das grandes potual o alegato antimilitarista da
tencias (as bombas son sempre
historia do pobre Xorxe, no popara os grandes e os seus amigos
ema “Soldado”, aquel mozo
e aliados). Que se fixo desde
campesiño de ollos azuis pobo1945 por unha auténtica Cultura
ados de preguntas sobre o temde Paz e Desnuclearización deste
po e as colleitas. Aquel mozo
feble barquiño no que imos toque non entendía as grandes pados, a golpes continuos por babor
labras e miraba con atención
e por estribor? O propio Celso
lenta e teimosa as súas mans
Emilio abraiaríase de achegarse
campesiñas a emhoxe até nós e
puñar un fusil?
comprobar o pouNon é unha histoco que cambiou o
elso Emilio
ria actual a dos
mundo que el comozos que aquí e removeríase no seu ñeceu, o mundo
nos Estados Unique el combateu e
dos buscan un re- repouso de saber describiu con tanfuxio de supervito acerto: puidevencia económi- que unha palabra ron cambiar os acca no servizo ás como “liberdade” foi tores, a color da
armas, moitas vepel ou a forma dos
ces inmigrantes
ollos das vítimas,
invocada para
convertidos en
pero seguen precarne de canón en espallar a guerra e a sentes as mesmas
guerras que non
traxedias, o mesdestrución”
entenden? A hismo horror e a
toria de Xorxe
mesma inxustiza
era a historia dos
universal, esta si,
que están cos que
duradeira. Celso
sofren a historia i en contra dos
Emilio removeríase no seu reque a escriben, ¿cómo fuches
pouso de saber que unha palabra
parar á tropa?. O final do poecomo “liberdade”, usada por el
ma segue tan vivo, no seu dooen tantos e tantos poemas, foi inroso remate, como cando foi esvocada para espallar a guerra e a
crito, hai xa varias décadas:
destrución por unha chea de países do Terceiro Mundo.
O fillo da súa nai estaba morto,
E logo non semella escrito
groriosamente morto sobre un charco.
onte mesmo o canto heroico e
Tiña nos ollos vento. Preguntaba
solidario de “Irmaos” contra
cunha ollada azul de animal manso.
todos os racismos e xenofobias
Xorxe, meu vello, meu eterno amigo,
de onte e de honxe?:
dime no que estás pensando.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
E logo non é útil, e digo útil
si os nosos soños son igoales,
no máis fondo e prestixiado dos
coma un irmáu che falo.
seus sentidos, o seu alegato conComún temos a patria,
tra a bomba nuclear e o militariscomún a loita, ambos.
mo imperialista, “Poema nucleA miña mau che dou,
ar”: ¡Qué ben, que a bomba ven
coma un irmáu che falo.
co seu rebombio!, nos días que

‘C

E logo non é actual tamén o
seu poema “Crónica da cocacola”, precisamente nuns días
en que a gran potencia do
mundo, capaz de encher de
bombas e soldados de calquera
lugar do planeta, é en cambio
incapaz de acudir en auxilio
dos deshauciados de Nova Orleans tras o paso do furacán.
Quizais teña algo que ver, con
esa incapacidade repentina dos
poderes norteamericanos, que
o 90 por cento dos cidadáns
deses lugares sexan negros, a
maioría deles pobres. E, ademais, tampouco votaban por
George Bush. O mundo occidental e civilizado, di Celso
Emilio neste poema, chega aló
onde chegan as fábricas de Coca-Cola, acotío acompañadas
de bombardeiros e soldados.
“A cocacolonización do mundo está a punto de consumarse”, escribía o poeta. E nesas
andamos.
E non é preciso, creo, engadir
nada a respecto do seu compromiso coa Terra, coa nosa cultura
e cos nosos sinais de identidade,
coa lingua en primeiro lugar. Como xa dixen noutra ocasión o poema que comeza Lingua proletaria do meu pobo ( titulado “Deitado frente ao mar”) era todo un
himno de identificación de noso
neste país, na Compostela dos
anos 70, a mesma lingua que aínda non atopou o seu lugar normalizado na conciencia dos nosos gobernantes, de moitos desleigados fillos da terra que pasan
pola vida avergoñados e a ocultarse das súas propias orixes, os
mesmos soberbios, ruíns e poderosos, finchados, estúpidos e baleiros que cantou o autor de Longa noite de pedra.
Quedan aínda moitos parvos aos que denunciar, moitos
honorábeis aos que satirizar,
moitas notas necrolóxicas sobre
locutores e outros homes que
falaron máis de trinta anos sen
decir xamais unha verdade.
Que versos tan duros escribiría
o noso poeta ante a visión dunha Galiza calcinada de Carnota
a Monterrrei e ante un pobo que
semella querer negar tamén o
seu propio ADN telúrico.
O noso mundo tampouco é
tan diferente, Celso, do que ti
deixaches acó hai máis de 25
anos. Quizais porque todos os
mundos e todas as épocas son
ao cabo moi semellantes: por
iso sempre son precisas as voces da verdade poderosa dos
poetas. Por iso segues vivo no
noso corazón e nas nosas bibliotecas e por iso un ano máis
aquí che lembramos, en xuntanza cívica de galeguidade e
fraternidade.♦
MARCOS VALCÁRCEL é escritor e
membro da Fundación
Curros Enríquez

o Moder-
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A arte en Escandinavia non é o que parece
Unha visita aos museos nórdicos
Fronte a ideas preestablecidas e
mitoloxías asentadas non hai
nada como debruzarse coa realidade. Seguramente, moitos de
vostedes, coma min, podería
pensar que unha visita a Escandinavia sería algo así como toparse coa excelencia artística,
coas máis requintadas e admirábeis infraestructuras. Ben, iso
non é exactamente así, as liñas
que seguen son a crónica, por
momentos algo fría e noutros
morna, dunha visita ao territorio artístico de tres capitais: Estocolmo, Helsinki e Tallin.
O Moderna de Estocolmo
O Moderna Museet, www.modernamuseet.se, velaí está mergullado-camuflado nese barrio-illa
de museus de Estocolmo; un edificio de Rafael Moneo, disque
ben polémico na súa construción,
quizais polo posíbel feísmo do
edificio, que eu non vexo tal, ao
contrario, de ter algunha tacha,
quizais sexa a do seu agochamento, a súa radical ausencia, malia
esas chemineas fabrís que o coroan. Daquela. non entendo a polémica, pois a súa discreción nos alzados semella ben gorentosa para
o espírito nórdico. No interior, admiro de novo a súa estupenda e
ben nutrida colección, un abc da
arte do século XX, na que sobrancean as pezas dos estadounidenses e, despois, na distancia, os
franceses. Os españois fican na
sección surrealista e cubista.
Hai, nestes intres, tres exposicións temporais. Nun corredor
está a sueca Ann Böttcher, presenta A serie sueca (a selection),
até o 25 de setembro, cunha
obra-documentación que reflexiona sobre o abeto como árbore chea de connotacións e simbolismos nacionais no imaxinario cultural, xeográfico, literario
e histórico de Suecia. Un exercizo artístico que cubre a parede
do museu coma se fose o taboleiro de anotacións dun investigador e no que se mergullan as
fotocopias de imaxes e textos,
postais, post-it e coidadosos debuxos a lapis que son copias e
recreacións de vellas gravuras e
ilustracións históricas.
Do sueco Lars Englund
(exposición que concluiu o 4
de setembro), vimos pezas de
escultura pura dun artista interesado pola goma, o plástico ou
a fibra de carbono, nas que, estimo, hai moito de efectismo e
embaucamento na celada do
obxecto multiplicado ad infinitum. Mais seguramente moi do
gusto do público xeral.
Coido que a alfaia expositiva
do museu se reserva para Jockum Nordström (sueco nado en
1963), do que se presenta até o
25 de setembro, segundo se nos
di, a exposición máis estensa sobre a súa obra feita até o mo-

Retrato de Tarja Jalonen, do finés Edwin Hevonkoski na mostra In another World. Á dereita, unha obra de Lars Englund.

mento. Un artista do que se lembra a súa presenza en coleccións
como o MOMA de Nova York e
que conta cunha obra deseñística
e de colaxes na que axiña atopamos un regusto nunha sexualidade omnívora que aniña en entornos domésticos e familiares ateigados de procaces personaxes
cotiáns. Obras a lápis sobre cartolinas de tamaño medio ou pequeno, pormenores debuxados
por unha man minuciosa e detallista, obsesiva e nervosa.
No Moderna tamén atopamos
un cadro magnífico. Vese a traves
das grandes fiestras do bar restaurante e resulta unha pintura móbil
e límpida na que se debuxa o perfil perfecto dun dos bairros elegantes da cidade. O cadro, ademais, ofrece unha vista xeral do
que é o museu máis visitado do
país, o Vasa Museum, ou a historia dese reencontro nacional cun
navío do século XVII ao que o inxenio nacional espertou do sono
das súas xélidas augas en 1961.

dunha rede eléctrica de superficie
con mil arames ao ar, ou as alarmas, ou demais servizos auxiliares ofensivamente compartindo
mesa e mantel con valiosas teas.
Incríbel pero certo: nun país cunha das rentas per cápita máis altas
do mundo, unha infraestructura
cultural estatal está a pór en perigo o seu patrimonio artístico. Unhas infraestructuras museísticas
así, casan mal coa atención que
adica este museo ao mundo do deseño, un dos activos culturais que
o país tenta poñer en valor no contexto internacional e ao que adica
neste momento (até o 2 de outubro) a súa principal exposición
temporal, Conceptual Design, sobre o deseño sueco máis recente.
Algunhas das pezas son ben suxestivas, mais a mostra resulta
moito máis importante polo que
ten de proxección da “idea” dunha industria do deseño sueco que
pola especial singularidade das
súas pezas no contexto do actual
deseño internacional.

O Nacional

No Ateneum de Helsinki

No Nationalmuseum, www.nationalmuseum.se, dunhas dimensións en nada superiores aos de
calquera museu de provincias do
sul de Europa, atopamos en toda a
súa crueza as contradicións e paradoxos que existen nos tópicos e
verdades asentadas. Fronte a idea
dun país avanzado e moderno observamos o delirante estado dun
edificio no que se atesouran os
grandes mestres da historia da arte occidental. Pois ben, se o visitan observen con atención na pinacoteca a ausencia de protección

Fronte a Estocolmo, a gran metrópole escandinava, Helsinki resulta unha capital sinxela e discreta da que admira a gran presenza desa fermosísima arquitectura que aquí vimos en chamar modernista. Finlandia foi
até hai ben pouco a nación irmá
pobre, pero o seu Ateneum Art
Museum, www.ateneum.fi, sen
ter a Rubens como o Nacional de
Estocolmo, gañálle en infraestructuras, de xeito que resulta un
requintado museu nacional de
imprescindíbel visita. Un pro-

xecto museográfico que é un paseo pola curta historia artística
dun país e no que sobrancea a
importante e coidadosa presenza
de artistas mulleres con plaza
nas paredes museísticas. Outro
elemento a destacar é ausencia
absoluta de referentes relixiosos
na iconografía artística do país.
Hai tan só unha sección adicada
ao espiritual pero céntrase, en
boa lóxica, en representacións
dun panteísmo enraizado na natureza e no pensamento.
A súa exposición estrela neste verán é a do matrimonio de
artistas finlandeses Sulho Sipilä
(1895-1949) e Greta HällforsSipilä (1899-1974). Unha biografía das súas vidas a través das
pinturas urbanas del e as máis
domésticas dela e, en ambos,
unha pintura trufada de delicadeza e detallismo. Unha exposición que é un relato pictórico
que avanza polo camiño das vicisitudes cotiáns e que adquire
rasgos dramáticos cando a esposa, xa viúva, remata os seus días
nunha clínica psiquiátrica. A exposición céntrase especialmente
en Greta, quizais porque, como
ocorre decote, fose até o de agora minusvalorada pola historiografía fronte ao esposo.
O Kiasma
Se o CGAC, é o noso museu nacional de arte contemporánea, o
Kiasma, www.kiasma.fi, é o referente contemporáneo dos finlandeses. O seu gran atractivo: a
propia arquitectura do edificio,
que asinou o norteamericano
Steven Hall. O peor, o amobla-

Lámpada da exposición de deseño do Nationalmuseum. Á dereita, vista dunha das fachadas do Kiasma de Helsinki.

mento interior e demais accesorios interiores: un horror posmoderno do propio arquitecto que
nos admira pola diverxencia
conceptual que atopamos fronte
as depuradas liñas das que fai
gala nos alzados do edificio.
Dúas exposicións en cartaz:
In another World, até o 21 de
agosto, de outsiders, ou brutos,
ou naïf, ou populares, ou artesáns. Moitas das pezas expostas,
liberadas dese contexto entre antropolóxico e raro, que as estigma e fecha, resultarían traballos
excelsos na súa inxenuidade e na
súa desmesura. Pola contra, aí,
todas mergulladas, ao albur dunha excelente e culta montaxe (a
montaxe é a verdadeira obra artística deste proxecto), sofren a
distorsión e transfórmanselles os
seus significados, convértendose
en pezas de tolos artesáns de quimeras repudiados pola Gran Arte ás que éste, con todo, benevolente, lles adica unha exposición
e lles insufla un hálito artístico.
Fractures of Life, ou a arte
política nas coleccións do Kiasma, até o 27 de novembro, é,
mália o prometedor nome, bastante desolador polo baixo nivel de moitas das obras presentes, e, en bastantes dos casos,
de menor nivel que os proxectos de graduación de moitos artistas nóveis. Un intúe, con todo, nos fondos desa colección
un necesario pulo cara a aínda,
en xeral, escasa e rudimentaria
escea artística nacional.
Breve visita a Tallin
Cruzo en barco, xunto con todos
eses finlandeses compulsivos
compradores de alcohol, cara a
Tallin e atópome no seu bairro
antigo, patrimonio da humanidade, cun vello e moi destartalado
edificio museístico. Atopo aí na
súa verdadeira e real crueza, a
arte pura, é dicir, a obra despoxada de todo, de edificio, de luz,
de marketing e merchandising,
sen catálogo e sen críticos. Non é
que non houbese todo iso, pero
todo na súa mínima e máis ruda
e pobre expresión e un atópase
feliz nese entorno con ese velliño garda-bedel que só acena a
cabeza cara ao visitante. Escóitase a radio en recepción e case
sinto o balbordo do artista no taller, se non fose porque as obras
teñen marcos e as paredes cores
con pretensións de coidadosa sala expositiva. Velaí, unha arte nacional tan breve e tan reducida
como esas vellas salas. Pero todo está a piques de mudar. En febreiro de 2006 abrirá Kumu, ese
será o novo nome dun museu
coa vella e a nova arte de Estonia. Un novo edificio, da autoría
do finlandés Pekka Vapavuori,
para un novo país a xermolar.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRÁN

AGUSTÍN IBARROLA.

EQUIPO CRÓNICA.

RAFAEL ALBERTI.

LOITA EN CARTEL
MAR BARROS

A partir dunha selección de máis de 15.000 carteis da Red de Archivo Histórico
de CC OO a Fundación Luís Seoane presenta Arte e solidariedade. Os pintores
españois e o cartelismo político, un percorrido pola historia recente do Estado.

ISAAC DÍAZ PARDO.

A Fundación Luis Seoane acolle
na súa sede da Coruña a exposición Arte e solidariedade. Os
pintores españois e o cartelismo
político, unha mostra na que a
entidade propón un repaso pola
historia recente do Estado a través da obra cartelística de autores que despuntaron dentro dos
diferentes movementos estéticos
do século pasado.
A guerra, o militarismo, a intolerancia ou a pena de morte, a
loita pola amnistía, a denuncia
da represión, as reivindicacións
autonómicas ou a loita do campesiñado galego foron algunhas
das preocupacións de grupos sociais e políticos, das que non escaparon os creadores plásticos.
Ese compromiso dende a arte é o
eixo central desta exposición que
se pode visitar até o 18 de setembro na Coruña.

XOSÉ CONDE CORBAL.

XAIME QUESADA.

Ao redor de setenta obras,
seleccionadas entre os máis de
15.000 carteis custodiados nos
arquivos históricos de CC.OO.,
ofrecen un percorrido polos fitos
máis importantes dentro da loita
social e política das últimas décadas, dende as folgas dos mineiros
asturianos até as mobilizacións
contra a entrada na OTAN.
Coa dobre finalidade de “difundir unha parte dos fondos
gráficos dos nosos arquivos his-

tóricos” e a de “contribuír con
isto a recuperar unha parcela da
memoria histórica do antifranquismo”, tal como explica o comisario da mostra Xosé Gómez
Alén, recupéranse obras de autores significativos como Picasso,
Miró, Alberti, Ortega, Brossa,
Ibarrola, Saura, Tàpies, Genovés, Arroyo ou as do Equipo
Crónica. A aporta galega neste
labor cartelista desenvolvida a
partir da primeira metade do sé-

LUÍS SEOANE.

culo XX está representada na
Coruña a través das figuras de
Luís Seoane, Xaime Quessada e
Isaac Díaz Pardo, entre outros.
En total vinte e dous carteis teñen sinatura galega, unha nómina de autores que inclúe tamén a
Xosé Luís de Dios, Conde Corbal e Mercedes Ruibal.
Pero a exposición, ademais
de retratar o compromiso político
dos artistas, ten a intención de
destacar o seu “compromiso cul-

Nº 1.188 ● Do 8 ao 14 de setembro de 2005 ● Ano XXVIII

tural”. Con esta intención, Ramiro Reig, autor dun dos textos que
compoñen o catálogo da mostra,
recorda a anécdota ocorrida na
época do Frente Popular, en
Francia na que Ferdinand Leger
ofreceu á CGT un dos seus cadros máis coñecidos, Les constructeurs, para colocar na sala de
reunións do sindicato, na factoría
de Renault-Billancourt. Nel aparecían uns obreiros nunha estada,
mais o Comité de Empresa rexeitouno argumentando que os traballadores poderían ofenderse ao
verse representados como monecos ou arlequíns. “Pasou tempo
dende aquela –sinala. Os intelectuais e os artistas crean palabras,
inventan signos, formulan interrogantes desvelan o rostro inquietante da realidade. Necesitámolos precisamente porque son
incómodos”.♦
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Cartografía interior nº 9, 1995, de TATIANA PARCERO. El incendio y las vísperas, 1995, de GRACIELA SACCO.

Mapas abertos
de América Latina
M. BARROS

O Auditorio de Galicia reúne obras dos mellores fotógrafos contemporáneos de Latinoamérica
nunha mostra que na súa itinerancia por Europa e o continente americano chega a Compostela.
Até o vindeiro 18 de setembro a
sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia acolle a mostra
Mapas abertos. Fotografía latinoamericana 1991-2002, integrada pola obra de artistas destacados de Arxentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Nicaragua ou Perú,
na que se pon de manifesto a
destacada expansión da fotografía contemporánea destes
países, dende a recuperación
da súa propia historia até a súa
combinación con outros medios
de expresión visuais.
Se primeiro se produciu o
boom da literatura latinoamericana, foi nas últimas décadas
cando a arte en xeral e a fotografía en particular acada unha importante efervescencia,
da que se fixeron eco as bienais de arte. A reconstrución in
vitro de rituais arcaicos e a interpretación da anatomía ritual
mexicana presente nos traballos de Gerardo Suter, os escenarios de Cassio Vasconcellos
ou as cartografías interiores
de Tatiana Parcero captaron a
atención dos críticos de todo o
mundo, acadando o seu lugar
dentro da fotografía contemporánea.
Son as obras destes autores, xunto coas creacións de oitenta fotógrafos máis, as que lle
dan forma a esta exposición,

patrocinada pola Fundación Telefónica, o Institut de Cultura de
Barcelona e Lunwerg Editores.
Así, en Compostela, poden contemplarse as creacións de Luis
González Palma, Claudia Gordillo, Albert Chong, Ramón Pacheco, Mario Clavo e Adriana
Calatayud, Juan Carlos Alonso,
Abigail González e Julio Grinblatt entre outros.
Os eixes centrais de Mapas
abertos xiran en torno a tres fíos condutores cos que se pretende achegar o espectador ao
complexo mosaico de culturas
que conviven en Centroamérica, Caribe e Sudamérica. Os rituais de identidade, os escenarios e as historias alternativas
son os apartados que artellan a
mostra.
Este proxecto, do que é comisario Alejandro Castellote, fundador e director de FhotoEspaña
nas tres primeiras edicións, é resultado dunha investigación na
que participaron expertos latinoamericanos, tanto críticos, directores de revistas e editoriais, comisarios como conservadores de
coleccións públicas e privadas
ou galeristas.
Despois da súa inauguración
case simultánea en Madrid e en
Barcelona en novembro de 2003
Mapas abertos percorrerá até o
ano 2008 Europa e as principais
capitais latinoamericanas.♦

Futebol, 1994, de PENNA PREARO. Á dereita unha obra de JAVIER SILVA MEINEL.

Todo lo tento, todo me falta, 1999, de MARIA ISABEL RUEDA. Á dereita, Sin título, 1994, de RENÉ PEÑA.
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GRAFFITI E VERSOS
CONTUNDENTES NO PORRIÑO
M. BARROS

David Rubín
‘Agora somos
os autores
de moda’
M.B
Vén de gañar o primeiro
premio do certame Na Vangarda 05, na súa modalidade de banda deseñada pola
obra Patacas. De que vai?
É unha historia que fala
dunha persoa que planta patacas e vive asolada pola morte
da súa filla e a muller. Aínda
que non o leva con amargura,
non é feliz e decide tomar
cartas no asunto. Falo do suicidio pero non dende un punto de vista polémico.
Foi cofundador do colectivo Polaqia, como xorde
a idea e que significado ten?
Xurdiu cando non había
nada a nivel de banda deseñada. Eramos uns rapaces
que queriamos publicar e
non atopabamos sitio. Creamos un selo e empezamos a
traballar. Cinco anos despois
non pensaba que fose ir así,
con seis títulos ás costas e
unha revista. A situación
mellorou bastante. Coido
que Bd Banda e Polaqia serviron de faro, foron o xerme
da nova xeración de autores.
Agora é coñecido. No
seu currículo súmanse varios premios e vai publicar
en breve albumes no Estado e en Portugal. Pero como son os primeiros pasos
dun artista novo?
Sempre tiven claro que o
que quería era narrar en imaxes, mais hai anos víao como un imposíbel. Empecei a
publicar en fanzines, decateime de que a xente gustáballe o que facía e agarreime
as ganas que tiña de facer
historias.
Está a codirixir o novo
proxecto de Dygra O espírito do bosque. Tan inmerso no audiovisual, non pensou deixar o cómic?
Nunca, o cómic é a miña
gran paixón. E menos agora
que vemos as sementes que
botamos nos últimos anos
empezan a dar froitos.
Na última edición do
Saló del Cómic de Barcelona a prensa española amosábase sorprendida polo
éxito dos galegos. Segue
sendo a banda deseñada
galega a gran descoñecida?
De hai uns anos para
aquí a cousa está cambiando. Agora somos os autores
de moda e hai moitas editoras españolas que nos están
rifando.♦

A música de Dios ke te Crew e de Foreign Beggars, e unha exhibición de graffiti a cargo de cincuenta autores serán as actividades principais da sexta edición de Intercontracultura, o Festival de hip-hop do Porriño.
Intercontracultural. Así de contundente preséntase o festival de
hip-hop do Porriño que se celebra o sábado 10 de setembro e
que este ano chega a súa sexta
edición con trazas de se consolidar como un dos principais encontros de Galiza no que a este
estilo musical se refire.
Organizado polo concello do
Porriño, co patrocinio da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, o festival afronta esta
nova cita cunha xornada completa dedicada á exhibición de graffiti, actividade á que se sumará
toda unha serie de actuación de
dj’s e que culminará ás dez da
noite cun concerto no que subirán
ao escenario algúns dos grupos
destacados da escena hip-hopeira.
A partir das doce da mañá,
máis de cincuenta autores baleirarán os seus esprais de pintura na
exhibición de graffiti que se desenvolverá durante todo o día na
rúa Cando, xunto a vía do tren.
Nun muro de arredor de douscentos metros de lonxitude xente de
Galiza, Porto, Sevilla, Valencia,
Madrid e Ponferrada deixarán as
súas creacións, que permanecerán
á vista do público até a vindeira
edición do Intercontracultura.
O apartado principal do encontro porriñés comezará ás dez

Unha mostra dos grafitteiros do pasado ano.

da noite, cando músicos do país
suban ao escenario xunto con
outras figuras de primeiro nivel
internacional. Abrirán a noite
Rack Eterno, unha referencia no
hip-hop feito en Porriño, que este ano dará o salto coa próxima
publicación do seu primeiro álbum. De Ordes chega Dios ke te
crew, un dos proxectos máis novidosos da música galega, que
pon sobre as táboas as diferentes expresións da cultura hiphop, dende as rimas reivindica-

tivas, até os graffitis, pasando
polo break-dance. A pesar de
que debutaron no Festigal de
2003, esta combinación de pintura, música e baile nun mesmo
espectáculo xa se fixo coa opinión favorábel de crítica e público.
O grupo Foreign Beggars será
o encargado de pechar esta nova
edición do festival. Estes británicos
achéganse a Galiza cunha destacada carta de presentación, o premio
ao mellor grupo e ao mellor single

nos UK Hip Hop Awards, e coas
colaboracións dos seus membros
con formacións como Björk, Gorillaz ou Public Enemy engrosando
o seu currículo.
Douscentos metros de graffitis e unha noite de concertos con
algúns dos grupos que están a
despuntar no panorama musical.
Estas son as claves do Intercontracultura que se celebra este
ano, as mesmas que converterán
o Porriño na capital galega do
hip-hop este fin de semana.♦

A Feira medieval pontevedresa
reúne a miles de persoas
A.N.T.
A participación veciñal foi outro
ano máis a clave da sexta edición
da Feira Franca de Pontevedra
que unha vez máis desde o concello se organiza tentando frear a
comercialización.
Unha mestura de espectáculo
de rúa e oferta de todo tipo de
produtos gastronómicos que re-

cordaban o tempo de Idade Media e unha xa asentada presenza
de colectivos veciñais e asociativos tanto na organización como
na propia posta en valor da Feira
Franca, leva a esta edición a un
teito que posibelmente aumente
nos vindeiros anos.
A totalidade do casco histórico da cidade xa non é quen de

absorber os milleiros de persoas
que toman as rúas.
Nesta edición o concello habilitou novos espazos na alameda que serviron á vez para achegar o público á praza de touros
onde se celebrou unha espectacular xusta medieval, á que asistiron máis de sete mil persoas
mentres outras tres mil quedaron

sen poder entrar no recinto de
San Roque.
Con todo, as ceas e comidas
organizadas por grupos familiares, veciñais e parroquiais seguen
a ser os verdadeiros protagonistas
dunha festa maior que, con só seis
anos de existencia, é o máis importante acontecemento festivo de
cidade de Pontevedra.♦

Os poetas defenden os ríos
no Condado
M.B.
O pasado 3 de setembro
clausurábase en Salvaterra
de Miño a XIX edición do
Festival de Poesía do Condado, no que se reuniu unha
importante nómina de poetas galegos, portugueses,
vascos e cataláns así como de
público, baixo o lema “Salvemos os ríos”. Emma Couceiro, Alfonso Pexegueiro,

María do Carmo Kruckenberg, Bernardino Graña,
Luz Pozo e José Viale Moutinho, entre outros, foron algúns dos poetas que participaron nunha das citas máis
reivindicativas das que se celebran no país.
Dende a Sociedade Cultural e Desportiva do Condado, organizadores do festival, valórase “moi positiva-

mente” a participación tanto
de poetas como de público
na edición deste ano, no que
ademais de poesía, contemplaba proxeccións de películas galegas, exposicións de
pintura e fotografía, contacontos, actuacións de monicreques, relatorios sobre a
problemática que viven os
ríos galegos a cargo de Daniel Vispo e Xabier Simón,

así como a mostra de artesanía e oficios tradicionais e a
feira de material ambientalista sobre os ríos.
O momento máis emotivo
do festival veu da man de Mero, un dos fundadores da
Quenlla, cando, por sorpresa,
fixo subir ao escenario a Neira Vilas, a quen o público lle
dedicou o mellor aplauso do
festival. ♦

Nº 1.188 ● Do 8 ao 14 de setembro de 2005 ● Ano XXVIII

Polos Camiños da Terra
O Mapa
de Fontán
MARGA ROMERO

V

isualizar o
rostro do país e
aos milleiros de
topónimos que se
espallan por unha pel
mirrada pola sabedoría
milenaria que
herdamos Nós, iso é o
Mapa de Galicia ou a
Carta “Geométrica” de
Galicia, froito de
dezaseis anos de
investigación do
xeógrafo Domingo
Fontán Rodríguez
(Portas (Caldas de
Reis, 1788) Santa
María dos Baños
Cuntis, 1866),
científico e deputado
en cortes pola
provincia de
Pontevedra que sabía
que Galiza era un país
que non se parecía en
nada aos demais de
España, un país onde
se pagaban moitos
trabucos. Cunha
paisaxe na que
haberían de intervir o
elemento atmosférico,
o vexetal e o humano,
roupaxe de palabras
coas que escribe da
Xeografía de Galiza
Ramón Otero Pedrayo,
coñecedor de que o
admirado Fontán
chegou aos castros e
igrexas, aos cumios e
ás bocarribeiras, ás
parroquias e aos
lugares, para medilas e
situalas, desde as
alturas do Pico de
Meda ou do Farelo.
Doce follas grandes
coas comarcas e cos
lugares con feira.
Dezaseis anos
traballando pola
construción da
identidade de Nós,
contraste con eses
dezaseis da era Fraga
na que sabemos do
pago doutros foros e
de tantas perdas. Agora
o Mapa de Fontán
estará na Xunta de
Galiza e cada palabra
alí escrita será
iluminada como xa o
foi por Adrián Soutelo
cando deixou de andar
arredor de si, e será
Anxela Bugallo, a
nova conselleira de
Cultura, que ben
coñece esta carta, a
que prenda a luz desde
a cultura e a ciencia,
coa entrega coa que
Fontán trazou camiños
tamén de ferro, coa
beleza coa que Otero
Pedrayo nos descubriu
mil ríos e coa loita de
nós, as inadaptadas.♦

Xesus torres Regueiro

Do Lambre ao Mandeo
polo Camiño Inglés
En abril acompañamos a nova
Asociación Cultural ‘Roxín Roxal’, de Paderne, nas Mariñas
betanceiras, nun fermoso roteiro
por un tramo do chamado Camiño Inglés que atravesa o seu concello. Saímos da Ponte do Porco,
onde o Lambre desauga na ría de
Betanzos, un grupiño numeroso
e animado pola soleada mañá e
remontamos o río até a ponte primitiva, que sería mesmo aquela
na que se sitúa a fermosa lenda
de Roxín Roxal que recopilou
Leandro Carré Alvarellos. Unha
rota esta de paso obrigado entre
as Mariñas de Betanzos e as terras ferrolás e o norte até a construción do tramo da estrada.
Antes de cruzar a ponte visitamos uns metros río arriba os restos do que foi unha importante industria muiñeira do século XVIII:
os muíños de “Misericordia” ou
de Bermúdez, estudados por Urgorri Casado, que moían para o
Arsenal ferrolán. Lamentabelmente, o seu acceso atópase interdito por un aramiado instalado
polo particular que mercou os terreos inmediatos, que non respectou os dereitos das marxes fluviais
e, polo visto, as autoridades non
llos fai respectar. Para acceder,
pois, cómpre pasar pegados ao río
co perigo dunha molladura imprevista. Unha vez ao seu carón, o arqueólogo Antón Malde explicounos a importancia que tivo no seu
tempo esta industria pertencente
aos señores do pazo de Montecelo
e que hoxe podería ser un exemplo de arqueoloxía industrial.
Desandando, cruzamos logo
o Lambre pola ponte medieval
dun único ollo, a primitiva,
arranxada de hai pouco mais xa
coa maleza a medrarlle nos instersticios do xisto. Pasamos pola
fonte do Pichón, con inscrición
dezaoitesca, do tempo dos muíños, e aínda outra fonte máis ao
comezar a encosta que nos leva
dereitiños a Montecelo.
Xa hai un pedazo que ouvimos escoitar o sino tocando a defunto e agora ollamos o campaneiro empoleirado no campanario.
Algúns razoan se será por home
ou por muller. O sol quenta con
forza e o sacristán ou sineiro protéxese cun pano na cabeza. O reloxo de sol lateral pode hoxe cumprir ben o seu cometido. A igrexa
románica de San Pantaleón das
Viñas está aberta e algúns aproveitamos para visitala e de paso
fuxir por un intre da calor. Fronteiro á igrexa está o que foi pazo
de Montecelo, vencellado aos
Bermúdez de Castro e doado pola
última propietaria ao Opus Dei,
institución que o ampliou sen
moitos reparos para gañar espazo.
Detrás do pazo fica o castro de
Montecelo, ao que non nos achegamos, continuando camiño pola
aldeíña de Trasmil (Traswil, di nos
azulexos dunha casa), con dúas casiñas abandonadas co que foron
traballados balcóns, obra dalgún
carpinteiro de boas mañas. O ca-

Ponte do Lambre.

miño baixa un intre á estrada xeral
e enseguida volta a ascender cara a
Chantada. Aquí vemos funcionar
baixo mínimos un pequeno muíño
aínda activo coa corrente do regato que atravesa o lugar. Uns metros máis adiante sentados no valado da fonte (tamén republicana como a anterior, 1933 é o ano da inscrición) cavilamos na ubicación
do antigo hospital de Guendo (ou
Ghendo) do que ollara as ruínas o
Padre Sarmiento na súa viaxe de
1745. O groso do grupo segue na
zona do muíño e logo xa non se fala do hospital e seguimos a rubir a
costa de Matacabalos (ben bautizada, por certo!) que nos pon enriba de Souto e aproxímanos á umbrosa fonte de Gas, fermoso
exemplar de sillaría con dous canos e abrevadeiros, construída
“por los vecinos” en 1884. Este lugar xa é fronteiro con Betanzos, de
feito dúas das súas casas pertencen
a este concello, non así as súas eiras traseiras que son do concello
de Paderne, como nos comenta divertido e resignado un veciño.
Agora o camiño lévanos polo
campo de San Paio, onde houbo
concorrida romaría a este mártir
neno polo 24 de agosto e hoxe a
capeliña destruída serve de alma-

X. TORRES REGUEIRO

cén de grellas para outros xantares. Alguén lembra que na fonte de
debaixo do campo, (que, segundo
a veciña que nos recibe agarimosamente á porta da casa, nace debaixo mesmo da capela), un sartego facía de pilón e hoxe xace soterrado polo cimento que lle deitaron por riba os operarios do concello betanceiro. Quizá para protexelo para o futuro. Nesta paradiña,
Carlos, o naturista que nos acompaña, fai demostración dos seus
coñecementos botánicos coas herbas e plantas que se foron recollendo polo camiño. Paradoxalmente, moitos que se interesan polas herbiñas apenas repararon que
viñamos de cruzar por entre unha
zona de horta do máis vizoso do
país das Mariñas.
Uns metros máis adiante está
a interesante parroquial de San
Martiño de Tiobre nun outeiro
dominador de horizontes. Disque ubicación primitiva (sen demostrar aínda por falla de investigacións arqueolóxicas) dun Betanzos que se olla ao fondo. No
adro sombreado agradécese unha
paradiña mentres ollamos e comentamos os pormenores románicos da ábside, algúns ben curiosos como algúns canicelos ou

o que semella un dragón.
Polo lugar do Barral comezamos o descenso, pasando a carón
do vello pazo semicomesto pola
maleza, e logo as pernas prepáranse para a prolongada e pina
baixada do Aguieiro. Xusto ao
remate da enfesta albíscase un ramallo de loureiro anunciador á
porta dun vello muíño e a vangarda xa se deixou seducir pola
sombra agradecida do seu interior. Cando chegamos xa corre o
viño branco e fresquiño da xerra
para os vasos. Son horas máis
que oportunas de xantar (Isabel, a
dona da adega e unha amiga xa o
están a facer) e moitos de nós xa
ficariamos de boa gana alí de haber condumio. Conformámonos
con refrescar con este branco intervarietal de bo beber. Con Betanzos ás portas, algúns xa se
despiden, e xa non seguimos subindo cara ao santuario dos Remedios para baixar pola costa e
cruzar a ponte vella sobre o Mandeo, pola que entrarían os viaxeiros e peregrinos deste camiño.
Descendemos pois entre vellos
muíños que xa non moen, acompañados do cantareiro rego de
Caraña e á beira do Mandeo damos por rematado o roteiro.♦

Tambores
lonxanos
FRANCISCO CARBALLO

A

gora o Katrina é aposcalipse. Nova Orleans
asulagada para meses,
con mortos sen numerar, con
caos militar, policial e gobernativo. Non o podemos crer,
non o queremos crer. Mais a
“revelación” imponse: a hexemonía mundial dos EE UU no
interior e no exterior creba.
Todos os indicios se multiplican desde 1970. A estratexia
de Richard Nixon de control
monetario do comercio
mundial, o chamado “réxime
do dolar” (RDWS) de flotación
das moedas e de reciclado de
divisas pola banca americana,
serviu para manter o poder
económico dos EE UU, mais o
“declive” xeral día a día
superou os esforzos de Ronald
Reagan, de Bill Clinton e de
George Bush por someter a
economía mundial.O declive
dos anos 1970 e seguintes está
aí: fracaso militar en
Afganistan, no Iraq; fracaso
social no interior ao aumentaren os desempregados, ao
baixar o Estado de benestar.
Comos nos anos 70, á crise industrial súmase o prezo
en alza do petróleo. Nos
países da área petroleira estase a desatar unha abundancia
no consumo de delirio. Abundancia para os propietarios,
para eses estados á marxe do
proletariado e de todo senso
de transformación cara á
democracia. Como van ser
candidatos á democracia se
teñen enriba deles o medo a
intervencións militares dos
EE UU e dos satélites
imperiais? Lonxe de camiñar
cara a democracias
participativas, vemos o
aumento de autoritarismo e de
desorde social neses países,
verbigracia en Arabia saudita.
Soan tambores ao lonxe.
Se os nosos ouvidos tivesen
mellor limiar de audición, sentiriamos perto “o rouco son da
rouca tempestade”. Nesta
Europa da sabedoría e na nosa
Galiza cáptase o eco do
temporal. Ademais de seguir
aquí o paro a nivel preocupante (máis do 10%), de perder os
traballadores máis desasistidos
cada ano poder de compra, de
deteriorárense os servizos
públicos na saúde, educación
etc., a sociedade desiguálase
máis. E medran nesta sociedade cancros: drogotraficantes,
incendiarios, asaltantes etc.
A boa saúde da
“sociedade civil” é un valor
que nos alegra.A capacidade
resolutiva dos galegos cada
día máis donos da ciencia e
da técnica é un feito positivo.
Mais estamos na voráxine
dun mundo neoliberal de globalización esmagante. Os
tambores soan para todos.
Que “os pobres” se alegren
porque poden vir cambios favorábeis. Que Galiza ouza estes tambores para saber
repostar con medidas para todos e non só para os que por
séculos viviron do poder.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

De zapatos e zapateiros
Até non hai moito eran imprescindíbeis na paisaxe urbana os
obradoiros de zapateiro, cuartos
de portas abertas, cheirando
fortemente a pegamento de “solución”, a goma queimada... coa
súa mesa rectangular ennegrecida, de carpintaría repartida en
caixonciños para os diferentes tipos de puntas, dende as tachinas
ás tacholas, as punteiras de metal
para reforzar a sola, que eran unha especie de microferraduras finas e ofensivas para cabaleiros
de cidade... o sebo e o negro pez,
para untar e reforzar o cordón de
coser, agullas, a pedra de afiar,
martelos, tenaces, a imprescindíbel bigornia, os brunidores e un
especializado instrumental case
cirúrxico para operar en zocos,
zapatóns labregos ou en finos zapatos de salón, en tacóns... Os
despachos de zapateiros eran un
universo de xogos para os nenos.
Así marcaron precedente, difícil
de romper; foron modelos precursores para as manías estudiantís de pegar o acontecer sobre as paredes dos apartamentos
de alugueiro ou das oficinas do
funcionariado, empapeladas en
technicolor de gustos con cartaces de cinema, circo, almanaques de exóticas paisaxes, os Alpes, as praias da Polinesia, señoritas insinuando xenerosamente
os encantos prohibidos. Escenas
ideais, compartidas democrática
e tolerantemente con estampiñas
da Virxe dos Remedios ou do
Santo Antonio, o Sagrado Corazón, tarxetas postais, cromos de
fútbol, pasquíns...e sobresaintes
puntas ganchudas por todas as
esquinas sobre as que tamén
penduraban os patróns de cartón,
plantillas, amallós, e retrincos de
coiro para botas e zapatos... sobre ese universo caía o prato da
bombilla de luz, e non faltaba un
rolo pendurado do teito sobre o
que morrían pegadas as moscas.
O zapateiro era esencial , tan
esencial como o barbeiro ou o
boticario. Sabíase ben o que significaban os pés. Non resulta
pois tan anacrónico aquilo de
“pensar cos pés”.... A carón da

Fotografía a cor de MANUEL SENDÓN.

mesa de traballo dos zapateiros
–especie de santóns entretidos
coas delicadas obras do calzado
a medida e de encarga– non faltaban nunca uns bancos para os
fiadeiros. Pese a aquilo de “zapateiro aos teus zapatos”, entre o
soniquete do machucar das solas,
repasábase o ir e vir do acontecer
ou escoitábanse pacientemente
as máis íntimas confidencias. O
zapateiro milmañas podía ter
pluriemprego e tanto era capaz
de administrar unha tenda de todo, como a panadaría e nunha ou
noutra hora tanto poñer as mesmas mans sobre a codia do pan
como sobre a sola dos zapatos.
Pintorescas, paradoxais, escenas
agro-urbanas dun curioso mundo
vivido, que a posmodernidade
non recolle por non contaxiarse
do ruralismo que hai detrás.
Sandalias, borceguíns, zocos
pastorís, botas militares, acharolados botíns de señorito... así até
as proletaias chirucas” e os so-

fisticados Nike, atractivo calzado
para usar, gastar e tirar, que acaba co artesanado... e como non?
o sofisticado “zapato como escultura” de Roger Vivier, exquisiteces burguesas, zapatos xoia
de Ferragamo, os puntiagudos
tacóns de Albanese of Roma e
Dal co, as extravagancias comerciais de Patrick Cox... todo
un amplo repertorio para marcar
un tempo, unha profesión, clase
social, uns gustos para acoller
ese universo de ósos e nervios
que é un pé.
Gústame repasar, comprobar
o camiño andado en poucos
anos, senón dende a prehistoria,
o medievo, a un mundo de retos,
compertividade, sofisticado,
presuntuoso e cínico. Zapateiros
do pasado, que estiveron en relación cos desprezados peleteiros
e fedorentos curtidores, os que
lles deron sona a vilas como
Noia, Allariz ou Melide, e mesmo a Galiza. Sabios que se

adentraban na forma do pé e no
xeito de andar dos seus clientes.
Sagas familiares de zoqueiros
ambulantes por feiras e mercados, talleres fixos, amas de cría
dos limpabotas, xermolo abortado de industrías de futuro, que
resistiron o ir e vir continuo das
crises: algúns montaron tendas
de calzado, outros emigraron e
deixaron pegada do seu bo facer
polas rúas das cidades de Europa ou de América... curiosamente agora e por aquí, inmigrantes
arxentinos retoman o sempiterno oficio, automatizando, estandarizando fórmulas entre novas
maquinarias, marcas multinacionais de plantillas, cremas,
pinkis, carteiras, cintos, bolsos...
un novo principio.
O certo é que o calzado sempre estará na base, será o apoio e
o fiel refrexo do tempo no que se
fixo e de quen o calza. “Morrer
coas botas postas” significa algo.
Un tamén é o que calza.♦

MEMORIA DE FERRO

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
Táboas no Carballiño
Entre o 7 e o 11 de setembro O Carballiño coloca táboas e pano para
acoller o Festival de Teatro Galego
(FETEGA). As principais compañías
galegas, entre as que destacan Nove Dous Teatro, Fulano, Mengano

e Citano, Tanxarina, Teatro do
Adro, Balea Branca e Teatro do
Atlántico, presentan os seus últimos espectáculos. O domingo,
gran fin de festa con actuacións
adicadas ao público infantil.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Festival Intercontracultura

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

reformadas instalacións
(duplica o espazo) con tres
mostras: La luz de la moda,
reproducións en papel de
traxes e vestidos a tamaño
natural, feitos por Roberto
Comas; Mirada sesgada,
escolma dos fondos do MACUF que inclue obras de
Maruxa Mallo, Colmeiro,
Leiro, Chirino, Patiño, Murado ou Basallo, entre outros; e os traballos de David Castro, Tatiana Medal
e Simón Pacheco –becados
pola institución–.

Por 1ª vez
no Estado
podemos
contemplar
a mostra
Marcel
Breuer.
Deseño e
arquitectura
na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.
Na imaxe,
sede central
da UNESCO.

CINCO SÉCULOS
DE EXPLORACIÓN

O grupo ordense Dios ke te Crew estará no Porriño.

VI edición deste festival de hip
hop que se celebra no PORRIÑO
este sábado 10 na rúa Cando (a carón da vía do tren). A exibición de
graffiti, con máis de 50 pintores
de Galiza, Sevilla, Madrid, Valencia, Ponferrada e Porto, comezará
as 12 h. Pola súa parte o concerto
comezará ás 22 h. e nel participan
Dios Ke Te Crew, de Ordes;

O Museo de
Bergantiños,
en
CARBALLO,
acolle unha
mostra
sobre o
Cura das
Encrobas

Rack Eterno, do Porriño; e Foreign Beggars, formación da
Gran Bretaña que este ano recibiu
os premios ao mellor grupo e mellor single no seu país. Ademais
estarán os DJs Zarcogollo e Jak,
ambos de Madrid e Limbo de Vigo. Máis información no telf. 625
204 119, 986 337 177 ou en prensa@concellodoporrino.net.♦

O Bar co
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensana presenta o seu novo disco Lume
(para que saia o sol) o próximo sábado 17.

Cambr e
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
Promovida pola BBC e o
Museo de Historia Natural
de London, reúne as mellores imaxes da natureza e poderemos contemplala no
Centro Sociocultural do
Graxal até o 25 de setembro.

O fotógrafo
brasileiro
Sebastião
Salgado ten
a súa serie
Os Sen Terra
na Casa da
Xuventude
de CANGAS.
Abaixo,
México
1980, da
serie Outras
Américas.

bre o Crego das Encrobas,
referente da loita contra a
ocupación de terras por parte da térmica de Meirama.
Moncho Valcarce foi durante anos un dos líderes
sociais máis emblemáticos
do nacionalismo.

Catoira

Cangas

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

OS SEM TERRA
As imaxes do célebre fótografo brasileiro Sebastião
Salgado pódense ollar na
Casa da Xuventude.

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

Carballo

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE

NOVO MACUF

Até o mércores 28 de setembro o Museo de Bergantiños acolle esta mostra so-

O Museo de Arte Contemporánea de Unión-Fenosa
acaba de inaugurar as súas

Os fondos cartográficos da
Hispanic Society of America poden ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o domingo 18.

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

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 (19021981) está considerado como un dos máis sobranceiros deseñadores de mobliliario e arquitectos de interirores do s. XX. A exposición xunta 15 pezas de
mobiliario, 13 maquetas
interactivas e proxectos de
maior envergadura como a
sede da UNESCO en París, o Centro de Recursos
de IBM en La Gaude e o
Museo Whitney de Arte
Americana de New York.
Prográmanse obradoiros
didácticos para campamentos de verán, centros
de ensino... visitas comentadas para adultos gratuitamente e previa reserva

no telf. 981 060 095. Dossier didáctico en www.fbarrie.org. Até o 16 de outubro.

O LADO DA SOMBRA
A Fundación Luís Seoane
presenta a mostra Sedición
gráfica e iniciativas ignoradas, raras ou desacreditadas entre 1971 e 1989,
unha revisión da produción
gráfica galega deste período que fai unha aposta pola memoria e aprecio dos
pequenos proxectos, depositarios dun significado

que excede á propia forma
e revela segredas afinidades. A viaxe do Breogán,
Reimundo Patiño, García
Varela, Andrés Colombo,
Antón Patiño, Xaquín
Marín, Díaz Pardo, Grupo do Castro, Sisga, Colectivo da Imaxe, Iniciativas de Cultura Popular,
Rompente, Galga, Fato
Onirista, NHU, Ulises
Sarry, Pérez Vicente, Lorenzo Soler, Correa Corredoira, Valium 10, Pepe Barro, Chichi Campos, Lokis, Chankecham,

Huete, Lamazares, Carlos Oroza, Uxío Novoneyra, Agustín García Calvo,
Xaime Noguerol e Avilés
de Taramancos son algúns dos grupos e artistas
deste magnífico roteiro do
que poderemos gozar até o
domingo 18. No mesmo
lugar tamén podemos ollar
a mostra Arte e Solidariedade: Os artistas españois
e o cartelismo sociopolítico. Máis información en
www.luisseoanefund.org.

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 2 de outubro.

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

Carabela
de Xiada,
publicación
noiesa que
forma parte
da mostra
O Lado da
Sombra que
se encontra
na
Fundación
Luís Seoane
da Coruña.

Car teleira

☞

SIN CITY. En Sin
City, unha cidade corrupta, un home dos baixos
fondos non consegue manter
con vida a muller que ama, de
modo que decide vingarse. Entón, atopará policías malvados,
prostitutas que se defenden soas e criminais sen escrúpulos.

☞

A ILLA. Lincoln Eco
Seis e Jordan Delta Dous
son privilexiados e esperan a
que lles toque o concurso para ir
á illa, o último lugar sen contaminación do planeta, aínda que
comezan a cuestionar o porque
da súa existencia. Ben logo descubrirán que terán que pagar un
prezo moi alto pola liberdade.

☞

EMBRUXADA. Homenaxe á antiga serie de
televisión. A pesar da calidade
dos actores a historia non consegue gañar o interese. O guión
resulta algo enrevesado e sen a
chispa que sería de agardar. De
todas maneiras pódese ver se
non hai outra cousa.

☞

OS CATRO FANTÁSTICOS. Nunha viaxe
científica privada ao espazo, ca-

tro 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.

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.

☞

☞

☞

☞

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

NO SOS VOS, SOY
YO. Comedia arxentina
intelixente, coproducida por
Filmanova (a empresa de Antón Reixa). Historia dun home
abandonado pola súa muller e
todo o que lle sucede a partir
de aí. Para pasar hora e media
agradábel.
CÓDIGO 46. Un home investiga unha trama
de tráfico de documentos de
acceso ás cidades, onde so entran persoas sen mácula, mais
namórase da traficante. Esta
queda embarazada del e despois descóbrese que comparten
código xenético, algo que está
prohibido.♦

Comezou este mércores 7 no
CARBALLIÑO e aínda estamos a
tempo de contemplar, este xoves
8, as obras García, de Teatro de
Adro; o venres 9, Defensa de
Dama, de Balea Branca; o sába-

do 10, O encoro, polo Teatro do
Atlántico; e o domingo 11, Os
narigudos, por Tanxarina; e Ondas, por Nove Dous Teatro. As
representacións realízanse no
Centro Multifuncional.♦
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Festival de Teatro Galego

expón as pinturas desta artista.

AMURALLANDO AS
SOMBRAS DOS SOÑOS
Cinco escultores expoñen no
patio do Museo Provincial.

Monfor te
■ EXPOSICIÓNS

Escena d’O Encoro, do Teatro do Atlántico.

DARÍO LODEIRO
Podemos ollar as súas esculturas sobre o Quixote,
até finais de setembro, no
claustro do Parador de Turismo.

Our ense

O Museo do Humor de FENE alberga os premios Curuxas durante todo o verán. Na imaxe,
unha viñeta debida a Collins.

ción As pequenas cousas no
Gran Hotel Santiago (Mestre Mateo) até o 30 de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ LUÍS RIVADA
Este escultor e pintor expón a
súa obra, xunto coa do escultor Armando Martínez no
Museo Municipal, a partir
deste venres 10 ás 19,30 en
que será inaugurada a mostra.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

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

Romarias
Entre outras, esta fin de semana destacan a da Virxe da Barca en MUXÍA; e as
dos Milagres de Amil, en MORAÑA.♦

Ferr ol
■ ACTOS

HOMENAXE
A SANTIAGO

CARRILLO

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 este venres 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.
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao púA Fundación
Caixa
Galicia de
LUGO
mostra
O manancial
da vida, de
Laxeiro.
Á dereita,
A moneca.

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

INCENDIOS FORESTAIS
É a mesa redonda que organizan a Mancomunidade de
Montes Veciñais en Man
Común do Val Miñor e o
Instituto de Estudos Miñoranos e que terá lugar este venres 9 ás 20,30 no auditorio
Lois Tobio. Nela intervirán
Fernando Lahuerta Mouriño, biólogo; Xosé A. Pereira Martínez, presidente
da Organización Galega de
Montes Vecinais en Man
Común; Gonzalo Constenla Bergueiro, delegado provincial da Consellaría de
Medio Rural; sendo moderados por Xosé Lois Vilar Pedreira. Máis información en
www.valmino.info.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO

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

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

AMELIA
VÁZQUEZ PALACIOS
Podemos ollar as súas pinturas, até o vindeiro xoves 15,
en La Petite Galerie de Teo.

PINTURA ANDALUZA
Fondos da colección Carmen Bornemisza até o domingo 11 no Café Moderno.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
O Museo Etnolóxico acolle,
até final de ano, a mostra
Historia do téxtil en Galiza.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

AM34X24

Ribeira

A galería Nova Rúa Arte

MIKEL BERGARA

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

ALEJANDRO MARTÍNEZ

TITA PUIG BARRIOS

O Colexio de Fonseca acolle esta mostra até o 18 de
setembro.

CAMIÑO DE PAZ

O manancial da vida, mostra dos fondos da Colección
Caixa Galicia que se inaugurou o martes 6 no Círculo das Artes.
As obras de Antonio Murado exhíbense no Museo
Provincial.

OS TALLERES
DE ZULOAGA

A biblioteca municipal El
Viejo Pancho amosa o seu
traballo até o vindeiro xoves 15 de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

E María Meseguer mostran as súas obras na galería
Trinta até o 15 de setembro.
esta mostra até final de ano,
na que se recrea o entorno
de traballo do artista, con
obxectos persoais de uso
cotián, e obras agasalladas
por amigos surrealistas como Wilfredo Lam, Marcel
Duchamp, Filip West, Artur Cruceiro Seixas, Mario Cesariny e Penelope e
Franklin Rosemont, entre
outros, ou adquiridas por el
mesmo, como un Picasso.

C. PRIETO CARRASCO
A pintora ten a súa exposi-

RICK LINA
A Fundación Granell continúa celebrando a conmemoración do seu X aniversario cunha mostra da surrealista holandesa, que poderemos ollar até este sábado 10; e desde o mércores
14 teremos no mesmo lugar
o traballo do Grupo de Inglaterra.

MAPAS ABERTOS
Até o domingo 18 de setembro poderemos gozar na
sala Isaac Díaz Pardo do

Auditorio de Galicia da
mostra Fotografía latinoamericana 1991-2002.

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

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

As
esculturas
de Luís
Borrajo
pédense
contemplar
no Campus
Universitario
de OURENSE
até finais de
setembro.

LIUDMILA LÓPEZ
DOMÍNGUEZ
Mostra os seus gravados na
Fundación Granell.

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

LUÍS BAYLÓN
Baixo o título Benarés, onde a vía láctea se fixo río
recóllese o traballo fotográfico deste artista, até o 16
de outubro, no Museo das
Peregrinacións.

Imaxes
mentais é a
mostra de
Din
Matamoro
que
podemos
ollar no
CGAC de
SANTIAGO.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros

Brian Hooper
Presenta en directo Lemon Lime & Bitter este xoves 8 ás 20 h. no Rock Club
de OURENSE; e o venres 9 poderemos
escoitalo na sala La Fábrica de Chocolate de VIGO.♦

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

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

OTERO BESTEIRO,
A TRAVÉS
DO SEU LEGADO

Podemos visitar esta mostra, até o xoves 22 de setembro, no mosteiro de San
Martiño Pinario.

ESPACIO 48
Esta galería acolle a mostra
colectiva de pintura de Tomé, Santi Jiménez, Prego,
Mauro Trastoy, Xurxo
Martiño, Sebas, Anxo... e
as fotografías de Eduardo
Valiña, Carme Otero e outros. Até o 30 de setembro

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell acolle

Xogo
xeométrico,
de Mariano
Andreu que
forma parte
da mostra
A pintura do
27, na
Fundación
Caixa
Galicia de
Santiago.
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Convocatorias
XORNADAS DO ENSINO
Representan a maior oferta formativa non
institucional neste sector. Terán lugar do
12 ao 16 en Pontevedra, do 26 ao 30 en
Ferrol, Santiago, Vigo, A Coruña e A Mariña e do 19 ao 23 en Lugo e Ourense. Os
organizadores deste evento, que se celebra desde hai catorce anos, indicaron que
teñen lugar “sobre a base da común preocupación por ofertarlle ao profesorado unha formación diferente da que lle vén
ofertando a Consellaría”. Haberá obradoiros, relatorios e conferencias de especialistas como complemento informativo ou
teórico á exposición de experiencias innovadoras e de utilidade práctica na escola.
E, co gallo do primeiro cabodano da súa
morte, será homenaxeado o poeta Manuel
María. Máis información nos telf. da
CIG-Ensino 981 169 810, 981 169 809 da
Coruña; 981 358 750 de Ferrol; 982 245
023 de Lugo; 988 238 350 de Ourense;
986 855 050 de Pontevedra; 981 576 800
de Santiago; 986 827 935 de Vigo; e no
982 561 541 de Viveiro.

DESPOIS DO ESPAZO
Luís Moreno Mansilla e Emilio Tuñón
dirixen, do xoves 15 ao domingo 18, na
sede da Fundación Barrié en VIGO este
obradoiro para estudantes dos últimos
anos de arquitectura e arquitectos novos,
no que participan os mestres Luís Úrculo
e Carlos Martínez, e que se complementan con aulas teóricas a cargo de Daniel
Canogar, Andrés Jaque, Clara Murado
e Juan Elvira. Programa e inscricións en
www.fbarrie.org.

PREMIO ANTONIO FRAGUAS
A Deputación de Pontevedra e o Consello
da Cultura Galega convocan este certame
co gallo de promover a investigación
científica nos ámbitos da historia, antropoloxía, etnografía e folclore. Para participar nel hai que presentar escritos, orixinais e inéditos, en lingua galega sobre calquera destes temas, cinguidos ao ámbito
territorial galego. A extensión dos traballos é ilimitada e presentaranse por quintuplicado, en formato DIN A4, mecanografados a duplo espazo por unha soa ca-

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.

A PINTURA DO 27

As damas
de Ferrol é
a obra que
o Teatro do
Noroeste
está a
representar
na sala
Yago de
SANTIAGO.

ra, tendo que envialos á asociación Canón
de Pau, apdo. 372, 36080 de PONTEVEDRA. O premio será de 3.000 euros e o xuradopoderá facer, tamén, unha mención a
outro dos traballos. O prazo de presentación de traballos remata o xoves 15 de setembro e o acto de entrega de premios será o 26 de novembro na Casa da Cultura
de Loureiro.

III PREMIO PURA E DORA
VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a nova edición deste galardón de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración, dotado con 3.000 euros para cada categoría. Na primeira poderán participar todos aqueles autores de
calquera nacionalidade que presenten os
seus orixinais, de carácter inédito, en lingua galega. De cada orixinal entregaranse
seis copias, en papel tamaño folio ou holandesa, mecanografados a duplo espazo
e por unha soa cara, no Rexistro Xeral da
Deputación, sita na rúa do Progreso 32,
32003 de OURENSE, antes deste luns 12 de
setembro de 2005. Co orixinal, que se
presentará baixo lema, achegaranse, nun
sobre pecho, 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 pecho, os
dados completos do autor, e entregaranse,
antes do 20 de decembro deste ano, 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

■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL

ARDE AMOR

Obra de Eduardo Alonso,
que tamén a dirixe, que será interpretada por Luma
Gómez e Elina Luaces
(Teatro do Noroeste) na
sala Yago desde este xoves
8 ao domingo 11, sendo a
representación o xoves e
venres ás 20,30; o sábado
ás 22,30; e o domingo ás
19 h.

Dentro do ciclo En galego,
organizado polo Servizo de
Normalización Lingüística
do Concello en colaboración co Cine Clube Lumière e o CGAI, poderemos
ollar, o martes 13 ás 20,30
h. no Auditorio Municipal,
esta fita dirixida en 1998
por Raúl Veiga.

Sarria

CURSO DE TEATRO E
ANIMACIÓN DE RÚA

A Concellaría de Xuventude de CAMBRE
organiza esta actividade para os días 16,
17 e 18 de setembro. Tamén teñen programado un curso de monitor de actividades
de tempo libre, que terá lugar os fins de
semana de outubro a decembro. Para máis
información e inscricións chamar ao 981
613 170 ou en infoxuvenil@cambre.org.

III PREMIO FESTA DA PALABRA
A asociación Feministas Independentes
Galegas pretende mostrar con este certame os avances das mulleres nos aspectos
sociolóxico, económico e cultural, así como a súa contribución á sociedade galega
do s. XX. Nesta edición poden participar
investigadoras e investigadores de todo o
Estado español, con traballos escritos en
lingua galega, sen límite de extensión, que
terán como tema obrigatorio As traballadoras do Grupo de Empresas Álvarez de
Vigo, desde os seus comezos até o seu peche, valorándose o rigor científico, as fontes primarias, o material gráfico e o material de apoio documental achegado. Os
traballos entregaranse, debidamente encadernados e baixo un lema, nun sobre co
texto Concellaría da Muller. Premio da
Palabra. Investigación no exterior, que
conteña outro sobre, pecho, co lema do
traballo no exterior e os dados persoais no

DESIGNERS ON DESIGN
Até o domingo 25 proxéctase no MARCO, de martes a
sábado, en sesións de 11 a
14 e de 17 a 21 h, (domingos de 11 a 14) este vídeo
documental dirixido pola
artista Yvette Chaparro.
■ EXPOSICIÓNS

exterior, antes do 24 de setembro, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza
do Rei s/nº 36201). O premio, único e indivisíbel, consistirá nunha dotación económica de 4.200 euros e publicación do
traballo gañador.

XXII CONGRESO ASEM
SOBRE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES
Celebrarase en Vigo o 7 e 8 de outubro no
Verbum (Museo das Palabras) e nel pronunciará a conferencia inaugural Francisco Palau sobre Neuropatías periféricas hereditarias: bioloxía e consello xenético;
sobre Prevención e control da enfermidade. Diagnóstico prenatal e preimplantacional falará Ana Mª Cobo; a mesa redonda que tratará sobre Neuropatías hereditarias. Investigación, diagnóstico neurofisiolóxico e rehabilitación en Charcot Marie Tooth estará integrada por José Ángel
Berciano, José M. Fernández e René Zugarramurdi. O sábado 8, Jon Andoni Urtizberea falará sobre A importancia dun
Comité Científico nunha asociación como
ASEM; o tema da mesa redonda de Ricardo Pardal e Javier Díaz-Nido será Terapia
xenética e terapia celular; sobre Liñas de
investigación actuais en enfermidades
neuromusculares versará a mesa redonda
de Eduardo F. Tizzano, Adolfo López de
Munain e Jon Andoni Utizberea; Mar
Mosteiro falará sobre Problemas respiratorios na enfermidades neuromusculares.
Motorización e seguimento; ademais dos
obradoiros: Fisioterapia respiratoria, por
M. Luisa Fernández; Nutrición e enfermidades neuromusculares, por Flor Barreiro;
Duchenne / Becker e distrofias de cinturas, por J.A. Urtizberea e Carmen Navarro; e Atrofias espinais e miastenia, por
E.F. Tizziano e M. Arias Gómez. A inscripción antes do 15 de agosto custa 50
euros (20 para asociados de ASEM e 25
para estudantes) e, despois do 15 de agosto custarán 70, 30 e 30, respectivamente.
Pódese obter máis información no Centro
de Negocios de Vigo (Praza de Compostela 23, 1º A), no telf/fax 986 446 560, en
xxiicongresoasem@cnvigo.com ou en
www.cnvigo.com.♦

cional en Galicia permanecerá até o 2 de outubro na
Casa das Artes.

ANTONIO ABALDE
O pintor vigués expón a súa
obra, xunto coa de Ángela
Amorín, na galería Chroma até o xoves 15.

PEGADAS DO CAMIÑO:

BELEZA E UTILIDADE

UN CAMIÑO SOLIDARIO

A mostra A artesanía tradi-

É o título da mostra dos co-

lectivos Acción contra a fame e Cultura Galega Solidaria que podemos contemplar na Casa do Libro
até o xoves 15 de setembro.

DEBUXOS INÉDITOS III
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 artís-

Non vos riades que o conto é triste

■ EXPOSICIÓNS

TODA A TERRA É PAÍS
Fotografías de Eduardo
Valiña que se expoñen, até
o venres 23 de setembro,
na sede da Sociedade La
Unión.

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta interesante mostra até o domingo
18 de setembro.

Vigo

ASIA NO MUSEO DE
ARTES DECORATIVAS

ARTE E MATEMÁTICAS

Unha escolma das distintas
coleccións deste museo referidas a Asia poden ser
contempladas na Igrexa da
Universidade até o 25 de
setembro..

■ CINEMA

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 Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC),
incluída a Escola Española de Historia e
Arqueoloxía de Roma, ademais do compromiso de edición da obra gañadora.
Máis información no teléfono 981 540
220 ou no fax 981 540 222.

■ ACTOS

O Laboratorio das Artes do
MARCO desenvolve até o
venres 16 diversos obradoiros plásticos e talleres de
verán para crianzas de 2 a 8
anos, de martes a sábados
de 12 a 14 h.

Unión-Fenosa apórtalle a seu moderno e contemporáneo entorno –xusto o que ten estendido por todas as nosas zonas históricas– a esta caste de torre de Babel pailana que xunta italiano, inglés e un
idioma castrapo aínda por determinar para anunciar non se sabe que.

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

Anuncios de balde
■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fontiñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.
■ A Asociación Cultural Eira Vella dispón dun pequeno fondo da revista Céltica, publicada no Porto en 1960 e
1961 por Manuel Oliveira Guerra, na
que colaboraron por parte galega os irmáns Lois, Leandro e Uxío Carré,
Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Antón Tovar e outros moitos. As persoas interesadas en recibir
a colección de catro volumes ao prezo
de 15 euros (máis gastos de envío) poden solicitala á devandita asociación:
Praza do Mestre José Dapena s/n. Betanzos 15300, ou ao correo electrónico:
eiravellabetanzos@yahoo.com.
■ Os defensores do galego no Bierzo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.falaceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, equipado
para 4 persoas, con vistas ao mar, para a segunda quincena de setembro,
por 350 euros. Interesados chamar ao
981 761 144 ou ao 666 843 997.
■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado en
Historia, Lingua e Literatura galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.

ticos habituais, así como os
temas do retrato e a maternidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.

AS VISIÓNS
DO BACALLAU

O Museo do Mar alberga
esta exposición de fotografías de Lucien GirardinDagort e Alan Villers sobre as xestas dos mariñeiros
galegos e portugueses no
mar de xeo de Terranova até
o domingo 25 de setembro.

A Rede

ocasións, provocan pezas
híbridas de distintos campos. Até o 25 de setembro.

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

■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ Alúgase apartamento con impresionantes vistas ao mar no 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 Gor-

ki de Vigo. Máis información todos os
días de 17 a 19 h. no telf. 986 214 457
ou na sede sita na República da Arxentina 17, 2º esquerda.
■ Solicitamos orzamentos de enerxía solar para vivenda. Razón no
telf. 667 755 745.
■ Búscase delineante de construción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.
■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos dupolos con baño incorporado, calefacción
e terreo de 10.000 m. Fins de semana
ou tempadas. Telf. 686 753 105.
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.
■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.

■ Véndense cortadora, balanza e
neveira de embutidos, etiquetadora, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cativo. Chamar ao telf. 986 376 702.
■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou semiamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ Precisam-se Mestres Especialistas em Educação Infantil e Técnicos Superiores em Educação Infantil (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vitae a caixapostal@terra.es, ou a escolaemgalego@yahoo.com.br
■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
en setembro. Interesados chamar aos
telf. 986 208 626 ou 615 864 477.
■ Véndese finca de 1.030 m2 en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Máis información no telf. 608 086 107.
■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.
■ Vendo gaita de pau santo en si B
con 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.
■ 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.♦

As
fotografías
de Xosé
Suárez
tamén se
poden ollar
no Marco de
VIGO dentro
de Dez
artistas
galegos no
exilio latinoamericano.

■ MÚSICA

RIBADEANDO
http://ribadeando.blogspot.com/
Bitácora persoal que aborda a vida e a
historia da vila de Ribadeo, ademais de
tocar aspectos relativos ao seu autor e de
falar de temas tan diversos como o ecoloxismo, o ensino, a física ou o xadrez.
Tamén conta con ligazóns e novas.♦

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

SOUVENIR
Un manto de herba verde
cubre o Espazo Anexo do
MARCO. Fran Herbello
traslada elementos do rural
ao centro de Vigo até o 2 de
outubro. Entrada de balde.

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

CUBO
Esta banda toca este xoves
8 na sala La Fábrica de
Chocolate; no mesmo lugar
poderemos escoitar a Brian
Hooper o venres 9. E o
vindeiro sábado 17 tocaralle o turno ao hip hop de
Solo los Solo.

Vilalba
■ MÚSICA

XOCHILMICA
O grupo folk, que foi escollido polo público de Ortigueira para abrir a edición
do ano que vén do festival,
vai dar un concerto este
venres 9.

Viveir o
■ EXPOSICIÓNS

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

Xermade
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Podemos ollar esta mostra
de fotografía submarina até
o domingo 25.
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A mostra
fotográfica
As cores do
mar de
Galicia
está en
XERMADE.

Por to
■ TEATRO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
No Rivoli Teatro Municipal,
na Praza de D. João e zonas

envolventes desde a cuarta
feira 14 até o sábado 24, cruzaranse marionetas, circo,
danza, música, instalacións,
performances, exposicións...
Entre as propostas están
Brad and Pupett, “Subtone”,
de Sílvia Real, e o “Bal Moderne”, pola Cie Rosas.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A sede da Fundação e o
Centro de Arte Moderna Jo-

sé de Azeredo Perdigão
(CAMPJAP) acolle as mostras 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.♦

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Véñense de convocar axudas para os
alumnos que cursen estudos de formación náutico e marítimo-pesqueira nos
centros docentes dependentes desta
consellaría, en réxime de concorrencia
competitiva. Os solicitantes deberán

reunir os seguintes requisitos: ser cidadán de calquera país da Unión Europea;
reunir os requisitos académicos e profesionais esixidos polo ordenamento xurídico vixente; non estar en posesión de
título académico que habilite para actividades profesionais, menos que dito título supoña un nivel inferior ao estudo
que se pretenda realizar e que a puntua-

ción do baremo establecido para o efecto se sitúe dentro do crédito dispoñíbel.
As solicitudes deberán presentarse antes do luns dez de outubro nos centros
docentes onde os solicitantes vaian seguir os seus estudos durante o curso
académico 2005/2006. Toda a información complementaria aparece recollida
no DOG do 31 de agosto de 2005.♦

E

Bush, por fin, anunciou
que ía mandar a tropa a
Nova Orleáns. Soldados
experimentados en combate.
As fotos móstranos con roupa de camuflaxe e fusil ametrallador. Para Bush o princi-

pal problema é a orde. Quizais esa negra de setenta
anos, apoltronada nunha cadeira rota, seña do inimigo.
Unha caixa de galletas aparece aboiando na auga, pero
non se pode coller, malia que

a xente leva días sen comida,
porque as galletas son propiedade privada. Katrina podería ser unha nova arma de
Bin Laden ou de Mister Bean. Ou senón, por que non
atacou Cuba?♦
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Maribel Gálvez
‘Os atentados e os accidentes
abaratan os prezos das viaxes turísticas’
H. VIXANDE
É directora dunha axencia de
viaxes do grupo Barceló en Vigo.
Esta andaluza que leva quince
anos na profesión, reside en
Galiza desde hai dezaoito meses. Chámase Maribel Gálvez.
Cancelarían todas as viaxes a
Nova Orleáns.
Si, por medo, por falta de comunicación, por ausencia de servizos, que son imprescindíbeis
cando falamos de facer turismo.
Entón de Iraq nin falamos.
A partir de agora para facer turismo haberá que levar chaleco
salvavidas ou chaleco antibalas.
A Iraq non quere ir ninguén
aínda que lle regalen a viaxe.
Destinos como ese non os pide
ningunha persoa.
Furacáns, bombas, o euro...
Está o mundo como para facer
turismo.
Este ano complicouse todo
un chisco co mal que van as cousas. Tamén está o de Turquía... A
xente prefire quedar pola zona.
Refírome a España e, como moito, Baleares ou Canarias.
E os avións que se caen, inflúen moito?
De momento non porque non
caeron por aquí. Se houbese algún accidente próximo, tal vez.
Nótase nas axencias o cambio dos destinos ou simplemente hai cancelacións?
Houbo cambios de destinos,
á procura de alternativas, xa que
a xente tiña as vacacións programadas e non podía cambialas.
En Bali, tras o atentado
baixaron os prezos porque ninguén quería ir alí?
Non é exactamente así. Cando hai un gran atentado ou un

ANT

problema gordo como alí, o primeiro que sucede é que desaparece como destino; é dicir, non
hai ofertas turísticas. Despois,
cando xa se restablecen as cousas, é entón cando baixan os prezos, para facer promoción da zona. De feito, a xente comeza a
volver a Bali agora.
Nas Canarias, este ano non
había británicos e alemáns, só
españois.
Este ano foi o sitio de moda
entre os españois, sobre todo entre os galegos, aos que parece
que lles gusta moito o sol das
Canarias.
Como os británicos ou os
alemáns.
Si, como eles. É un destino

que está próximo, pero hai que coller o avión, o que dá a sensación
de ir máis lonxe. Ten praia, sol...
E que ETA non puxese
bombas este verán notouse?
A xente, cada vez máis, pasa
do que faga ETA e moito medo
xa non lle ten.
Os sitios póñense de moda
ou os operadores turísticos os
poñen de moda?
Son os operadores quen os
poñen de moda, mediante os prezos, sobre todo. Túnez é un
exemplo. É barato e distinto. Tamén está a cuestión do avión. O
feito de que haxa voos chárter
desde Santiago facilita moito as
cousas. A xente quere voos directos e o máis curtos posíbel. Ta-

mén é importante non pasar por
Barajas, que é moi incómodo.
Que me di do turismo alternativo? Eses que van a Namibia e volven con malaria.
Non sucede tanto. Cando veñen por aquí, dicímoslles que vacinas teñen que levar e, se a xente é precavida, non hai ningún
problema.
E eses que van a un complexo turístico no Caribe e non
saen do hotel?
Hai quen busca vacacións
sen complicacións, co hotel contratado, con actividades, deportes, praia... Eses complexos hoteleiros facilitan ter sol, comida,
baile e diversión.
O mesmo que buscan os
británicos que criticamos por
ir a Benidorm.
Non é o mesmo, eses hoteis
do Caribe son de calidade e logo
a xente sempre fai algunha excursión para coñecer a zona. Non
queda todo o tempo dentro do
complexo.
De todos xeitos, un problema do turismo hoxe é a masificación. As praias están cheas e
as cidades tamén, porén, poucos van ao campo.
A rural é máis de inverno. No
verán a xente quere sobre todo
praias e despois cidades. Agora é
cando vén o turismo rural.
E a internet foi negativa para as axencias?
Foi, pero hai moita xente que
aínda é remisa á hora de contratar todo pola internet. Pode mercar un billete de avión, pero se
precisa organizar unhas vacacións máis completas, ten que
contar co asesoramento dun
axente de viaxes, que ademais
coñece o destino.♦

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

RTVG:
caricatura?
HENRIQUE HARGUINDEY

A

RTVG foi utilizada
politicamente pola
anterior Xunta. A
súa reestruturación parece
unha das tarefas máis urxentes do novo gabinete.
Ás veces, unha caricatura vale máis que mil retratos. Porque a exaxeración dos trazos polo debuxante acentúa a realidade
e pon de manifesto detalles que, de tan vistos e repetidos centos de veces,
quedan esquecidos e pásannos desapercibidos.
Un meu amigo tenlle
especial afecto á TVG á
que dende hai anos chama
A Televisión de Fraguinflas. Coido que a caricatura é certeira ao definir ese
híbrido de férrea dependencia política do PP e o
contido chocalleiro.
A televisión galega
sufriu un estrito control
propio do franquismo,
asentado nunha “caza de
bruxas” macartista que
ao chegar Fraga expulsou
ducias de traballadores
por non seren da súa corda política. E nos contidos a televisión galega
caracterizouse por unha
imaxe de marca anos 40.
E mais resulta evidente
que Galiza conta con bos
profesionais como para
gozar dunha radio e unha
televisión, dignas do país e
dos tempos actuais. A
RTVG semellaba dirixida
a facer máis levadeiros o
asasinato do noso idioma e
a agonía do mundo rural.
O meu amigo acuñou dous
eslogans, un para a radio
(“Radio Galega: cantando en español!”) e outro
para a televisión (“TVG:
axudámosche a morrer!”).
E se os medios de comunicación públicos nunha sociedade democrática
deben caracterizarse pola
transparencia e o respecto
á pluralidade, en Galiza
teñen a maiores a importante misión de potenciar
e difundir a identidade do
país e contribuír á pervivencia da nosa lingua. Algo que é xusto o contrario
do que viñeron facendo.
Referirei unha simple
anécdota: Radio Galega,
un concurso; invítase aos
ouvintes a que intenten
descubrir unha frase que
comeza un conto: a dificultade é que o locutor le
a frase do revés, “oticragluP namallab euq la otiñeuqep yum oñin nu zev
anu aíbah”. Ninguén
acerta e o locutor dá finalmente a solución: “Había
una vez un niño muy pequeñito al que llamaban
Pulgarcito” Non tiveron
mesmo o detalle de traducir a frase ao galego. Nin
lles pasaría polo maxín.
Outra débeda ou déficit histórico. ♦

