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xa ten novo
emprazamento
para ENCE

FUNDADO EN 1907

(Páx. 7)
1,75 euros

Explicamos que é o Banco de Terras

A Xunta vai expropiar as leiras?
CARLOS AYMERICH

‘O BNG é leal coa Xunta

pero reivindicativo ante Madrid’
(Páx. 9)

RIBADEO,
o escándalo da familia de CASCOS

MARISOL LÓPEZ, secretaria xeral
de Política Lingüística

Outra ex PCE na Xunta
(Páx. 11)

(Páx. 12 e 13)

MIGUEL BARROS

‘Hai que presentar a moción
de censura en Vigo xa’
(Páx. 11)

PACO VILABARROS

MILLOR QUE DICILA FORA PINTALA...

50 ANOS CON MERLÍN E
FAMILIA. Galaxia está a
celebrar o 50 aniversario da
primeira edición do Merlín de
Cunqueiro cunha macro
exposición situada no Museo do Pobo Galego. Con tal motivo publica Millor que
dicila fora pintala, un libro deseñado e ilustrado por Fausto Isorna que recrea o
mundo de Merlín cos ollos do novo tempo, unha nova estética, unha nova mirada.

O ESTATUTO VALENCIANO SUPEROU O SEU PRIMEIRO TRÁMITE
no Congreso. Os nacionalistas temen que PSOE e PP consensúen os límites de calquera reforma estatutaria nunha fórmula
única para todas as comunidades. Os atrancos que diferentes
ministros socialistas lle están pondo ao Estatuto catalán constitúen un mal agoiro. Non é menos inquietante a postura de Fraga, xa antes de comezar o diálogo, pondo límites que deixarían,
na práctica, o Estatuto tal cal está. Desaproveitariase así a oportunidade de axeitar a nosa lexislación e as relacións co Estado
ás necesidades da sociedade actual. O Goberno galego debe pór
o seu empeño en lograr un novo Estatuto. Na Transición, os Estatutos e a Constitución, foron froito tanto da correlación de
forzas existente como da presión duns xenerais que fixeran a
guerra e aínda non acadaran o retiro. O desenvolvemento estatutario posterior tamén veu marcado polo golpe do 23-F e as súas leis de “harmonización autonómica”. A sociedade galega,
que reaccionou coa “aldraxe”, debe tomar postura activa para
reclamar un novo Estatuto. O PP de G debería contribuír neste
proceso, poñendo os intereses de Galiza, por riba de calisquer
outros. O primeiro paso sería a xubilación de Fraga.♦

NOVO FORO DAS
ARTES E DAS LETRAS

50 anos de
Merlín e familia
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A Xunta porá en marcha un Banco de Terras
para optimizar a actividade agraria

Minifundismo, stop
RUBÉN VALVERDE

Que é iso do Banco de Terras? Van expropiar as leiras non produtivas? Quedarase con elas a Xunta? Obrigarán a arrendalas? Explicamos nesta reportaxe un proxecto que pretende revolucionar o agro galego.
“Agardamos que sexa o proxecto
que revolucione o agro”. O director xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias, Xosé Carballido, fala así do chamado banco
de terras, un programa que pretende aumentar o tamaño das explotacións para que sexan rendíbeis, fomentando o cooperativismo e o asociacionismo no campo
galego e tendo o aval da Xunta.
“O noso obxectivo é frear o
despoboamento do agro, pero as
explotacións non poden ser produtivas se non teñen un tamaño
suficiente. A parcelación da propiedade é tan grande que non é
rendíbel para ninguén vivir no
campo. O proceso de concentración parcelaria intentou poñerlle
freo a este proceso, pero é longo,
custoso e ás veces ineficiente.
Por iso pensamos en crear un
banco de terras que permita sacar solo agrario ao mercado”,
afirma Xosé Carballido.
“As explotacións con moitas
vacas non son rendíbeis porque
non hai terras suficientes para
cultivar o alimento para o gando.
Malia que moita xente deixou as
súas explotacións segue sen haber terras dispoñíbeis porque a
xente non arrenda as súas propiedades aínda que estean a monte.
Precisamos bancos de terras pero
non os hai”. Deste xeito laiábase
nunha reportaxe publicada hai un
ano en A Nosa Terra (nº 1.152) o
labrego Xosé López Gay.
Até agora a Xunta intentou
levar a cabo un proceso de concentración parcelaria que non
deu os resultados axeitados. “En
moitos lugares é difícil levar a
cabo a concentración porque
moita xente, aínda que non utilice as terras, non quere vender.
Prefire seguir téndoas como unha especie de cartilla de aforros,
sen decatarse de que ao ter esas
terras inmobilizadas a xente que
quere mercar e non pode tamén
marcha desa zona e a terra perde

O director xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias, Xosé Carballido. Á dereita, Xosé López Gay, que di: “Coa situación actual, canto maior é a explotación gandeira, diminúe o beneficio. Non temos terras abondo e unha parte importante do noso orzamento vaise en adquirir alimento para o gando”

valor”, asegura Xosé Carballido.
Ademais, existe un segundo
problema relacionado coa concentración parcelaria. “En moitas zonas a concentración non
deu como resultado un tamaño
de fincas o suficientemente grande. Por poñer un exemplo, imaxinemos que se fai a concentración de 20 parcelas de 1.000 me-

A Consellería de Medio Rural
agarda ter rematado a fase loxística no 2006. O ano en que
se comece a poñer en práctica
esta medida será o 2007. Para
poder facelo, a Consellaría precisará aumentar os seus recursos, xa que o custe da medida
será elevado, segundo recoñece
o propio Xosé Carballido.
“Ademais de reordenar os nosos recursos, precisaremos do
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apio do Ministerio de Agricultura e da UE”, explica o director xeral.
A Unión Europea pode
apoiar esta medida a través dos
seus programas para evitar o despoboamento do rural e de coidado do medio ambiente. Ademais,
está previsto que a Xunta reclame tamén recursos do Plano de
Desenvolvemento Rural 20072013 do Ministerio de Agricultu-
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to de ver a autovía camións cargados de silos para as granxas galegas”, explica Xosé López Gay.
Tampouco existe en Galicia a
tradición de arrendar ou de ter a terra noutro tipo de réxime. O 84,3%
das terras explotadas son en réxime
de propiedade. Só o 3,9% son
arrendadas. O restante 11,6% co-

unha certa rendibilidade, pero se
non existe unha base territorial
grande superar un certo tamaño
pode levar ao peche. “Coa situación actual, canto maior é a explotación gandeira, diminúe o beneficio. Non temos suficientes terras e unha parte importante do
noso orzamento vaise en adquirir
alimento para o gando. Estou far-
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PACO VILABARROS
Vén da páxina anterior

rresponde a cesións, préstamos ou
outros réximes. “O que pretendemos na Consellaría é que se cheguen a combinar distintos tipos de
tenencia de terra. Xunto coa propiedade, que se pode dar por medio
da concentración, pensamos noutro tipo de sistemas como as cooperativas ou as Sociedades Limitadas. Deste xeito, se nunha mesma
zona existen diversos propietarios,
a nosa intención é que unan todas
as súas terras e as dediquen a algún
tipo de cultivo. Imaxinemos por
exemplo unha zona con certa altura onde existen multitude de minifundios. Eses propietarios probablemente xa non vivan aí dende hai
moito tempo. Nós queremos poñelos en contacto e que unan todas as
súas propiedades para por exemplo
cultivar viño. Poderían formar unha sociedade ou unha cooperativa.
A súa participación na empresa sería proporcional á cantidade de terras coa que contribuíron”, explica
Xosé Carballido.
Segundo o director xeral, a
rendibilidade sería grande deste
xeito e contribuiría a xerar postos
de traballo no campo e polo tanto
fixaría poboación. “Non se trata de
que as persoas que poñen as terra e
formen as sociedades teñan que ir
de novo ao campo a traballar. Pero
tendo certa dimensión, poderían
seguir cos seus traballos e contratar a varias persoas para que se encarguen das explotacións. Estes
serían os postos de traballo que se
xeran no agro e deste xeito poderiamos comezar a inverter a situación que se está dando até agora”,
engade Xosé Carballido.
A iniciativa, ademais de intentar paliar o despoboamento e a falta de oportunidades no rural, tamén
ten un obxectivo de conservación
do medio ambiente. “Nos últimos
anos a superficie útil cultivábel estase convertendo en monte por mor

do abandono e chega incluso até as
casas. Dese xeito é moito máis sinxelo que prenda lume. A solución
non pasa por ter equipos de limpeza que rocen o monte, senón por
facer que esas zonas teñan un valor
para que sexan coidadas”, sinala o
director xeral.
Plan de Mobilidade das Terras
O proxecto do banco de terras
consiste en que a Xunta sirva como intermediario entre o comprador e o vendedor ou entre os
asociados. O programa enmarcarase no chamado Programa de
Mobilidade das Terras. O Goberno galego prestará o seu
apoio técnico, xurídico e de
aval. “Tamén insistiremos moito

na fórmula do arrendamento. A
Xunta servirá de garantía xurídica á hora de arrendar. Hai moitas
persoas que non alugan as súas
terras por medo a non cobrar ou
porque pensan que non a van poder recuperar. Nós aseguraremos
que o arrendatario ten que devolver a terra despois dos anos
asinados, se o arrendador non
quere renovar o contrato”, comenta Xosé Carballido.
A Xunta buscará contar cun
catálogo de terras que susceptíbeis
de ser arrendadas ou vendidas. Para que os agricultores podan acceder a elas o Goberno prestará un
apoio económico que terá dous
piares. Por un lado haberá axudas
financeiras “sobre todo para a xente moza, que son os que mellor po-

den contribuír a paliar os desequilibrios poboacionais”, explica Xosé Carballido”. En segundo lugar,
a Xunta establecerá vantaxes fiscais para aquelas persoas que mobilicen as súas terras.
Experiencias piloto
A Xunta asegura que polo momento a súa prioridade é poñer en
marcha un servizo informativo
que faga chegar aos usuarios todo
o que atinxe ao chamado banco de
terras. “Agardamos poder contar
xa cun orzamento para levar a cabo esta medida este mesmo ano”,
asegura Carballido. As primeiras
tomas de contacto faranse en determinados lugares, antes de xeneralizarse a medida.

“O primeiro que queremos
facer é poñer en marcha experiencias piloto para ver que tal
funcionan todas estas medidas e,
de paso, corrixir posíbeis eivas e
erros antes de trasladalas ao conxunto de Galicia. De todos os
xeitos pensamos que se comezamos en diferentes zonas, as experiencias xerarán sinerxias en áreas próximas e axiña medrará o
número de terra dispoñíbel. Aínda temos que elaborar estudos
previos porque, polo momento,
non pensamos en ningún lugar en
concreto para iniciar o proxecto”,
engade o director xeral. Así e todo, Xosé Carballido explica que
o primeiro paso consistirá en xerar un “Servizo Específico de Reforma das Estruturas”.♦

Máis de 13 millóns de parcelas e
1,5 millóns de propietarios
Nun recente estudo elaborado
polos profesores da Universidade de Santiago, Rafael Crecente
e David Miranda, pertencentes
ao “Laboratorio do Territorio”,
explican que a superficie rural
de Galicia supón o 83,7% do total, supón 229 concellos dos
315 existentes e ten 850.225 habitantes. Isto supón que nun espazo que abarca a case totalidade territorial de Galicia, tan só
vive o 30,9% da poboación. O
traballo indica que ademais, entre 1960 e 1999, 234 concellos,
que supoñen o 80% do territorio, perderon habitantes. “Esta
situación –indican- amosa a
perda de traballo no rural nas
últimas décadas”.
Segundo os profesores, un-

Usos do solo
Usos .........................(%)
Edificado e minas ...1,91
Agrogandeiros ......38,82
Forestais ................58,56
Zonas húmidas ........0,11
Zonas de auga .........0,60
Total .........................100

ha das causas que fai máis inviábel seguir vivindo no rural é
a gran parcelación existente
que impide que as terras teñan
o suficiente tamaño para ser
rendíbeis. “A estrutura da pro-

piedade e titularidade privada
das terras son características
diferenciais do rural galego
con respecto ao resto do Estado”. O número de titulares catastrais é de máis dun millón e
medio e o número de parcelas é
de máis de trece millóns, o que
supón unha superficie media
por parcela de 0,23 hectáreas.
“Fronte a estes niveis de fragmentación da propiedade destaca a importancia dos montes
veciñais e en man común. Estas superficies constituirían un
factor de desenvolvemento de
determinadas comarcas sempre
e cando se acerte coas medidas
precisas para a súa valorización”, explica o estudo.
Os profesores insisten na os

solos de Galicia “teñen unha
elevada aptitude agrolóxica (ten
moitas posibilidades en canto a
cultivos), pero o seu desenvolvemento é escaso e o solo está
sometido a unha competencia
crecente para usos urbanísticos
e forestais con especies de medre rápido”. Por todos estes motivos, o estudo asegura que “das
características do rural galego
derívase a necesidade de actuación para a optimización das actividades produtivas agroforestais. Para iso, a actuación da
concentración parcelaria pode
ser un instrumento válido, pero
é necesario unha reformulación.
Habería que optimizar as actividades e cambiar a configuración da propiedade”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Xa que hai novo
goberno, unha
reivindicación
urxente: que volva
Shin Chan e a un
horario razoábel.
Que compren novos
episodios. Polo ben
dos nenos e nenas,
polo ben do humor,
polo ben da
diversidade cultural
e polo ben do
galego.

Médicos cubanos para
as vítimas do ‘Katrina’
XOSÉ NEIRA VILAS

O goberno cubano ofreceu axuda médica para aliviar o sufrimento das vítimas do Katrina. A experiencia dos seus profesionais neste tipo de catástrofes non foi valorada polos EE UU.

C

orenta e oito horas despois de coñecerse o desastre ocasionado polo furacán Katrina, no sur dos Estados
Unidos, e sobre todo na cidade de Nova Orleans, o goberno cubano ofreceu enviar
1.586 médicos. Máis ainda, o día 4 de setembro o presidente Fidel Castro reuniuse
na Habana con ese continxente integrado
por médicos chegados de diversas provincias, disposto a cumprir a misión encomendada. Nas mochilas destes profesionais
había medios para enfrontar sobre o terreo
os problemas urxentes de deshidratación,
diabetes, hipertensión arterial, e infeccións
en pulmón, ósos, pel, ouvido, vías urinarias, sistema reprodutivo, aparato dixestivo, así como medicamento contra vómitos,
diarreas, etc. E tamén para a atención inmediata de urxencias cardíacas, alerxias,

Acebes e Zaplana
están a soldo do
PSOE. Non o cren?
Pois aí teñen a
proba: cada vez
que fala un deles,
os socialistas soben
votos.

Na moderna
compañía R
imparten cursos
para os axentes que
visitan as casas
vendendo os
produtos da
empresa. Eses que
van de dous en
dous, ben
enfeitados e que
non son mormóns.
Cada clase acaba
coas seguintes
palabras: somos os
mellores! somos os
mellores! ao estilo
do marketing
americano. Algún
marchou porque
pensou que entrara
nunha seita.

Domingo 18.
Feira do Moble da
Estrada. Visita

asma bronquial. Cada médico dispoñía de
dúas mochilas con doce kilos de peso cada
unha, máis un maletín para diagnósticos.
En total 36 toneladas de medicamentos.
Esta brigada médica levaría o nome de
Henry Reeve, en homenaxe a aquel mozo
norteamericano que se incorporara, con
outros compatriotas seus, en 1868, á loita
independentista cubana encabezada polo
poeta e avogado Carlos Manuel de Céspedes. Reeve mostrou un heroísmo exemplar
e morreu en combate en agosto do ano
1876.
A proximidade aos Estados Unidos facilitaba o rápido desprazamento dos médicos. Na ocasión de reunirse coa brigada
dixo Castro: “Cuba non podería facer o
máis mínimo para auxiliar os tripulantes
dunha nave espacial ou dun submarino nu-

Xosé Lois

clear en perigo, pero ás víctimas do Katrina, en risco inminente de morte podería
ofrecerlles significativa e vital axuda”.
Engadía: “Talvez algúns que descoñecen o
honor e o espírito solidario do noso pobo
poderían pensar que se trata dun bluff ou
dunha ridícula esaxeración. Endexamais o
noso país xoga cos asuntos tan serios, nin
practica nunca o deshonor da demagoxia
ou a mentira”. Apuxo tamén: “En tal situación non importa o rico que sexa un país,
o número dos seus científicos e os seus
avances técnicos; o que neste instante se
necesitan son profesionais novos ben
adestrados, curtidos pola experiencia probada de traballo
médico en ciras mochilas c u n s t a n c i a s
anómalas que
destes
cun mínimo de
poidan
profesionais recursos
ser enviados de
había medios inmediato a
puntos concrepara enfrontar tos onde seres
humanos están
sobre
en perigo de
morte”.
o terreo
Esa axuda
os problemas era certamente
necesaria.
O
urxentes”
Wa s h i n g t o n
Post informaba
de que as principais necesidades en Mississippi eran combustíbel e asistencia médica. EFE deu a coñecer que no estadio de
Houston, Texas, convertido en albergue
de 15.000 persoas, só tiñan recibido asistencia unhas 3.000 e que comezaran a
propagarse enfermidades altamente contaxiosas; que os médicos facían todo o posíbel pero eran insuficientes. A UNICEF
manifestou a súa preocupación por máis
de 400.000 nenos expostos a doenzas
mortais. Kyle Viator, voceiro de Saúde e
Hospitais de Luisiana, dixo: “Temos pacientes de diálise, diabetes, persoas que
necesitan un tratamento regular, e os recursos acábanse”.
O problema era e segue sendo grave. A
idade media dos médicos cubanos que compoñen a brigada é de 32 anos, e uns 700 xa
teñen estado noutros países traballando en
condicións moi difíciles.
Malia a difícil situación de milleiros de
persoas, o ofrecemento cubano foi rexeitado.
Un lamentábel exercicio de soberbia a costa
de vidas humanas.♦

‘N

XOSÉ NEIRA VILAS é escritor. Viviu en Cuba máis de 30 anos.

Cartas

Ferrín e
os mortos de Vitoria
Trinta días chegan para tirar todo pola borda. Trinta días son
suficientes para falar mal da primeira muller do nacionalismo
galego que chega a ser conselleira de Cultura e mesmo para
facer panexírico dun camarada
de réxime de Víctor Lis Quibén.
Xosé Luís Méndez Ferrín emperréchase cada vez máis en parecerse a calquera Fernando Savater das silveiras. Poucos pensarán xa, como el acredita, que
Rafael Landín Carrasco foi gobernador civil en Álava e xefe
provincial do Movimiento por
casualidade. E que as balas da
policía ás súas ordes, as que mataron os cinco obreiros un día
do 1976, eran tiros ao aire. Xusto como explicaba no franquismo a revista parapolicial El Caso. O caso agora é Ferrín. Má-

goa para os seus amigos de
sempre.♦
RICARDO G. TATO
(POIO)

Júlio Torres Couso
Fora un destacado activista na
resistencia obreira contra a reconversión industrial que lle
arrebatou o posto de traballo en
Ascón, empresa na que levaba
traballando moi duro practicamente desde a infancia. Porén, a
súa faceta máis coñecida foi a
militancia no independentismo.
Membro destacado do PGP e de
Galicia Ceibe (OLN) desde
1978, posteriormente militou en
Galiza Ceive e, desde finais dos
oitenta, na primeira FPG, na organización antirrepresiva JUGA
e en APU.
Eu compartín con Júlio moitas das súas arelas e vivencias no

plano político, porén tamén formei parte como bon amigo de
moitas outras facetas do malogrado compañeiro. A súa faceta
de persoa sempre alegre, amigo
das festas e dos cantares de taberna. Home extravertido, de intensísima vida social, que nunca
ocultaba nin solapaba a súa opinión, ben fora para eloxiar ou para lanzar as súas máis incisivas
críticas; extraordinario cociñeiro
que aderezaba as máis deliciosas

creacións na peña gastronómica
que tíñamos na Ronda de don
Bosco; catador sibarita que sabía
dos mellores sitios para tomar
unha garrafa de albariño, condado ou rosal, aínda que houbera
que desprazarse a Salvaterra, onde contaba con grandes amigos, a
Cambados, onde o compañeiro
Isidoro, ao bar Chiquito en Meira, a Vilaboa, á rebotica do amigo
tamén desaparecido Antón Bértolo, ou a degustar un bon tinta fe-

Fé de erros
No número da semana pasada
(1.189), por un erro non se incluiron as notas do artigo Marful, primeiro grupo galego...
da páxina 32, que son estas:
(1) http://clubedefansdemarful.blogspot.com (2) Marful
está formado por Ugia Pedrei-

ra como cantante, Pedro Pascual no acordeom, Pablo Pascual no clarinete e Marcos Teira na guitarra. Informaçom sobre o grupo e mostras da sua
obra podem-se encontrar na
página www.folque.com/musica-marful.♦
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Ensino privado, por que falan de liberdade
cando queren dicir subvención?
HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

O autor deste artigo lembra que a Constitución española outorga ao lexislador a facultade de financiar
ou non o ensino privado, o que implica que os concertos educativos non son un dereito. Tamén reclama
que se mude a tendencia para non detraer recursos do ensino público e evitar que rematen na privada.
stamos a presenciar un endurecemento da público de calidade para toda a cidadanía.
O artigo 27 da Constitución no seu apartado
ofensiva da patronal educativa e da xerarquía católica, coa evidente finalidade de cuarto dispón que o ensino básico é obrigatorio
e gratuíto, e no apartado noveno esmanter inalterado o actual réxime
tabelece que os poderes públicos
de financiamento do sector educaaxudarán aos centros docentes que
tivo privado, e onde non se dubireúnan os requisitos que a Lei estada en mesturar conceptos xurídiConstitución beleza. Consecuentemente, o dereicos, deturpalos e introducir confuto a unha educación gratuíta nas ensión na opinión pública. Diante da
nega a obriga sinanzas básicas é un dereito subrevisión da normativa educativa
básica, e que desexamos que limi- á subvención e xectivo que se pode esixir do Estado
orixinando un deber correlativo de
te notoriamente a posibilidade de
prestación, mentres que o financiatransvase de fondos públicos, o
indica que
mento dos centros privados non xeconservadorismo recorre desespe“os recursos ra un dereito destas características.
radamente na súa defensa ao artiO financiamento realizarase nos tergo 27 da Constitución española
educativos
mos que estabeleza a Lei, tendo o
con ese interesado fetichismo que
lexislador unha ampla marxe de
esperta o texto constitucional. Arnon teñen
configuración para determinar as
gumentan que calquera centro
condicións da subvención e mesmo
que acudir,
educativo privado ten un dereito
restrinxir as posibilidades da messen condicións a ser concertado
incondicionalma; a propia definición do que se
en base á liberdade de ensinanza,
considera ensino básico corresponliberdade de creación de centros,
mente,
de á Lei.
liberdade de elección de centros e
O Tribunal constitucional afirtodas as que queiramos engadir,
onde vaian
mou que do artigo 27.9 do texto
nun refundido conceptual que falsea a normativa de referencia ter- as preferencias constitucional non se desprende un
fundamental á subvención
xiversando a análise da mesma tal
individuais” dereito
pública incondicional do ensino pricomo foi interpretada pola xurisvado excluíndo, así mesmo, que do
prudencia e os estudos doutrinais.
dereito á educación básica gratuíta
A pretensión, fomentar nos
diversos ámbitos sociais a crenza de que a se derive “o dereito á gratuidade educativa en
subvención xeneralizada, resultado dunha de- calquera centro privado, xa que os recursos educisión política, é un proceso natural, inmutá- cativos non teñen que acudir, incondicionalbel e irreversible; o obxectivo, condicionar ou mente, onde vaian as preferencias individuais”.
Nin o marco normativo internacional nin o
impedir futuras decisións dos poderes públicos en canto a unha modificación do estatus estatal amparan a obrigatoriedade pública de
actual. Na actualidade o 90% da oferta de pra- cargar co custe da oferta privada polo mero feizas escolares da privada está financiada con to de seren solicitado. A liberdade de ensinanza
é un supraconcepto que integra a liberdade de
fondos públicos.
O compromiso cunha educación públi- creación de centros, a liberdade de cátedra e o
ca, plural e democrática esixe desmantelar dereito de participación no proceso educativo
esta mistificación e contrarrestar a campa- sen que da mesma se poida reclamar un dereito
ña de propaganda do catolicismo integrista. á subvención automática.
A administración educativa ten no seu poOs orzamentos públicos financian o adoutrinamento, o clasismo e o elitismo do ensi- der medios para controlar eficazmente as prácno privado detraendo uns recursos esen- ticas e usos dos centros concertados. Os podeciais para a mellora e extensión dun sistema res públicos dispoñen legalmente da posibili-
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ROI FERNÁNDEZ

dade de fixar as partidas orzamentarias como
decisión política de asignación, sendo este un
mecanismo normativo que permite limitar
considerablemente as contías das axudas ao
sector privado. Pedimos que se opte por dignificar decididamente o sector público educativo, invertendo a tendencia actual.
A defensa da educación pública non debe
ficar pasiva perante a estratexia de manter o sistema de privilexios dos que gozan os centros
privados, na meirande parte católicos. Cómpre
refutar a súa argumentación; crear un clima de
opinión e mobilización social que dea resposta
á falsidade e a chantaxe, que poña freo a esta
batalla da dereita confesional por consolidar
posicións. Singular patronal que renega do control e do intervencionismo estatal mais non é
quen de sobrevivir sen subvencións públicas!♦
HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA é ensinante, licenciado en dereito e experto en dereito educativo.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mia a Beluso ou escanciar sidra
en Benbribe, no furancho de Xosé Henrique...; e cando a noite se
prolongaba demasiado poñerlle o
remate xa de mañá na Pedra cunhas ostras e un viño do ribeiro...
Con todo, o que nunca poderei
esquecer era aquela súa obsesión
por ir á costa do Morrazo. Aínda
que nunca tivo carro, sempre conseguía enredarme e sos ou con outros compañeiros desprazábamonos desde Vigo para contemplar
desde un espectacular cantil de
Cabo Home, en completo silencio, aquel mar embravecido que
como diría Rosalía “estaba a chamar por el”. En diversas ocasións
me ten manifestado implícita e
explicitamente o desexo de rematar o seu ciclo vital fundíndose
con aquelas augas de Cabo Home,
onde un día se despedira dos compañeiros que se decidiran polo camiño da clandestinidade e onde o
verdor do mar se fundía co dos
seus ollos románticos e esculcan-

tes. Penso que no momento en
que a familia o considere oportuno sería de xustiza liberar as cinzas, que hoxe repousan no panteón familiar do seu Cuntis natal,
espallándoas naquelas augas nun
acto de homenaxe xunto cos seus
familiares, amigos e coñecidos,
completando así o emotivo acto
que na súa lembranza tivo lugar o
día 5 de agosto en Vigo fronte á
taberna de Elixio, da que en vida
fora cliente habitual, e no que interviñeron, para narrar as súas vivencias xunto a Júlio, compañeiros como: Antón Arias, Vilanova,
Muntxaraz, o seu cuñado Miguel
(en representación da familia), Olga Herrero, Gonçales Blasco
(Foz) ou eu mesmo.
Todos coñecemos numerosos
dramas persoais que trouxo consigo a reconversión naval de
1978. Cada vez que vexo a película Os Luns ao Sol non podo
evitar o recordo de Júlio e de
moitos dos seus vellos camaradas

que coñecín na súa compaña. Foron moitos os casos que acabaron
con problemas de alcoholismo,
depresións, rupturas de parellas,
negocios fracasados, emigración
e mesmo suicidios. Júlio fora dos
que máis tempo termaran sen cobrar a indemnización polo desahucio laboral. Foron varios
anos de paro nos que unha modesta paga lle permitía combinar
a actividade política cunha vida
ociosa que fixo del un personaxe
emblemático da noite viguesa.
Todos o coñecían ben no Máis
Alá, no Uf, no Trincheira ou no
Catro. Cando no ano 91 cobrou
por fin o despido, optou, como fixeran moitos compañeiros anos
atrás, por montar un negocio...e
fracasou como fixeran outros
tantos. A asfixia económica, o orgullo e os problemas persoais encamiñárono a unha emigración
que en principio se prevía pasaxeira, primeiro á vendima a Francia, logo a Valencia e por último

a Andalucía, onde se dedicaba a
facer traballos temporais no campo. Non regresou nunca máis a
Galiza nin volveu a contactar coa
familia e os compañeiros. Aquela
persoa que estivera sempre rodeada de amigos pasou só, lonxe da
patria que tanto amaba e pola que
tanto loitou, os últimos 13 anos
da súa vida. Mudou o clima húmido da súa terra natal pola seca
sufocante dun pequeno pobo
onubense, e o exquisito viño do
Condado por un vulgar cartón de
tetrabric (quizá non sexa casualidade que o mencionado pobo onde se estableceu se chamase Rociana del Condado). E morreu só,
no completo anonimato. Era xa
un home vencido, destruído, aínda que serodiamente, pola denominada eufemisticamente “reconversión industrial”, quizais a
última vítima daquel maldito
proceso.♦
MARCOS SEIXO

oficial de Touriño.
Hai un stand dun
ferralleiro que
expón varandas de
forxa con láminas
de Castelao.
Nunha delas saen
dous vellos falando
e un di: “E se vén
unha centella e
mata o cacique, é
morte natural?” Os
de protocolo
obrigárono a
retirar todo. O
home quedou tan
sorprendido que
non reaccionou.
Máis tarde
declararía: “Eu son
artista, non
político, non sei
porque me fixeron
isto. Puxen a
Castelao pero non
son un nacionalista
radical”. O home
deixaba ver, para
demostralo, que os
outros textos, do
seu mesmo stand,
estaban en
español.

Nos anos noventa
os verdes alemáns
foron a gran
sensación europea
porque sacaran
cincuenta
deputados. Unha
moda que, ao
parecer se ía
estender a todas
partes. Agora o
Partido da
Esquerda pasou de
dous a 54. Non é
noticia. Silencio.
Tabú.

Cada vez hai máis
DVD. Que é como
chaman nos
xulgados aos delitos
de violencia
doméstica.♦
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Quen foi
o triunfador
nas eleccións
alemás?

da vostede imposíbeis, señor
Verino”, “Pretende que seña o
Goberno o que convenza á xente de que regrese de onde saíu
despavorida? E non me fale de
excelencia, que estamos a falar
de supervivencia”.♦

“O Partido Liberal foi o gran
triunfador” afirma, no encabezamento dunha noticia sobre as
eleccións alemáns, o diario El
País (19 de setembro). A información sobre o FDP, que merece unha foto a tres columnas do
seu líder, destaca o éxito deste
partido que pasou do 7,4% dos
votos e 47 escanos no 2002 ao
10% dos sufraxios e 62 escanos
nos pasados comicios. O Partido
da Esquerda, non embargante,
merece un discreto tratamento,
pese a ter pasado de dous escanos e o 4% dos votos a 54 deputados e o 8,6% dos sufraxios.♦

Aos galegos
non se lle sabe
o nome
Roberto Verino.

desde Ourense... A quen se lle
ocurre! Imaxínome que naqueles primeiros tempos, no seu
Verín natal, a xente pensaría
que estaba algo tolo, non?”,
“Iso pásalle a vostede e a algúns
coma vostede que non lles gusta mirar a Galiza que é mellor
non mirar, porque non é precisamente fermosa, non?”, “Vos-

tede sabe que a excelencia en
Galiza non é un reto, é unha
utopía...”, “Pero atreverse a defender a excelencia do viño de
Galiza, do que só se coñece o
albariño, é saltar sen rede”,
“Non se me ocurre que poida
haber Goberno, do signo que
seña, que logre que a xente volva a traballar no campo. Non pi-

Unha información sobre as academias da lingua (El País, 19 de
setembro) informa sobre un debate cos seus presidentes: “Con
Folch [presidente do Instituto
catalán Ramón Llull], estivo o
director de investigación da Academia Vasca, Henrique Knorr,
e a ambos acompañounos a profesora galega Sandra Castiñeiras, porque a autoridade galega

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 16 de setembro do 2005

As preguntas de
María Antonia
Iglesias
Roberto Verino é entrevistado
por El País (19 de setembro).
Contodo, o máis interesante da
conversa non son as respostas
do empresario senón as preguntas da xornalista María Antonia
Iglesias. Velaí algunhas delas:
“Vostede é un dos pioneiros da
moda, e da modernidade, na súa
terra. Pero non sei como se atreveu a poñer en marcha a súa
aventura precisamente en Ourense, unha das zonas máis deprimidas da Galiza interior”,
“Pero... lanzarse a facer moda

do ramo [suliñado noso] non
puido desprazarse”. Na fotografía aparecen retratados os presidentes das academias catalá e
vasca. A ambos se lle atribúen as
seguintes declaracións en destaque: “Tan catalán é Vázquez
Montalbán como Quim Monzó” e “Baroja, a quen tanto admiro, é cultura vasca”.♦

As medias
verdades
dunha xuíza
Raimunda de Peñafort Lorente, xuíza de violencia sobre a muller, afirma en El País (18 de setembro): “Só deducín dúas testemuñas por posíbel denuncia falsa entre máis
de 600 casos”. A afirmación é
unha media verdade. A xuíza
quere dicir que só acusou a
dúas mulleres por denuncia
falsa, acción realmente excepcional que só se leva a cabo ante casos flagrantes. Pero, a
cuestión principal é cantas condenas houbo neses máis de 600
casos e cantas absolucións.♦
Raimunda de Peñafort Lorente.

Vigo
Comezou o curso no Concello de
Vigo. Os edís regresaron aos seus
pupitres despois dunhas vacacións que algúns apenas puideron
saborear e que outros prolongaron máis ca un mestre sen que
ninguén os botase en falta. Coma
en calquera colexio, produciuse o
reencontro entre vellos colegas
mentres algunha cara nova rebuldía desorientada entre os veteranos. Nesa situación estaba Gonzalo Caballero, socialista por parte do tío Abel Caballero, un mozo con ambición política enfrontado ao fuxido Ventura Pérez
Mariño e proclive a unha moción
de censura. Nada máis tomar posesión do seu escano deixou clara a súa pretensión de que a súa
estadía no Concello non pase desapercibida, como adoita suceder
coa maioría dos seus compañeiros de corporación. Un detalle:
entre os que acudiron ao salón de
plenos para saudar o seu ingreso
estaba Abel Caballero.
Caballero é a última incorporación ao grupo municipal do
PSOE, unha familia mal avinda
na que os seus membros non son
quen de chegar a acordos nin para repartir os asentos no salón de
plenos. María Xosé Porteiro foi a
herdeira natural da portavocía do
grupo cando Mariño abandonou
a nave deixando orfa de líder a

Operación Caballero
XOSÉ MANUEL AÑEL

Gonzalo Caballero e Abel Caballero, sobriño e tío, cobran protagonismo neste outono político. O primeiro entra no Concello con potencia de corcel. O segundo podería iniciar desde a Autoridade Portuaria a carreira cara á alcaldía.
maioría da tripulación. No entanto, non todos os mariñeiros se
atoparon cómodos coa sucesión.
Miguel Barros, por exemplo segue a sentirse ninguneado pola
dirección do partido malia a súa
condición de secretario comarcal. A pedrea de cargos da nova
Xunta pasou lonxe do grupo municipal e tampouco axudou a resolver o problema de convivencia. Nestas condicións resulta
moi difícil sequera intuír por que
terreo se moverá nos próximos
meses o PSOE no Concello vigués. Barros clama no deserto
por unha moción de censura que
non desagradaría a máis dun
compañeiro de bancada, pero da
que a dirección dos socialistas
galegos non quere ouvir falar. Na
rúa do Pino non se fían da súa
tropa e prefiren agardar ás próximas eleccións para tentar recuperar a alcaldía con novo candi-

dato e distintas hostes. Ben ilustrativos son os movementos
apuntados nos últimos dias.
Os “Caballeros” son os protagonistas do novo curso porque tamén o tío Abel volve ao primeiro
plano da escena política viguesa
para ocupar o posto de mando da
Autoridade Portuaria. Disque será a súa plataforma de lanzamento na carreira á alcaldía seguindo
o exemplo de Xoán Corral, outro
presidente da Autoridade Portuaria que procurou o bastón de
mando da cidade e, por certo, fracasou estrepitosamente no intento. Caballero saíu escaldado da
súa frustrada tentativa de presidir
a Xunta de Galicia. O partido que
pretendía liderar eran reinos de
taifas abandonados á súa sorte
pola dirección madrileña, máis
preocupada daquela polas guerras
cainitas que sucederon á chegada
de José María Aznar ao poder.

Tras a súa estrepitosa derrota
electoral, Caballero refuxiouse
nas aulas da Universidade agardando pacientemente o momento
idóneo para resarcirse dos amargos episodios que lle tocou superar. Durante anos permaneceu na
reserva, á marxe da virulenta vida
do PSOE en Vigo, pero nunca
descoidou a súa relación cos pesos pesados do partido, que agora
o rescatan, nin o bo trato cun influente sector da prensa que gaba
o seu nomeamento.
Veremos se a resurrección de
Abel Caballero abre camiños de
salvación para a desnortada acción política do PSOE en Vigo.
Non será doado para este político
Guadiana saír airoso dos retos
que o agardan en canto poña os
pés no seu novo despacho. O primeiro: chegar a un acordo cos
grupos políticos do Concello para
a reordenación do litoral, satisfa-

cendo as expectativas dos operadores portuarios sen acender os
ánimos das sensibilidades ecoloxistas. O segundo: evitar que a
Alcaldesa capitalice os posíbeis
acordos. O terceiro: estabelecer
liñas de colaboración cos diferentes sectores do PSOE vigués para
evitar que os reparos á súa xestión
proveñan do seo do partido.
Fragüe ou non a “operación
Caballero” é moi probábel que
asistamos a outros dous anos de
deriva do grupo socialista no
Concello de Vigo; cunha voceira
máis pendente da súa carreira no
Congreso dos Deputados ca de
exercer un control exhaustivo do
goberno local; cun Mauricio
Ruíz liberado para seguir poñendo paus nas rodas do Plano Xeral de Ordenación Municipal
nunha acción á desesperada e
que cada vez conta con menos
seareiros; cun Barros ao que os
seus compañeiros desprezan
tanto como o Vaticano os teólogos da liberación; cun Caballero
(Gonzalo) procurando adquirir
protagonismo que catapulte a
súa carreira (atención á súa traxectoria); e cun grupo de concelleiros que, despois de ver o seu
capitán abandonar o barco, só
agardan rematar a marea para
enrolarse noutra nave. Estará
quizais atracada no porto?♦

Latexos
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Políticas
por facer
X.L. FRANCO GRANDE

X

a de moi vello vén
sendo preocupación
dalgúns sectores deste
país o ruidosos que somos,
maiormente no falar. Azorín
debeu de ser un dos
primeiros en escribir, xa no
ano 1912, algunha páxina
maxistral sobre esta cuestión
á que noutra ocasión
dediquei aquí unha columna.
E xa nos nosos días, algunha
vez lemos queixas sobre o
mesmo, proba de que nada
temos avanzado.
Tivemos tantos anos sen
democracia, isto é, sen convivir de verdade, sen contraste
de pareceres, sen maneiras
propias de país civilizado,
que segue sendo moito o que
teremos que ir cambiando.
Porque, ademais, hai
aspectos da vida cotiá que lle
afectan á nosa calidade de vida. Un deles, por suposto que
entre moitos outros, é o
ruído, empezando pola
maneira de falar tan alto –en
ningures se fala así– ata os
demais ruídos e barullos que
fan das nosas vilas e cidades
lugares de imposible lecer.
Sorprendeume un amigo
cun artigo aparecido en xuño
de 1938 na “Revista para la
mujer”, editada pola Sección
Femenina, na que hai case setenta anos se propoñía unha
campaña contra o ruído, unha
campaña que, en realidade,
era de educación ou de civismo, unha campaña que, ao
noso modo de ver, debera ser
hoxe unha das preocupacións
dos nosos políticos. Por moi
pouca esperanza que un teña,
debemos propoñer e suxerir
que se faga. Por máis que pareza unha maneira de perder
o tempo.
Ese artigo de que falo di
moi ben que non se trata só
de combater os ruídos do escape dos coches e as súas bucinas (¡en 1938!), senón máis
ben de facer das cidades
lugares apracibles: é un ton
xeral –dísenos– máis
apagado, máis discreto o que
hai que conseguir, incluído
falar máis baixo, e propóñense algunhas accións que
poden acometerse para
conservar en bo estado os
nervios dos cidadáns, dende
os cativos aos adultos.
¿Por que fago referencia
expresa a esta revista da Sección Femenina? Primeiro,
pola súa antigüidade, e
segundo, e de maneira
especial, porque ao mellor
vai suceder que, hai case
setenta anos e nun medio tan
curse, había máis sensibilidade a tema tan importante ca
nos nosos días: o caso non
lles interesa nin aos progres
do PSOE nin aos resesos do
PP –nin tampouco aos
demais. Teño a seguridade de
que a sociedade agradecería
unha sensibilidade máis fina
nos seus políticos. Ao menos,
quero crelo.♦

Fernando Blanco afirma que
calquera medida depende da conformidade da empresa

Industria xa ten un novo
emprazamento para Celulosas
A. EIRÉ
O Goberno fará todo o posíbel
para trasladar Celulosas. A
Consellaría de Industria xa ten
un novo emprazamento para a
factoría. Todo vai depender
agora da empresa, que, por outra parte, xa tomou nota de
que tanto nacionalistas como
socialistas apostan decididamente polo desmantelamento
de Lourizán. A poxa para ubicar a nova planta xa comezou.
Nos próximos días daranse os
primeiros pasos para o traslado
de ENCE fóra da ría de Pontevedra. A consellaría de Industria xa
baralla unha posíbel ubicación,
aínda que o seu titular, o nacionalista Fernando Blanco, se
resiste, de momento, a desvelala.
Quere comunicarlle antes a proposta á empresa. Aínda así, A
Nosa Terra puido saber que é intención da Xunta que quede na
comarca pontevedresa. Algúns
concellos, coma Barro e Bueu,
xa se mostraron dispostos a reubicar a factoría.
Blanco anunciou que, nos
próximos días, se reunirá cos representante de ENCE, en concreto
co seu conselleiro delegado, Xoán Villena, para abrir unha vía de
diálogo coa empresa para atopar
unha saída á reubicación do complexo industrial de Lourizán.
O conselleiro quere porse a
traballar xunto coa empresa e a
Consellaría de Medio Ambiente, para, “tomar decisións a posteriori”.
Para os nacionalistas, o futuro
de ENCE pasa pola “reubicación
da factoría”, pero será a comisión
formada por Industria, Medio
Ambiente e máis ENCE, a que decida “a solución de futuro para o
complexo pasteiro”. Desde Industria tamén apuntan que terán
que contar co goberno central como unha parte importante deste
plano de traslado. Pero nada será
posíbel se non hai un acordo coa
empresa. Finalmente, será ENCE,
segundo Blanco, “a que terá que
atopar unha solución”.
Algo se move en Ence

A última manifestación contra Ence foi unha das máis numerosas das celebradas en Pontevedra.

Aínda que Caixa Galicia
mantén a maioría que lle outorga
a presidencia de ENCE, este é o
segundo desinvestimento que realiza a caixa galega. Xa nos primeiros días de agosto, Caixa Galicia vendera o 0,77% do capital
de ENCE. Afirmábase daquela
que só pretendía obter fondos
(4,55 millóns) para mellorar a
súa conta de resultados.
A participación de Caixa Galicia en ENCE queda reducida
agora a un 10,04%. Os Albertos
ostentan o 10,1% do capital.
Coa última venda, Caixa Galicia logra unha importante inxección económica. Hai quen afirma
que este diñeiro podería ir destinado a mercar accións de Unión
Fenosa, posto que o Banco de
Santander pretende desprenderse
do seu paquete. A GALP portuguesa estaría interesada nesta participación en Fenosa, pero Caixa Galicia pretendería facerse con máis
control para aumentar “o peso galego”. Así o explican polo menos
fontes internas.
Outros sectores de Caixa GaFernando Blanco.

A empresa non quere pronunciarse sobre un posíbel traslado.
Fontes oficiosas afirman que é
inviábel. Mentres tanto fan números e avalían os custos e os
prazos, cun comité de empresa
que segue a presionar en contra
do desmantelamento.
Todo semella que vai quedar
nunha cuestión de diñeiro. Quen
vai pagar o traslado? Como se
vai facer? Onde se vai reubicar?
Xa se comezaron a mover pezas. Caixa Galicia vendeulle ao
empresario vasco Juan Luis
Arregui, presidente de Cesa Eólica, o 6,8% das accións por 40
millóns de euros.

licia, pola contra, pensan que do
que se trata é de desfacer o camiño andado por Xosé Luís Méndez. Sería o primeiro paso para
que o director xeral de Caixa Galicia deixase a presidencia de
ENCE. Un posto que lle reportou
unha hostilidade, por parte dun
sector da poboación galega, tanto á súa persoa como á Caixa que
non analizaran axeitadamente.
Este sector, contrario á política
de Méndez, defende que Caixa
Galicia, por mor desta e doutras
operación, perdeu moito terreo e
imaxe a “prol de Caixanova, que
aparece moito máis implicada
cos problemas de Galiza”.
Tamén se lle censura a Caixa
Galicia que investise en papeleiras no Uruguai.
Tirou a toalla Caixa Galicia?
A pregunta que se fan tanto en
sectores empresariais como políticos é se Caixa Galicia tirou xa
a toalla na súa teima de perpetuar indefinidamente o complexo
de ENCE.
Dáse a circunstancia de que
todos estes movementos se producen logo de numerosas entrevistas tanto empresariais como
políticas. Mesmo o anuncio de
Emilio Pérez Touriño sobre a fusión das caixas.
Pero sobre todo, sobresae un
feito. Tanto o presidente Touriño
como o vicepresidente Anxo Quintana, logo de entrevistarse co alcalde nacionalista de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, deixaron moi clara a súa aposta política
a prol do traslado de ENCE.
Disipábanse, deste xeito, moitas dúbidas, e tamén os intentos
de presionar para rachar esta postura conxunta entre os socios de
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goberno, tanto autonómico como
municipal en Pontevedra.
Ao mesmo tempo que se lanzaba a mensaxe unitaria e clara
da aposta polo traslado da factoría por parte do Goberno, comezaron os movementos para conseguir a reubicación da nova factoría, que estaría pagada en parte
pola UE e o Estado.
Os primeiros que se puxeron
en marcha foron os empresarios
de Ferrolterra, que manifestaron o
seu apoio á posibilidade de trasladar a esta comarca o complexo
pasteiro. Distintos concellos, como As Pontes (gobernado polo
BNG) tamén mostraron a súa disposición a acolleren a fábrica.
O alcalde de Pontevedra manifestou a este respecto que se en
Ferrolterra “teñen interese pola
fabricación da pasta de papel, a
min paréceme ben, pero, para
nós, o máis importante é recuperar e sanear a ría para poder
aproveitar todas as súas potencialidades e ese ramo final vaise
conseguir co traslado de ENCE”.
Aínda así, Lores está seguro
de que a nova planta quedará na
comarca de Pontevedra. Os traballos para o traslado xa comezaron.
Agora todo vai depender de se a
empresa pretende aproveitar as
axudas do Goberno para facer unha nova factoría ou decide pechar
no ano 2018, cando remate a concesión. O recurso da supramunicipalidade para outogarlle a licenza, que puxera en marcha o PP, o
último cartuxo, tamén lles fallou.
A licenza depende do concello de
Pontevedra. Estará disposta Caixa Galicia a entrar nunha guerra
para cambiar gobernos? Un sector da caixa estaría totalmente en
contra desta política de confrontación social.♦
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Unha nova sentenza lémbralle
que a Lei de Normalización Lingüística é a única válida

Vázquez perde o seu enésimo xuízo
en defensa de La Coruña
RUBÉN VALVERDE
Unha vez máis, e van once, a xustiza lembroulle ao alcalde Francisco
Vázquez que o único topónimo válido é A Coruña. O xuíz do tribunal contencioso administrativo número 3, Fernando Fernández Leiceaga, acaba de ditar unha sentenza na que anula o acordo tomado
polo pleno do concello coruñés hai un ano, no que acolléndose supostamente á lei 57/2003 de Grandes Cidades, decretou cooficial o uso de
La Coruña. A Xunta recorrera en abril ese acordo e agora a xustiza
recoñécelle á única potestade para establecer a toponimia oficial.
A última batalla de Francisco
Vázquez producírase pouco despois de que o Goberno central dilatara a construción do porto exterior da Coruña. Nun intento de tapar o fracaso na súa grande promesa, o grupo municipal do
PSOE aprobou en pleno –coa abstención do PP e os votos en contra
do BNG- facer cooficial o nome
de La Coruña. A sentenza aprobada polo maxistrado Fernández
Leiceaga analiza a lei de Grandes
Cidades e conclúe que esta non
introduce ningunha novidade sobre as competencias para decidir
sobre o nome das poboacións.
“A reforma que realiza a lei
57/2003 non autoriza a reabrir o
debate sobre a denominación do
Concello e moito menos permite
considerar que prive á Comunidade Autónoma das súas competencias lingüísticas”, explica a sentenza. Fernández Leiceaga lembra
que neste caso non se trataba dun
cambio de nomenclatura, senón
de establecer unha cooficialidade
que esquece que a Lei de Normalización lingüística establece que
os nomes deben ser en galego.
Ademais, recorda o maxistra-

do, que en caso de querer mudar o
nome, non unha tradución, antes
debe establecerse un acordo plenario para decidir sobre a maioría que
pode decidilo. En segundo lugar, e
máis importante aínda, a Lei de
Grandes Cidades indica que o Concello o único que pode facer é propoñer este cambio de nome á Xunta. É o Goberno galego quen debe
decidir e autorizar dito cambio.
Por último, a sentenza lembra

Francisco Vázquez.

os distintos recursos xudiciais
perdidos polo concello coruñés
ante unha “realidade xurídica imposta pola Lei de Normalización
Lingüística de 1983”. Ademais,

sinala que “non é de recibo que o
Concello pretenda xustificar o
acordo plenario (tomado en solitario) como un pacto sobre o uso
das versións galega e castelá”.♦

Unha teima que lle custa ao concello
6.000 euros ao mes
Ademais dun problema legal e
ideolóxico, a loita de Vázquez
por intentar impoñer o topónimo deturpado estalle custando
ao concello 6.000 euros ao mes,
180 euros ao día, en concepto
de pagamento de gastos xudiciais, segundo asegura un recente informe elaborado polo
BNG coruñés. No que va de
ano, o concello leva gastado
máis de 30.000 euros só na contratación dos servizos do avoga-

do Eduardo García de Enterría.
Francisco Vázquez comezou
a súa loita contra o topónimo coruñés hai dez anos. Dende aquela leva perdidas once sentenzas
en diversos órganos xudiciais,
incluídos o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, o Tribunal
Supremo e mesmo o Constitucional. Por este motivo, a Mesa
pola Normalización Lingüística
amósase escéptica sobre o cumprimento desta nova resolución.

O presidente da Mesa, Carlos Callón, expresa a súa “satisfacción pola sentenza. Porén,
pregúntome por que razón os tribunais, os xuíces e os fiscais permítenlle a Francisco Vázquez
unha actitude de mofa e desobediencia que non se lle consentiría a ningunha outra persoa. Pedímoslle ao Goberno coruñés
que non siga malversando diñeiro público na súa loita obsesiva
contra o galego”.♦

A Coruña
O pasado día 8 de setembro
cumpriuse o primeiro cabodano
do pasamento do poeta Manuel
maría e o grupo de barrio do
BNG de Monte Alto celebrou un
acto en honra e memoria da súa
figura, alma lírica da Galiza que,
como é sabido, pasou os últimos
anos da sua vida nese barrio,
concretamente na zona da rúa de
Orillamar, a poucos metros do
cemiterio de Santo Amaro, lugar
onde repousan egrexios persoeiros das letras e do nacionalismo
galego como Eduardo Pondal,
Manuel Curros Enríquez, os irmáns Vilar Ponte, Luís Seoane,
Ánxel Casal e moitos máis que
fan deste camposanto unha especie de panteón ilustre da cultura
nacional, que tan querido era do
Manuel, que con frecuencia percorría os escasos douscentos metros que o separaban do seu seu
domicilio como unha caste de
procesión civil envolta no seu
verbo ameno e acolledor para
aqueles que tiñan a sorte de
acompañalo no paseo.
A convocatoria de que estabamos a falar tivo unha concorrencia imprevista, por ampla, a
ateigar o local da asociación de
veciños que deixou fóra, por imposibilidade física de entraren,

Un ano sen a voz
do poeta
MANUEL LUGRÍS

Monte Alto fixo unha festa-homenaxe en recordo do cabodano da morte de Manuel María,
que morou neste barrio os seus últimos anos.
varias ducias de aistentes que
agardaron ao aire libre o remate
do acto. Por certo, que esta foi a
única manifestación de lembranza celebrada na cidade e, por suposto, sen a mais mínima cobertura oficial. Coa intervención dos
profesores Pilar Garcia Negro e
Miguel Mato Fondo, amais da de
Lois Concheiro, o presidente da
asociación, quen fixo a presentación do proxecto para erixir un
monumento por suscrición popular, para o que xa funciona unha
comisión, pasouse á parte interactiva da reunión en que todos
aqueles asistentes que quixesen
ter unha intervención, ben unha
palabras, un poema, ou calquera

outra opción en honra de Manuel
Maria, poderían facelo. Varios
foron os que deixaron patente a
sua presenza e o acto converteuse nunha espontánea homenaxe
saída das mais profundas raigañas de base popular. O que contrasta coa actitude do Concello,
que mesmo rexeitou no seu momento propostas institucionais,
apresentadas polo BNG, en memoria do poeta, como era simplemente o darlle un nome a unha
rua coruñesa, entre outras iniciativas. O que serve como comentario de feche en torno á polémica desatada estes pasados días na
cidade sobre as difíciles relacións
entre o goberno local do PSOE e

o grupo nacionalista, en contraposición coa escena do sofá protagonizada por Anxo Quintana e
o alcalde herculino, así como as
posteriores declaracións dos voceiros socialistas da Coruña nas
que aproveitaban a conxuntura
para fincarlle o dente ao grupo do
BNG, facéndoo responsábel de
que non houbese a mesma relación de aparente entendemento a
nivel local como o que parecía
haber a nivel galego. Pola súa
banda, Henrique Tello, o portavoz do BNG no Concello receaba
da situación e facía unha reflexión sobre o asunto, xa que, ao
seu parecer, trataríase dunha operación de illamento do grupo municipal do BNG e absolutamente
nada tería cambiado substancialmente. Aos números se remitía:
en dez anos soamente dúas veces
apoiou o PSOE iniciativas nacionalistas. Non parece que haxa
moita vontade de entendemento á
vista deste dato. Mais dun 98 por
cento de desacertos do BNG serán moitos desacertos en consideración obxectiva. Logo, cal é a
motivación deste desencontro?
Cal é a realidade de non aceptar
propostas mesmo asumidas
posteriormente baixo outra roupaxe política?♦

Cidade
da Cultura
XOSÉ MANUEL SARILLE

O

goberno galego
atopouse co regalo
do parvo, unha caixa
con fita linda sen nada no
interior. Mais iso non é novo.
A Torre Eiffel ergueuse sen
función, só para celebrar a
industriosidade dos
franceses. Foi Guy de
Maupassant, se non lembro
mal, o que lle chamou esqueleto desgraciado. Seurat
detestábaa e Oscar Wilde
mofouse cinicamente da súa
fealdade, comentando publicamente que ía xantar ao restaurante da azotea porque era
o único lugar de París desde
onde non se vía a torre.
O MACBA de Barcelona
pasou moitos anos cheo de
trangalladas de moi pouco
valor artístico, quitando un
Kandinsky que colgaran nun
piso. O negocio consistía na
propia obra arquitectónica.
As mellores obras de arte
que ten dentro o
Guggenheim bilbaíno son
uns bacallaus bárbaros que
prepara Berasategi no forno
da cociña. Son caixas fermosas sen regalo, os edificios,
non os bacallaus, e funcionan
porque estamos na idade do
vacuo, do intranscendente,
da aparencia boba, sen que
iso faga diminuír a beleza da
torre de París nin a obra do
xenio canadense.
No referente a Compostela reina a candidez cando se
pretende que a Cidade da
Cultura sexa sede de actividades artísticas por aquí e
centros de documentación
por alá. Semellante
desproporción é semellante a
gardar rosas en hangares. E
andar preguntándolles que
facer ás institucións culturais
galegas tamén é cándido,
porque o asunto non é cultural, senón económico e turístico necesitado dunha visión
culta, que é diferente. E porque a esas institucións
pásalles o mesmo que aos
edificios, que moito garaxe e
pouco carro.
Falta saber se Eisenmann
acertou ou se nos vai deixar
unha cousa mediana, porque o
cerne do problema está aí e
non noutro sitio. Agora ben, se
hai que meterlle algo, mellor
que harmonice coas
pretensións do arquitecto, que
quere facer un edificio metafísico e non visual. Para iso peta
mellor un grande centro mundial dos camiños, da idea dos
camiños, da metafísica dos camiños, dos xaponeses e dos
africanos, dos físicos e dos espirituais, dos reais e dos
evocados, dos poéticos e dos
prosaicos, dos terreos e dos
celestiais. Un proxecto profundo e necesario para os viaxeiros a Compostela, mais con
medios e pensando ao grande,
porque ou é un pólo de
atracción de primeira magnitude, espectáculo de masas e negocio, ou é só unha caixa con
maior ou menor fortuna.♦
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Leva pouco máis dun mes como voceiro parlamentario do
BNG e xa se gañou o nome de
enfant terrible...
Cada un ten que facer o seu
papel. Non me vin na obriga de
collelo, senón que o escollín porque penso que é o que sei facer e
no que me sinto cómodo. O grupo parlamentario do BNG actúa
en apoio ao Goberno, con plena
lealdade ao acordo entre as dúas
forzas. Tamén é a nosa obriga traballar de xeito eficiente, marcando o perfil diferenciado do BNG.
E onde van marcar ese perfil?
En todas aquelas iniciativas
que teñan que ver con decisións
estatais que lle afectan a Galiza,
ou con decisións que se poidan
dar na UE ou en organismos como
a NAFO, na que Galiza aínda non
participa directamente. Hai que
ter en conta que ao seguir o PSdeG-PSOE unha disciplina estatal, imos ter posturas diferentes.
Isto non quere dicir que exista
confrontación. É algo que ocorre
en todos os países democráticos.
O que pasa é que, se cadra, estabamos afeitos a un sistema dominado por un partido e no que a discrepancia era sinónimo de herexía. Agora existe un goberno plural. Agora ben, tamén pactamos
que, por encima desas diferenzas,
hai un acordo para gobernar os
próximos catro anos. É máis, o
pacto deberiámolo contemplar,
nestas ou noutras circunstancias,
nun horizonte de oito anos.
Semella que vostede escolleu
o papel de malo da película...
Hai un afán por caricaturizar.
A cidadanía debe entender que
dentro do BNG hai varias voces
complementarias. Pasa en todos
os partidos e en todos os sistemas.
Cada un actúa segundo o papel
que lle corresponde ao seu cargo.

Carlos Aymerich
‘O pacto entre BNG e PSOE debería ter
un horizonte de oito anos’
AFONSO EIRÉ

Foi parlamentario en Madrid na anterior lexislatura e pertence á Executiva do BNG desde hai tres anos, pero Carlos Aymerich (Vigo, 1967) saltou nun mes á “fama política” desde o seu posto de voceiro dos nacionalistas no parlamento. El é o encargado, non só de
facer ouvir a voz do BNG, senón de que se aprecie a diferenza cos seus socios socialistas sen por iso deixar de apoiar o Goberno. Unha tarefa tan difícil como incomprendida.

Relacións co PSOE

A reforma estatutaria
Onde saltarán as diferenzas
entre nacionalistas e socialistas
será na reforma do Estatuto.
Téndese a facer unha dicotomía falsa: se falamos do Estatuto
estamos a esquecer cales son as
prioridades da xente. É certo que
ninguén se levanta preocupada
polo autogoberno. Pero o futuro
dos seus fillos, a hipoteca ou a
sanidade teñen que ver moito co
autogoberno. Se falamos dun novo Estatuto non é por ningunha
ensoñación patriótica. Falamos
dun novo estatuto porque pensamos que é a ferramenta que temos para darlles benestar, emprego e dignidade aos galegos.
Pero xa temos un Estatuto
que funciona...
Estamos nun sistema democrático e a calidade de vida da
maioría dos galegos tamén mellorou nestes 25 anos. Pero se pomos
as contas de riba da mesa para analizar como lle foi a Galiza desde
que ten o Estatuto, a situación non
é para botar foguetes: seguimos
perdendo poboación; perdemos
poboación ocupada en termos absolutos, 150.000 traballadores menos que en 1975; a situación de
sectores como o pesqueiro, o agro
ou o territorial non mellorou. Non
se lle poden botar todas as culpas
ao Estatuto vixente, os gobernos,
tanto de Galiza como do Estado,
tamén teñen a súa parte, pero o Estatuto non se demostrou como unha ferramenta moi útil á hora de
resolver estes asuntos. Estes días
comprobámolo: os incendios fo-

cuestións. Nós tamén poderiamos
facer o mesmo e afirmar que, se
non se acepta o termo nación, algo lóxico, xa non participamos.
Pero estamos dispostos a discutir
e a chegar a acordos.
A continuidade de Fraga no
parlamento pode ser un atranco nese sentido?
Se algunha persoa ou partido
paraliza a reforma, terá que cargar coas consecuencias políticas e
históricas. Agora ben, non vexo a
Fraga nin en condicións físicas,
nin anímicas, nin políticas para
continuar no parlamento máis alá
do congreso do PP de xaneiro.
O presentar, mesmo no pacto
de goberno, a reforma do Estatuto como unha prioridade, cando non depende de vostedes sós,
non pode arrastrar o Goberno se
non se logra ese consenso ou, o
que sería peor, se se acepta un
Estatuto desvalorizado.
Non hai que ter en conta só a
dinámica galega. Tamén estamos
influídos polo que pase en Catalunya e máis en Euskadi. Tamén
están aí as promesas de Zapatero.
O que non imos é aceptar un estatuto “á valenciana”. O BNG non
vai botarse fóra dese consenso, pero tampouco vai aceptar unha reforma menor. Para iso, poderiamos
mellorar o que temos e ir tirando.
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restais son un gran problema pero
resulta que o goberno español saca
un decreto urxente dicindo cando
se poden botar ou non foguetes.
Temos competencias exclusivas
en monte e forestal, segundo o Estatuto. Onde están? Se até para
permitir andar un coche polo monte nolo teñen que mandar desde
Madrid. Previsións que estaban no
Estatuto tampouco se realizaron,
como a de que os poderes públicos
galegos teñen que participar na
xestión e dirección do sector público estatal na Galiza. Nestes 25
anos tivemos privatizacións de
empresas públicas vitais para Galiza; onde estivo a participación
dos poderes públicos galegos? Polo tanto, demostrouse que certos
instrumentos non son eficaces, ou

porque non se quixeron utilizar ou
por que non foron ben deseñados.
O BNG comprometeuse a
presentar un texto articulado
antes de que remate o ano. Como están os traballos?
En abril xa o tiñamos moi
adiantado. Se non se tivesen convocado eleccións estaría rematado. Primeiro xa presentaramos
unhas bases para a súa redacción,
discutidas con diversos sectores
sociais. Logo un Foro aberto, no
que participaron destacadas personalidades, tamén redactou un
borrador marcando as liñas xerais. O BNG quere facer un Estatuto dialogando coa sociedade.
Cando estea rematado, presentarémolo publicamente para que os
cidadáns se involucren.

O papel de Fraga
Fraga comezou xa a poñerlle
pegas á reforma. Aí está a súa
intervención parlamentaria da
semana pasada ameazando
con non participar.
Penso que a intervención de
Fraga ía máis en clave interna, na
loita pola sucesión. Afirma que
non vai apoiar ningún candidato,
pero logo manda mensaxes. Fronte á reivindicación de autonomía
partidaria e, mesmo, a certas declaracións galeguistas, Fraga pon
a súa visión de Estado, que coincide máis coa de Alberto Núñez
Feixóo e Mariano Raxoi. En todo
caso, o parlamento é para discutir.
Non se pode ir con apriorismos,
poñéndolle o veto a determinadas

A outra grande aposta desta lexislatura é a de facer o parlamento máis próximo aos cidadáns. Palabras bonitas...
Hai que reformar o regulamento que foi aprobado só cos
votos do PP. Tamén queremos
que, nos grandes temas, os cidadáns poidan intervir, daren as súas opinións. Un deses grandes temas será o do novo Estatuto no
que tentaremos que se involucren
non só os especialistas, senón tamén os representantes sociais.
Como analiza as relacións
entre nacionalistas e socialistas?
A coordinación é efectiva, pero estamos a facer esforzos para
mellorala. Hai problemas de rodaxe, levamos só un mes. Pero estamos satisfeitos do ambiente de
diálogo e comunicación existente.
Véxoo satisfeito deste tempo de goberno bipartito.
A cidadanía está a notar que
existe un goberno que actúa doutra maneira. O seren dúas forzas
políticas tamén abre e osixena.
Contodo, hai elementos que debían mellorar. Que non existise
consenso para nomear a directora
xeral de Política Lingüística non
é un bo precedente. Se algo quedou claro no pacto é que nos temas nos que na negociación chegamos a unha encrucillada, adoptariamos a decisión de consenso.
Non só na designación do responsábel, senón tamén no deseño das
políticas. Nós tamén defendíamos
a gratuidade dos libros de texto e
do material curricular no programa. Pero hai diferentes xeitos de
facelo. Actuouse con precipitación. Tería sido necesario falar
antes cos libreiros, co sector editorial, cos docentes e cos directivos escolares para ollar como se
resolvían os problemas desde o
punto de vista administrativo.
E o traslado da Consellaría
de Pesca a Vigo?
Non aparece no acordo de
goberno, nin sequera no programa do PSOE. É unha decisión
persoal do presidente.♦
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Unha denuncia contra o alcalde de Ourense pon a Baltar como diana das críticas

Fraga non dá coutado a guerra interna no PP
A. EIRÉ
Acentúase a guerra interna
dentro do PP malia os intentos
de Manuel Fraga de que non se
abra o proceso congresual até a
data sinalada, o 7 de outubro.
Xoán Juncal dálle o seu apoio a
Alberto Núñez Feixóo, Henrique López Veiga preséntase en
Ourense como candidato e unha denuncia contra o alcalde de
Ourense, Manuel Cabezas, pon
a Xosé Luís Baltar como diana.
Manuel Fraga pediulles aos dirixentes do PPdeG que fagan coma el, que sexan neutrais e non
se definan a favor ou en contra
dos candidatos que se presenten
ao congreso de xaneiro para coller o seu relevo.
Unha petición insólita a uns
dirixentes políticos cando se trata
dun congreso tan importante para
o futuro do partido. Cal será logo
ou seu papel? Cales son os cargos
do partido que non deben pronunciarse? Poderán facelo no
congreso? Son cuestións que non
aclarou o presidente do PP.
Coñecendo a Fraga, seguramente ten razóns poderosas para
realizar este chamamento público. Desde o partido as explicacións son diferentes. Uns analizan que esa petición de Fraga viña ser unha desautorización
práctica a Xoán Juncal, o responsábel do partido na provincia da
Coruña, que apoiou publicamente a Feixóo como candidato.
Respondería á teima que ten
Fraga contra Juncal, que gañou
dúas veces a partida interna desafiando a oficialidade e os designios de Fraga: como candidato á alcaldía de Ferrol e como
presidente provincial.
Consideran que Fraga non
obra equitativamente e non chamou á orde cando Francisco Cacharro Pardo lle deu non só o seu
apoio, senón o de todo o partido
de Lugo, a Xosé Manuel Barreiro. E menos aínda nas diferentes
soflamas de Xosé Luís Baltar a
prol de Xosé Cuíña Crespo.
Sectores do partido próximos
ás teses de Mariano Raxoi consideran que Fraga está preso dos
pactos que realizou con Cuíña e
Baltar, cando ameazaron coa es-

Manuel Fraga e Xosé Luís Baltar despois dunha xuntanza na crise do outono do pasado ano.

cisión e puxeron en marcha a indisciplina parlamentaria. “Porque a Baltar non lle pide neutralidade?”, pregúntanse.
Algúns van máis alá e consideran que Baltar e Cuíña teñen
refén non só a Fraga, senón a
parte do partido, funcionando
non como dirixentes, senón como unha especie de coaligados
que poden quedar ou marchar en
función dos resultados internos e
do rumbo que tome do PPdeG.
Ese medo á escisión sería o
causante de que se repitan unha e
outra vez os chamamentos para
que todos acepten os resultados
que saian do congreso de xaneiro, sexan cales sexan. Baltar xa
afirmou en varias ocasións que
el, se marcha do PP, vai para a
casa. Pero ninguén semella crelo. Aparece como a diana e o malo desta disputa partidaria.
Algúns próximos afirman que
Baltar non fai ningunha manobra
que non estean realizando outros.

“Cada un presiona co que ten”,
afirma un dirixente ourensán,
que tamén considera que “os métodos sibilinos de outros, que van
de moi finos, aínda son peores”.
A campaña contra Cabezas
Nesta guerra interna no PP insiren a denuncia que realizou o
diario ourensán La Región contra o alcalde da capital das Burgas, Manuel Cabezas. O rotativo
ourensán pon de de manifesto o
enriquecemento do alcalde partindo da construción dunha mansión en Piñor de Cea, de 1.300
m2. O custo sería de máis de 3
millóns de euros. Ademais, tamén se deixa caer que na construción se utiliza cantaría procedente da cidade de Ourense. Non
é a primeira vez que se denuncia
o enriquecemento “anormal”
deste empresario vitivinícola des
que chegou á alcaldía.
Cabezas nega as acusación.

Explicou diante de trescentas
persoas que paga a casa coa venta do seu patrimonio, con hipotecas e que a finca era da súa familia. As pedras só se asemellan,
pero non son de Ourense.
Xosé Luís Baltar apoiouno
na súa comparecencia, pero son
moitos dentro e fóra do partido
os que sinalan o seu contorno como o instigador de que saíse publicada a nova. Algúns van máis
alá e falan de que esta é só a primeira andanada de “dossieres”
na guerra interna do PP.
Pero mesmo desde o PP van
nas verbas de apoio de Baltar unha clara intención política. “O
deterioro da imaxe do alcalde
non se pode desvincular do PP,
pois trátase dun tema persoal que
nos afecta a todos”.
Que lectura fan algúns dentro
do PP destas palabras de Baltar?
Que Cabezas debería dimitir para non danar o partido, responsabilizándoo publicamente do

PERFECTO CONDE

efecto negativo que sufra o PP.
O obxectivo de Baltar sería
desfacerse canto antes de Cabezas,
que, por outro lado, ten afirmado
que non se volverá presentar a alcalde, para ter un substituto con
tempo suficiente para preparar as
eleccións municipais. A súa dimisión impediríalle, tamén, disputarlle a Baltar a preponderancia no
PP ourensán se as cousas lle veñen
mal dadas no congreso galego.
Se cadra, estas supostas intencións non son máis ca parte
da loita interna do PP, esta vez
dirixidas contra Baltar. A dimisión de Cabezas podería deteriorar o propio Baltar, provocando
dimisións en cadea.
O que está claro é que na guerra interna do PP todos utilizan
todo contra todos e procuran segundas intencións. Se cadra, as
palabras de Fraga só tratan de que
non se abra o proceso até a data
sinalada, o 7 de outubro. Daquela
abrirase definitivamente a veda.♦

Santiago
A derradeira viaxe dos habitantes de Santiago vai ser logo máis
curta. Se a última vontade era a
incineración, xa non será necesaria o desprazamento que se viña
facendo, a Vigo ou á Coruña,
porque xa hai forno crematorio
listo para estrear na capital.
Fíxose de rogar durante case
dez anos pero, por fin, Santiago
xa conta cun tanatorio, con forno
de cremación incluído, para que
os composteláns non teñan que
acudir na busca dos derradeiros
servizos a concellos veciños ou
non tan veciños. As novas instalación, que xestionará Trapsa,
comezará a funcionar o próximo
un de outubro, a carón do cemiterio de Boisaca, no que quedarán integradas en canto se proce-

Acurta a derradeira viaxe
XAVIER LÓPEZ

A cidade contará en breve cun forno crematorio que fará
máis doado escoller a incineración como xeito de viaxe final.
da á correspondente ampliación,
prevista para 2007.
Para finais de 2006, mentres
tanto, está calculada a apertura
do novo parque de bombeiros de
Santiago, un servizo que ten carácter comarcal desde hai dous
anos e que pasará das angostas
instalacións de que dispón a carón da estación de autobuses a

unha nova sede en Salgueiriños,
onde xa foi colocada a primeira
pedra. O financiamento das instalacións será cuberto nun 80 por
cento, a partes iguais, pola Xunta e a Deputación da Coruña, correndo o Concello co 20 por cento restante.
Mentres os amantes dos folletíns xudiciais seguen pola

prensa ou en directo os revirados
pormenores do xuizo contra Pepe o do Pastor, representantes do
Real Aeroclub de Santiago iniciaron conversas de cara a atopar
nova situación para o campo de
golf, que terá que deixar os terreos actuais cando Aena comece, a
principios de 2007, as actuacións
para a construción da nova ter-

minal do aeroporto compostelán.
Tamén neste caso semella haber solucións á vista. Se as previsións non fallan, o campo de
golf podería trasladarse a Bando
para ocupar o antigo campo de
tiro, e podería estar en funcionamento, xestionado polo Real Aeroclub, antes de que peche o
campo actual. Outra ubicación
estimada para un novo campo de
golf podería estar nas proximidades do monte Pedroso. Todo parece indicar que tampouco terán
que desprazarse en exceso os
amantes deste deporte, cando pechen as instalacións actuais. Todo ten solución, menos a morte,
di o refrán. Mesmo para enfrontar a morte, tamén agora hai novas posibilidades en Santiago.♦
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A nova secretaria xeral de Política Lingüística foi compañeira de Touriño no PC

Marisol López: unha filóloga
sen experiencia en sociolingüística
PERFECTO CONDE
A designación de Marisol López
Martínez para rexentar a Secretaría
Xeral de Política Lingüística causou menos sorpresa ca preocupación nos eidos da sociolingüística
galega. Sendo como é un cargo que
está baixo a competencia do presidente da Xunta, era de supoñer que
Emilio Pérez Touriño ía bater o ferro por un nomeamento que resultase da súa absoluta confianza, pero tamén se agardaba que a persoa
escollida gozase de máis aceptación por parte dos nacionalistas
que forman parte do goberno, como se estipulaba no pacto. Tamén
se debía ter pactado as liñas programáticas desta dirección xeral
pero os nacionalistas reclamaron a
comparecencia de López para que
as explique no parlamento.
A primeira condición reúnea
plenamente a profesora López,
formada politicamente no contorno do PCE e de Comisións Obreiras e insistentemete recomendada
a Touriño pola actual conselleira
de Educación, Laura Sánchez Pi-

ñón. Neste sentido, a súa chegada
a San Caetano é unha consecuencia máis da tendencia que está
mostrando o sucesor de Manuel
Fraga na Xunta, facéndose arrodear de executivos leais á súa persoa.
A segunda non só carece dela senón que o seu nomeamento serviu
para que se enchagase até límites
case extremos o nomeamento do
director xeral da Compañía da Radio e Televisión de Galicia.
Pero non foi só na pel do
BNG onde apareceron ronchas
causadas por esta decisión política. No propio mundo universitario, ao que pertence a secretaria
xeral, e particularmente entre un
bó feixe de lingüistas e animadores da expansión e normalización
do idioma galego estase a botar
de menos que non chegase a este
novo cargo da Xunta alguén que
presentase un perfil máis comprometido coa sociolingüística galega e coa política activa de normalización. E non estamos a falar só
dos representantes da Mesa pola
Normalización Lingüística. De

eido no que hai auténticas “vacas
sagradas” que até poden mirar
por riba do ollo a nova responsábel do departamento. Iso si, ninguén pon en dúbida a capacidade
de traballo de Marisol López,
“auténtica stakhanovista que é capaz de currar día e noite naquilo
que ela entenda que ha facerse”,
segundo nola retratou alguén que
estivo perto dela.
Sintaxe do galego

Marisol López.

feito e curiosamente, até agora a
única voz que se ergueu defendendo a súa designación foi a
de Xosé Luís Méndez Ferrín, dirixente do partido independentista e socialista FPG, que lle enviou
parabéns mediante un artigo publicado no Faro de Vigo.
Tampouco é que a nomeada
por Touriño chegase á Xunta precedida dunha enorme autoridade
cimentada na lingüística galega,

Se ollamos a biografía da secretaria xeral de Política Lingüística,
efectivamente atopamos máis unha sesuda esculcadora dalgúns aspectos da lingua galega, a súa sintaxe, por exemplo, que alguén que
teña adicado media vida á promoción militante do uso do galego.
Unha cousa si está clara, López é
galegofalante de toda a vida.
Licenciada en Filoloxía Hspánica e doutora en Filoloxía
Hispánico-Galego-Portuguesa
pola Universidade de Santiago,
foi xefa de estudos da Sección de

Filoloxía do Colexio Universitario de Lugo e secretaria deste
campus. Tamén exerceu os cargos de secretaria da facultade de
Humanidades e secretaria igualmente da de Filoloxía na cidade
amurallada, onde tamén foi asesora da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. No momento de chegar á
Xunta era profesora titular do
Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago.
Boa coñecedora da sintaxe do
galego, colaborou en investigacións centradas na oración do galego medieval e diversos estudos
de gramática histórica da lingua
galega. É coautora do libro O galego na Universidade, editado
polo Consello da Cultura Galega,
e dos volumes O complemento directo con preposición “a” en galego e A propósito dalgunhas estruturas sintácticas do verbo
mandar en galego. O seu nome
aparece a miúdo, como autora, en
varias publicacións especializadas en lingua e cultura galegas.♦

Miguel Barros: ‘A moción de censura en Vigo é unha obriga’
XAN CARBALLA
Miguel Barros, segundo na lista municipal do PSdeG-PSOE
en Vigo, manifesta que a moción de censura e a recuperación do goberno de Vigo para a coalición de socialistas e nacionalistas é unha cuestión de responsablidade ante a cidadanía e debe abrirse un debate cidadán que a posibilite.
Vostede levou ao grupo municipal socialista e ao Comité
Comarcal do PSOE a necesidade de presentar unha moción de censura no concello de
Vigo, por que agora?
O cambio político en Galiza
parece que levaba aparellado o
cambio político en Vigo, para
poñer o reloxio na hora. O que
ocurriu nos dous últimos anos
supuxo cambios de goberno en
Madrid e Santiago e parecíame
lóxico que a coalición de esquerdas debía recuperar o goberno na
cidade. Por lealdade e por lóxica
había que plantealo no propio
grupo e despois promovelo no
partido. A cidade ten que reflexionar sobre este feito porque é
inevitábel. Os resultados electorais en Vigo abundaron en que a
maioría de esquerdas é superior
á minoría de dereitas que goberna. Con ser todo isto evidente, a
moción pode ser politicamente
inviábel e aínda que asumo iso
tamén penso que é inevitábel debatir sobre iso e sobre as consecuencias de non presentala.
Trataríase de crear un estado de opinión previo?
Politicamente penso que en
canto a actual minoría do PP salga fóra do tiro da moción de censura a situación e o escenario político vai ser outro. A fenda que
se produce na coalición, se non
se recupera o goberno en Vigo,

vai facer que o PP destile desa diferenza o vitriolo corrosivo que
vai afectar de maneira substancial ao actual statu quo político.
O tempo corre en contra
porque ou se presenta nos vindeiros meses ou xa hai que esperar ás eleccións de 2007.
Hai unha liña a partir da cal
o PP está fora do alcance desta
arma políticamente disuasoria.
Cal é o clima que respira o
grupo municipal?
A reflexión pareceulle importante, recoñecen dificultades.
Aínda hai unha lectura comprensibelmente emocional nalgúns
dos meus compañeiros, pola súa
relación con Ventura Pérez Mariño. A outros parécelles un proceso laborioso asumir esa responsabilidade. Pero penso que en todos
os casos a solución dos problemas e a asunción de responsabalidades exércese onde se manifestan os problemas. Non suscitei a
discusión en xullo e agosto porque a axenda política estaba centrada na conformación do goberno da Xunta. Aos estados maiores
dos partidos non lle podes reclamar solucións a todos os niveis, e
eu, con toda modestia, penso que
é unha condición de posibilidade
sine qua non que o grupo municipal asuma que ese obxectivo é
posíbel, desexábel e debe ser acadado. Hai quen pode entender
que o mellor é non falar do asun-

PACO VILABARROS

to, pero creo que é mellor para a
cidade, para a situación política e
para o Partido Socialista reflexionar xa sobre a moción de censura.
Iso é mellor a que goberne unha
minoría. Senón a presentamos estamos dicindo que perdimos dous
gobernos municipais e que nos
preparamos para a perda dun terceiro. Revélome contra ese derrotismo político.
Hai quen prefire estar calado?
Cando un pasa á categoría de
político, de cidadán que representa a outros cidadáns, ten a
obriga de expoñer a súa opinión
en momentos cruciais. Non son
un político que reserve a súa
opinión para cando os problemas
están resoltos. Todos temos que
reflexionar, incluídos as cidadáns, porque a democracia participativa permite que se creen estados de opinión amplos e que se
saiba o que pensan os políticos.
Senón é así descafeinamos a democracia e convertémola en algo
sospeitosamente secreto.

Pulsadas as reaccións a favor e en contra, as opinións internas e mediáticas, cales son as
posibilidades dunha moción?
O Partido Socialista en Vigo
pronunciouse cun eufemismo que
significa “de momento non”, algo
parecido ao que dixo o secretario
de organización galego. O secretario xeral, condicionado polas
responsabilidades que implica a
presidencia da Xunta, pareceume
que se decantaba por obviar de
momento a situación. Pero cando
un está totalmente convencido de
que unha acción debe ir adiante
ten a obriga de persuadir aos demais e niso estou.
O ponto de fractura da coalición PSOE-BNG foi o
PXOM e aínda está nunha fase previa de aprobación.
A miña posición foi sempre
solidaria co meu grupo, pero
plantexei fórmulas políticas para acometer eses problemas.
Ademais do PXOM, temos tamén a urxencia irreprimíbel da
depuradora, a necesidade para a

cidade do Auditorio e pola importancia estratéxica completar
o ciclo da auga. A conxunción
das forzas políticas que se alían
para resolver eses problemas é
imprescindíbel, a nosa responsabilidade non vai atentar contra a súa resolución e á opinión
pública hai que explicarlle a que
acordos chegamos. Todo iso vai
no oficio de político.
O feito de que vostede sexa
o posíbel candidato á alcaldía
é presentado como un intento
de coller o seu derradeiro tren.
Hai que asumir que vai haber
argumentos ad hominem. Pero
eu opúxenme con rotundidade e
publicidade á rotura do goberno
PSOE-BNG, porque entendía
que as súas consecuencias eran
incontrolábeis. Teño máis que
perder provocando este debate
que manténdome en silencio.
Modestamente, a miña traxectoria política aválame porque sempre refuguei o secretismo e aboguei polo debate público
A escolla de Abel Caballero para a presidencia do Porto de Vigo pode significar que
el será o candidato en 2007 e
polo tanto que ao PSOE non
lle interesa xa a moción?
Non o analizo así. A primeira
obriga do presidente do Porto é
acometer os grandes problemas
da institución e unha imaxe de
provisionalidade restaría autoridade ao seu traballo. Coñecendo a
Abel Caballero, que é un político
responsábel e un xestor moi cabal,
non creo que estea polo labor de
que o seu nomeamento sexa unha
estación de paso para acometer
novas responsabilidades.♦
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Incumpriu varios preceptos legais,
vendeulle terras a prezo baixo e cambiou a Lei de Costas

A Xunta de Fraga acelerou os trámites
dunha piscifactoría da familia de Álvarez Cascos
H. VIXANDE
As obras de instalación en
Rinlo, Ribadeo, dunha piscifactoría propiedade da familia de Álvarez Cascos comezou dezasete meses despois de
iniciar os primeiros trámites,
sen que todos estean concluídos, cando hai dúbidas serias
sobre a legalidade do proceso.
A empresa Acuinor, SL, rexistrada en Asturias e propiedade
de Ramón Álvarez Cascos Paredes, empezou os primeiros trámites para construír unha piscifactoría en Rinlo en maio de
2004. A primeiros de setembro
desta ano, comezou as obras.
En setembro de 2004, Acuinor aínda non era propietaria da
terra (parte vendeulla a Xunta en
xuño de 2005), non había Plan
Sectorial de Tecnoloxía Alimentaria que lle dese opción á construción da piscifactoría, nin se
modificara a Lei do Solo para
permitir a instalación desta planta en espazos protexidos. Aínda
así, seguiu adiante coa operación.
“Como facer esta solicitude
se non sabía que ían modificar a
lei, que lle venderían masas comúns a un euro o metro cadrado e
que ía aprobarse no último Consello da Xunta de Fraga un plan
que é imprescindíbel para que licenza teña validez?”, preguntou o
secretario xeral de Adega, Daniel
López Vispo, ao aludir a unha serie acontecementos que revelan
que Ramón Álvarez Cascos é unha persoa moi informada.
Que hai do meu?
O promotor desta iniciativa ten
moita información, pero carece de
man esquerda. Entre os documentos que apareceron nun expediente, había dúas cartas manuscritas
solicitando que se axilizasen os
trámites. Nun dos encabezados,
figura un “querido Martín”. Os
apelidos desta persoa non se inclúen na documentación, mais un
alto cargo do anterior goberno da
Xunta relacionado con esta tramitación ten o mesmo nome.
No curto proceso que deu lugar ao comezo das obras para a
instalación desta planta de engorde de polbo, linguado e rodaballo, a lista de irregularidades
aparentes é moi ampla e provocou a intervención de dous xulgados: o do contencioso administrativo de Lugo e do penal de
Mondoñedo. O primeiro desestimou un recurso e obrigou a Adega a acudir ao Superior e o segundo vén de levantar as medidas cautelares de suspensión decretadas por el mesmo, pero continúa co procedemento aberto.
Daniel López Vispo teme que
os tribunais non sexan quen de
resistir as presións dunha empresa que tamén demostrou capaci-

trocentos metros máis aló, este problema sería menor”, explica Xosé
María Rodríguez Díaz, da Asociación de Veciños de Ribadeo.
Ademais, o concello outorgou licenza municipal de obras
cando o Plan Sectorial de Tecnoloxía Alimentaria non fora publicado no Diario Oficial de Galiza. Aínda non está publicado;
tampouco figura na lista de
acordos do Consello da Xunta
que se difunde por internet; só
se sabe del porque a licenza municipal de obras inclúe unha referencia á súa aprobación.
Alcalde que non se sorprende

As obras da piscifactoría xa comezaron e están situadas nunha zona afectada pola Rede Natura 2000. Reportaxe Gráfica: P. VILABARROS

O alcalde de Ribadeo, Balbino Vacas (PSOE),
non ve irregularidades nas autorizacións
dadas pola Xunta que presidía Fraga.

Evaristo Lombardero, á esquerda, preside a Asociación pola Defensa da Ría de Ribadeo. Xosé María Rodríguez Díaz pertence á Asociación de Veciños de Ribadeo. Os dous
están en contra desta instalación.

dade para a máis alta relación co
poder político que até recentemente gobernou o noso país.

Asociación pola Defensa da Ría
critica o modelo de declaración de
impacto. “Queremos saber que riscos corre esta zona”, dixo Evaristo
Lombardero, presidente desta entidade. “Ademais, condénanse as
posibilidades turísticas de Rinlo”,
engadiu Xosé María Rodríguez
Díaz, da Asociación de Veciños de
Ribadeo. Cómpre ter en conta que
Rinlo é unha pequena alfaia do urbanismo tradicional, pois se trata
dun enclave costeiro inalterado
que pode ser un bo complemento á
explotación turística da praia de
Augas Santas, recentemente coñecida como As Catedrais.

Trámites incompletos
“A día de hoxe, falta por publicar
o Plano sectorial e tres autorizacións de Pesca: a ocupación do dominio público terrestre para facer a
condución de auga, a ocupación
da zona de protección e a autorización de explotación, que ademais
só se dá se teñen todas as autorizacións, cando falta algún dereito de
paso para a captación de augas”,
indicou López Vispo. Ademais, a

Por outra banda, segundo denuncia Adega, hai un informe do
arquitecto municipal que indica
que a instalación estaba en solo
rústico, pero que omite que se
trata dun solo rústico de protección de espazos naturais e que
ademais é Lugar de Importancia
Comunitaria, ao formar parte da
Rede Natura con hábitats prioritarios. Isto último implica unhas
restricións case insalvábeis para
construír a planta e obrigaría en
todo caso a consultar á Unión
Europea para esta instalación.
“Esta decisión non se comprende, con elixir unha localización ca-

A licenza aprobouna o concello
ao día seguinte do último Consello da Xunta, no que supostamente se aprobou o Plano Sectorial
indispensábel para a súa autorización. A comisión do concello
que aprobou esa licenza convocárase dous días antes, o día anterior á celebración do Consello
da Xunta, polo que, segundo Daniel Vispo, “necesariamente sabían que ese Consello da Xunta ía
aprobar o Plano Sectorial”.
Por outra banda, en xuño deste ano a Xunta declarou a alienabilidade de parte dos terreos, unha extensa parcela que lle vendeu
a Acuinor a razón de un euro o
metro cadrado, sen que a Consellaría de Medio Ambiente exercese o dereito de retracto ao que ten
–aínda está a tempo de facelo.
Este cúmulo de situacións
non sorprenden ao alcalde de
Ribadeo, Balbino Pérez Vacas
(PSOE). “Non hai nada irregular, están a xerar polémicas gratuítas”, afirma con decisión.
Balbino Vacas sae ao paso do
suposto incumprimento da Lei
do Solo, que nos seus artigos
168 e 169 establece que para dar
as licenzas municipais é preciso
que se teña o resto dos permisos.
“Nós cumprimos a normativa
para dar licenzas municipais sen
prexuízo do que fagan outras administracións”, aclara Vacas.
O alcalde de Ribadeo tampouco ve relación entre a celeridade dos permisos e autorizacións con que se trate da familia
de Álvarez Cascos. “O goberno
da Xunta anterior púxolle todo
tipo de atrancos”, sinalou.

‘A lei ten que ser igual para todos’
En Rinlo, Cosme Fraga traballa
na cetárea da súa nai e fronte ao
futuro peche por xubilación, quixo facerse coa súa propia cetárea.
“Somos varios irmáns e, en consecuencia, cando se retire a miña
nai, pechará, non vai darma a
min”, dixo. Particulamente, Cosme non está “nin a favor nin en
contra desa piscifactoría, se cum-

pre co que di a lei, que lla dean,
pero me gustaría dicir que a lei
ten que ser igual para todos”.
A pesar de todo Cosme lembra
que desde o ano 2000 está aberto
o expediente iniciado para solicitar a súa cetárea e “aínda hoxe está sen pechar. Nunca me dixeron
nin que si nin que non, só me puxeron todo tipo de trabas, alongá-

ronme os tempos, obrigáronme a
papeleos, a perder diñeiro”.
O lugar onde Cosme quixo
montar a súa cetárea está no mesmo contorno que a piscifactoría
que promove a familia de Álvarez
Cascos e ten a mesma situación
legal. En concreto, a proposta de
Cosme sitúase nun lugar que “albergou tres no pasado; desde o

1800, sempre houbo cetáreas alí,
mais foron pechando. Todo o
mundo sabe que é o que son: instalacións para almacenaxe de marisco: centolas, lagostas... A auga
entra por un lado e sae por outro,
pero non se lles dá nada, non se
contamina. Ademais, no meu caso
é unha cetárea moi pequena, 450
metros cadrados”.♦
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Deterioro da vida social
Que non fala con tanta convicción é o seu socio de goberno
municipal, o BNG. O portavoz
desta forza, Fernando Suárez,
admite que “aquí hai unha maraña moi grande e agora sábese
que se aceleraron os trámites de
forma pouco usual”. Os nacionalistas en Ribadeo víronse
sobrepasados pola dinámica de
goberno. “Cando nos solicitan
unha licenza e os informes dos
técnicos municipais din que todo está ben, temos que darlle esa
licenza”, sinala. Os riscos deste
sistema aparecen con claridade
en casos como este, pero un goberno local non pode poñer en
dúbida a calidade dos informes
dos seus técnicos sen quebrar
gravemente a dinámica do traballo municipal. Casos como este teñen acontecido no pasado e
volverán a producirse.
O que Suárez non comprende
é como se deteriorou a vida social
en Ribadeo a consecuencia desta
polémica. Esta opinión tamén a
expresan colectivos contrarios á
piscifactoría como a Asociación
pola Defensa da Ría ou a Asociación de Veciños da localidade.
Evaristo Lombardero, presidente
de Defensa da Ría, denuncia que
“hai un clima de tensión e de
ameazas contra nós por denunciar
as irregularidades que se produciron na tramitación”.
A principios de setembro,
Adega paralizou as obras nunha acción que estaba dirixida
contra a empresa e nese momento o alcalde Balbino Vacas
participou nunha contra manifestación de veciños que acudiu ao lugar a enfrontarse cos
ecoloxistas. Varios militantes
socialistas acompañaron ao alcalde nesta mobilización. Os
nacionalistas, en troques, preferiron non participar.
En Rinlo, as posicións están
divididas, aínda que os veciños
maioritariamente apoian unha
instalación que contan que será
un maná laboral. Pola contra, os
ecoloxistas lembran que un proxecto presentado por Acuinor
en Valdés, Asturias, e rexeitado
polo Principado, só contemplaba catorce postos de traballo,
dos que só catro ou cinco podían ocupalos persoal local.
Partido Popular
Aínda que foi a Xunta do Partido Popular a que acelerou os trámites para a instalación desta
piscifactoría e obviou algunhas
esixencias legais, a nivel local
de Ribadeo, o PP non comparte
a opinión da Administración autonómica que dirixía Fraga. O
portavoz do PP no concello de
Ribadeo, Xosé Carlos Rodríguez Andina, sinalou que “non
estamos en contra de ningunha
instalación industrial; agora ben,
a localización non é a mellor
porque está nunha zona protexida”. Respecto á contradición
que supón diferir da opinión do
PP galego, Andina indicou que
“nós falamos das decisións do
concello; no que se refire á Xunta, tamén é certo que somos a
Administración máis próxima, a
que mellor pode estar informada
de como pode incidir unha instalación como esta”.♦

O 2006 declarado Ano da memoria

Fillos do silencio
GEMMA MALVIDO OTERO
A Illa de San Simón recibiu a
Ánxela Bugallo, Conselleira de
Cultura e Deporte, co gallo da
presentación das propostas da
Xunta para as celebracións que
se levarán a cabo o ano que
vén, setenta anos despois do
levantamento militar en 1936.
Din que os peixes teñen só dous
segundos de memoria e é por iso
polo que están abocados a cometer sempre os mesmos erros. Galiza quere evitar ese efecto, négase a repetir as partes duras da historia e, para iso, cómpre a creación dun lugar onde a historia siga viva e sirva como exemplo do
que non debería volver a suceder.
“As feridas só se curan cando
se destapan e cicatrizan”, así define Ánxela Bugallo o ano 2006, o
ano da memoria. Trescentos sesenta e cinco días dedicados a dignificar a lembranza de todos aqueles que, algún día, ben na guerra,
ben na ditadura, antes ou despois
dela, foron quen de defender a liberdade por enriba de todo.
A Illa de San Simón, pola súa
condición de cárcere política nos
tempos de Franco, convértese no
centro dos actos para a “recuperación da nosa memoria histórica”.
Deste xeito, a Consellería promoverá un programa de actividades
con sede no devandito lugar. Crearase un Centro da Memoria, un
organismo dedicado á investigación e á difusión da memoria. Nacerá, froito deste órgano, un arquivo da memoria, onde se recollerán
documentos e testemuñas, vivas
ou non, do noso pasado. Vinculada a este centro crearase tamén
unha Comisión pola Memoria,
unha organización que non partirá
de cero, xa que se aproveitará do
material recollido por todas aquelas asociacións, concellos, fundacións, universidades e particulares
que, dende hai moitos anos veñen
compilando.
Pois xa antes desta idea do
ano 2006, ano da memoria, había
quen se dedicaba a levantar as
lousas da desmemoria, sumándose ao bando das vítimas para
non permitir que a súa causa esmorecese.
Hai un amplo programa de actividades programadas xa para o
vindeiro ano 2006, con diversos
escenarios. A Illa de San Simón
recollerá un novo monumento,
unha lembranza das galegas e dos
galegos dedicado a aqueles que
non se renderon por defender a liberdade e que, en gran parte dos
casos, perdérono todo, incluso a
vida, por fraguar unha herdanza
futura, a herdanza da liberdade.
Celebraranse congresos, reeditaranse publicacións prohibidas na época, recollerase a literatura dos represaliados, faranse
exposicións “para non esquecer”, organizaranse ciclos de cine e de teatro e, dende logo, iniciarase unha labor de busca, de
documentación da memoria viva, das leccións dos libros narrados en primeira persoa, recollerase a testemuña daqueles que
sobreviviron á barbarie da histo-

Os responsábeis da consellaría de Cultura no antigo presidio da illa de San Simón.

ria. Todos estes proxectos teñen
vocación de resistir no tempo, de
xestarse no ano 2006 para perdurar e medrar despois.
O enlace do pasado co presente é a creación do Portal para
a memoria en internet. Un Portal
que pretende potenciar a interactividade por mediación da rede
das asociacións xa existentes coa
Comisión que está a nacer.
A Illa de San Simón convértese agora nun enclave privilexiado,
renovado e á espera de todo o que
se promete que vai suceder. Onde
había leproserías, cárceres, enfer-

midade, barbarie e morte agora
hai bibliotecas, balnearios, luz e
monumentos. Di o Director Xeral
de Patrimonio, Felipe Arias, que a
Illa está reconstruída “tal e como
aos presos nela lles gustaría vela,
como símbolo da liberdade que a
eles se lles negou”.
O meirande problema de facer da Illa de San Simón o centro neurálxico da memoria en
Galiza non son, en principio, os
orzamentos, xa que se destinarán partidas de diñeiro a este fin,
senón os accesos á Illa. A día de
hoxe chegar á Illa é posíbel só
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en pequenos barcos privados.
Non hai liñas regulares nin un
horario fixo para volver á terra.
Segundo Ánxela Bugallo, “este
tema estao estudando a Dirección Xeral de Turismo”.
“A pouco que busquemos, todos somos fillos, netos, bisnetas
ou sobriñas do silencio”, deste
xeito ilustraba Ánxela Bugallo a
súa rolda de prensa, dándolle
proximidade aos arquivos, ás
historias que aínda están por
chegar e que teñen, como único
obxectivo, negarlle ao futuro a
crueldade do pasado.♦

Xulia, filla do primeiro alcalde que tivo Vigo na II República, Enrique Blein Budiño, fusilado, e Concha Nogueira, filla de dúas das vítimas do bou Eva, na ofrenda floral.
NACHO TAIBO

A Comisión viguesa pola Memoria do 36

é unha das asociacións precursoras na dignificación do bando vencido. “Estamos do lado das vítimas, non agachamos a
cabeza, estamos orgullosos de vir de onde vimos e de pensar como herdamos”, di Amalia Collazo, voceira da devandita Comisión. O pasado xoves quince de setembro, no cemiterio de Puxeiros, a Comisión viguesa organizou un pequeno acto de homenaxe a sete homes, asasinados, nesta mesma data, sesenta e nove anos atrás. “Mira esta foto, a que levo colgada, era meu pai, case non sabía de política, pero pensaba diferente e matárono”, dime o fillo dun dos homenaxeados. O profesor Xesús Alonso Montero dedicou unhas palabras a “o bando das vítimas, o bando do meu lado”, lembrando a súa experiencia, cando era
neno e sentía, sen saber moi ben porqué “que o dezaoito de xullo roubáranlle algo moi importante”.♦
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‘A

Espello e
xanela
CARLOS AYMERICH
Os medios de comunicación públicos son –deben ser–
o espello dos cambios políticos. Ao menos en canto
non se xestionaren por consellos independentes e representativos da pluralidade social e política do país ao
que serven. Por iso a moitos lles choca pór a TVG e seguir a ver os mesmos rostos, os mesmos programas, os
mesmos filmes emitidos por enésima vez, o mesmo
desprezo pola lingua, a mesma imaxe choqueira de Ga-

Guisa e Napo

liza. Houbo mudanzas, é cerministración. Nomear un nomoitos lles choca pór a TVG vo presidente e novos directo, mais mínimas e case imperceptíbeis.
Rematar coa corrupe seguir a ver os mesmos rostos, tores.
A radio e a televisión púción de produtoras piratas
blicas de Galiza teñen que ser
propiedade de empregados
os mesmos programas,
o espello do cambio. Pondo á
en excedencia que, utilizansúa fronte un xestor responsádo medios e persoal do ente,
os mesmos filmes emitidos
bel, honrado e capaz. Dándofactúranlle cada ano centos
lles aos xornalistas –a direc- por enésima vez, o mesmo desprezo de miles de euros. Porlle cación dos informativos– e aos
bo á interinidade e a precapola lingua, a mesma imaxe
profesionais do audiovisual
riedade laboral. Unha radio e
–a de programación– o que
unha televisión públicas, gachoqueira de Galiza”
lles corresponde. Ofrecendo
legas e de calidade.
unha imaxe nova do país.
E por iso nos temos que
Dignificando a nosa lingua. Aberta a todas as opinións e pór de acordo canto antes. Deixando á marxe as tentaa todas as voces. Impulsando a produción audiovisual ga- cións dirixistas, tanto das organizacións políticas como
lega (é dicir, a realizada por creadores galegos, non a fi- dos grupos informativos e empresariais privados. O
nanciada por produtoras galegas para criadores de fóra). tempo váisenos acabando. E o país pódese fartar de
Formando un espazo comunicativo e unha opinión públi- agardar por nós e por eses medios públicos que sexan
ca galega.
espello e xanela. Espello dun novo tempo político. XaAs cousas van indo ben. Mais xa nos vai tardando o nela pola que os galegos poidamos ver e sermos vistos
da CRTVG. Porque hai que renovar o Consello de Ad- dun xeito diferente.♦

UXÍA E BRAIS

Subliñado

Escusas
LOIS DIÉGUEZ
Non resulta doado convencer a xente desa manobra ilícita do PSOE para facerse pola brava coa
Secretaría Xeral de Política Lingüística. Impuxo unilateralmente a decisión de nomeamento na
figura dunha amiga súa, sen tan sequer ter a delicadeza de avisarllo aos seus compañeiros de goberno antes da sesión do Consello onde o aprobou. Deu como razón que o consenso ao respecto
non estaba definido nos acordos sobre política lingüística. Débil escusa, pois se aquela se ha tomar por consenso difícil resulta afastala das persoas que a van executar. Non nos parece un bo
comezo este, cando o abuso se impón pola brava, e sobre todo nun tema básico para o desenvolvemento da nosa conciencia nacional e, xa que logo, da nosa riqueza e benestar. Con este panorama xa sabemos por onde van ir as cousas en materia idiomática, bandeira, por outra parte, daquela xente que até a data foi a única, practicamente, que se ocupou da mesma: a nacionalista.
Os do PSOE nunca se distinguiron polo uso coherente do noso idioma. Eles teñen os alcaldes
máis belixerantes contra os seus usos, os máis acomplexados e intransixentes. Resulta chocante,
por tanto, que os nacionalistas, nas negociacións, non lle asegurasen ao galego as vitaminas do
futuro. Tamén isto esixe unha necesaria consideración.♦
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O gran na rocha

XIMENA CAMPOS

Alzheimer, máis ca unha enfermidade
Nos últimos anos, unha nova, ou non tan
nova, problemática sociosanitaria, está a
desgarrar a vida de moitas persoas, a vida de quen a padecen: as familias e os
enfermos de alzheimer.
Constitúese o mal de Alzheimer coma un monstruo que lles afecta ás persoas en todos os seus eidos biopsicosociais
e, polo tanto, cunhas necesidades de
afrontamento que soamente podemos entender partindo de principios e fundamentos intradisciplinares.
Norberto Bobbio dicía que “o mundo
dos vellos, de todos os vellos, é, de xeito
mais ou menos intenso, o mundo da memoria. Dise: ao final es o que pensaches,
amaches, realizaches. Eu engadiría: es o
que recordas. Unha riqueza túa, amén
dos afectos que alimentaches, as accións
que realizaches, os recordos que conservaches, e non deixaches que se borrasen,
e cuxo único custodio es ti”.
As demencias son un papel en branco. Son un bosque deforestado. Son un
mar sen vida. Son unha fonte de conflitos éticos en tantas e tantas preguntas
que os coidadores formais e informais
–quen inventaría este concepto?– e os
profesionais nos facemos cada día en
canto ao diagnóstico, a investigación
clínica, as relacións médico-paciente, a
cuestións legais, aos fármacos, aos dereitos das familias, aos dereitos dos en-
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fermos e as obrigas da administración.
A maior riqueza que como ser humano nos constitúe é a liberdade de poder
elixir. A liberdade de poder decidir que é

o que queremos facer coas nosas vidas.
O alzheimer é o custo que temos que pagar por vivir tantos anos. Un alto prezo
que deixa sen capacidade de elección,

sen liberdade de decisión.
Os principios de autonomía, beneficiencia, non maleficiencia, xustiza,
confidencialidade ou veracidade, parece que teñen segundas partes no afrontamento deste mal, segundas partes derivadas, precisamente, da propia
idiosincrasia das demencias, quen as
padecen perden, entre outras, as capacidades cognoscitivas, o discernimento
e a capacidade para decidir sobre as súas propias vidas.
A enfermidade de Alzheimer hai
que afrontala con posicionamentos terapéuticos substentados en fundamentos bioéticos e amparados por coberturas legais. Os preceptos legais quedan
pequenos ante unha problemática de tal
envergadura, e só queda actuar en base
ao raciocinio e ao amor.
A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña (AFACO) vén de organizar unhas xornadas
onde se abordaron temas tan pouco tratados como necesarios para patoloxías
semellantes.
Durante tres días, as xornadas “Alzheimer, ética e dereito”, conseguiron facernos
reflexionar a todos os asistentes, conseguiron facernos recordar, e conseguiron facernos non esquecer a quen esquece.♦
XIMENA CAMPOS é traballadora Social da AFACO

Canarias pode ter un dominio de primeiro nivel, Galiza e Catalunya de segundo

Galiza procurará un .gz despois de aprobarse o .cat
H.V.
Despois de que se aprobase o
dominio .cat para Catalunya, a Xunta anunciou que fará as xestións necesarias para contarmos cun dominio
propio. Con todo, sen un estatus nacional, é remota a posibilidade de que sexa de máximo
nivel, é dicir, de dúas letras.
O venres dezaseis de setembro o
organismo internacional para a
asignación de dominios na internet (ICANN nas súas siglas en
inglés), decidiu incorporar o dominio .cat, pero lle deu un nivel
secundario, o mesmo que as or-

ganizacións comerciais ou os
museos, por exemplo.
Os dominios de primeiro nivel –con dúas letras– resérvanse
aos Estados ou a entidades con
situación nacional ou con alfándega diferenciada. Por iso Catalunya non puido acceder ao desexado .ct e tivo que conformarse co .cat, que ten a peculiaridade de darse polo estatus cultural.
Deste xeito, as organizacións
que usen ese dominio terán que
pertencer ao ámbito lingüístico e
cultural do idioma catalán.
O presidente do Goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmou recentemente que o

Estado non se opón a que Galiza
ou Catalunya conten cun dominio
de primeiro nivel e matizou que
debe aprobalo o ICANN e que antes deben figurar no rexistro ISO
3166. Obviou Zapatero que o rexistro ISO 3166 depende da Organización das Nacións Unidas e
que só se concede a Estados soberanos e a entidades con características aduaneiras propias ou con situacións coloniais.
Contan con dominio de primeiro nivel territorios non independentes nin autónomos como
as illas Malvinas (.fk), Xigraltar
(.gi), as illas Svalbard (.sj), as
illas Virxinias (.vi) dos Estados

Unidos, o Sahara Occidental
(.eh) ou Groenlandia (.gl). Existen lugares como Ceuta, Melilla
ou as Illas Canarias non contan
con dominio propio pero hai códigos reservados para eles. Por
suposto, España nunca solicitou
un dominio para estes territorios.
Un goberno autónomo podería
facelo, poñendo nun aperto a España, nesta cuestión moito máis
centralista e menos tolerante que
outros Estados como o Reino
Unido ou os Estados Unidos, que
si admiten esta posibilidade nalgúns casos.
No caso de Galiza ou Catalunya non hai un código reserva-

do, pero España pode recoñecer
diante das Nacións Unidas un estatus especial aínda que non sexa
estatal para recoñecerlles un dominio de primeiro nivel.
Pola súa banda, a Xunta de
Galiza non indicou cal será a vía
que explore para conseguir un
dominio galego, só amosou a súa
disposición moi favorábel. De
momento, o debate entre dominio de primeiro nivel e o de segundo abandonouse. Os partidarios do dominio de segundo nivel divídense entre .gzl, .gza e
.gal, aínda que estes últimos contan con maior soporte nos medios de comunicación.♦
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As ANPAs quéixanse do exceso de burocracia

Cando a responsabilidade dos colexios é dos pais
GEMMA MALVIDO OTERO
“O sistema educativo e os centros escolares non están adaptados aos cambios da sociedade” din Ánxeles Fernández e
Antón Méixome, responsábeis da Asociación de Nais e Pais
do Colexio Froebel, en Pontevedra. A actualidade vai un paso por diante do sistema educativo e, en ocasións, este paso
faise insalvábel, sobre todo, se falamos de familias onde ambos os dous membros da parella traballan, ou de familias
monoparentais con xornadas laborais imposíbeis de combinar
cos horarios escolares. Teñen os avós, obrigatoriamente, que facerse cargo dos seus netos? Eu penso que non, afirma Ánxeles.

Pais que traballan
“A nosa ANPA leva loitando moitos anos para poñer en marcha un
comedor escolar que acolla os nenos durante o espazo de tempo
que abrangue o remate das clases
e o inicio das actividades extraescolares, outra das teimas da asociación. Ao final conseguímolo,
pero o prezo ascende a uns cen
euros ao mes por cada neno. Sendo así, hai moitos casos onde sae
máis económico que un dos membros da parella deixe de traballar e
coide aos fillos, antes que ter que
pagar a unha persoa allea para que
lles dea o almorzo aos nenos pola
mañá e os leve ao colexio, pagar o
comedor e, a maiores, as actividades extraescolares. Porque tampouco vas ter aos nenos na rúa nin
na casa todo o día”, di Ánxeles.
O sistema escolar non está deseñado para pais que traballan.
Os colexios públicos teñen a obriga de ser abertos por funcionarios
do Estado, ben sexan profesores,
conserxes ou administrativos. Es-

te feito frea a posibilidade de que,
como pide a ANPA do Colexio
Froebel, os pais poidan deixar aos
seus fillos na escola cando eles
van ao traballo, media hora ou
unha hora antes de que comecen
as clases, e pecha tamén a porta á
posibilidade de que os nenos poidan estar no recinto escolar fóra
do horario lectivo, incluíndo este
horario o dedicado a actividades
extraescolares.
Actividades extraescolares
No caso do colexio Froebel, o
tempo destinado ás devanditas
actividades é de dúas horas.
Tempo insuficiente para todos
aqueles nenos aos que lles gustaría compatibilizar dúas ou tres
actividades coas súas clases diarias. Di Antón que “moitos nenos deixan de participar en actividades que realmente lles interesan polos obstáculos da burocracia. Ás veces, abondaría con
solucións sinxelas para arranxar
os problemas da educación, o
peor é que os encargados de resolver os devanditos problemas
non teñen moi claro o funcionamento da sociedade actual”.
“Unha das teimas da nosa
ANPA é que nós non nos deberiamos encargar destas actividades extraescolares, xa que cando se aprobou a xornada intensiva nas escolas, fíxose coa intención de que os nenos aproveitasen máis as tardes, participando en actividades, teoricamente, complementarias dos estudos, polo que sería bo que fose o persoal docente quen as organizase. Pero non temos máis
remedio que poñernos á fronte
tamén delas, porque senón, probabelmente quedasen sen facer”, láianse Ánxeles e Antón.
“No noso colexio intentamos ofertar as actividades que
os pais demandan, mais non
sempre o conseguimos, xa que
os horarios e os lugares nos que
se imparten as clases son os que
impoñen os directores da actividade, non os que decide a ANPA”, di Ana, Presidenta da Asociación de Nais e Pais do Colexio Xunqueira 2 de Pontevedra.

Ánxeles Fernández e Antón Méixome, responsábeis da Asociación de Nais e Pais do colexio Froebel de Pontevedra. P. VILABARROS

minimamente este obxectivo se- que á maioría da xente, nesta
xa preciso un orzamento, ache- sociedade, non lle sobra”.
Se preguntagado, sempre e,
mos porqué o
no caso do colefan a resposta é
xio Xunqueira 2,
ós non
clara, “cómpre
exclusivamente,
deberiamos
cambiar as coupolos socios, non
sas dende dentro.
percibimos ninencargarnos
Non abonda con
gún tipo de subpensar que unha
vención nin de das actividades
cousa está mal,
axuda”.
hai que facer o
Son os pais extraescolares.
posíbel para que
os que, voluntaSería
bo
que
fose
funcione correcriamente, pagan
tamente ou, canunha cota fixa por o persoal docente
do menos, mefamilia, pola cal
llor, e esa é a
se lle conceden quen as
función da ANcertos “privileorganizase”
PA”,
acordan
xios”, dende desÁnxeles e Antón.
contos en librerías e en tendas de
deportes até o financiamento da Comunicación
excursión de fin de curso dos
alumnos máis maiores. “Do que Para o bo funcionamento dunha
se trata é de motivar aos pais ANPA é imprescindíbel a comupara que se fagan socios e, a nicación, senón pode ser o enpartir de aí, que colaboren ac- tendemento, entre os mesmos
tivamente coa ANPA, aínda membros da asociación, a direcque isto é máis difícil, porque tiva do colexio e o persoal doesta asociación require a dedi- cente. Cómpre ter os mesmos
cación de moito tempo, cousa obxectivos e camiñar unidos en
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Ana, Presidenta da Asociación de Nais e Pais do colexio Xunqueira 2 de Pontevedra

As cotas
As ANPAs nacen coa mesma
vocación do voluntariado. Di
Ana que “as reunións da Asociación no seu colexio son xuntanzas de nais e de pais interesados en cambiar e en mellorar a
vida escolar dos seus fillos, nada máis. Aínda que, para acadar

PACO VILABARROS

“Dende a nosa posición na ANPA
intentamos paliar as carencias do
sistema escolar, pero, sempre, ou
case sempre, imos tropezar coa
burocracia, e isto desanímanos.
Cando coidamos que temos case
conseguido calquera obxectivo,
atopámonos con algunha lei, con
algunha cláusula que nos obriga a
volver atrás”, denuncian Ánxeles
e Antón. Porque, en infinidade de
casos, os papeis non entenden de
necesidades reais.
“A burocracia é un atranco
para a nosa ANPA, réstanos
tempo para facer as cousas ás
que, en teoría, nos deberiamos
dedicar ”, di Antón. “Hai proxectos que non se dan rematado
antes do final do curso porque a
ANPA ten que investir o seu
tempo en trámites e en reunións
que, moitas veces, non a levan a
ningún lugar”.
“Para nós é unha necesidade
real que o colexio estea aberto
dende as oito da mañá até as oito
da noite, é unha necesidade que
os nenos non teñan que renunciar
a unha formación extraescolar
polo simple feito de que o colexio está pechado e é tamén unha
necesidade ter unha persoa, monitor, profesor ou conserxe, non
importa a súa denominación, que
vixíe os nenos no tempo en que
non teñen clases pero están dentro do recinto. O certo é que hai
moitas necesidades e non se dan
acabado nunca, porque cando unha se soluciona, xorden moitas
máis”, din Antón e Ánxela.

prol do beneficio dos rapaces. O
certo é que non sempre se consegue esta boa comunicación,
pois os obxectivos, nalgúns casos contrapóñense cos “privilexios” do persoal docente.
Nalgúns casos, a ANPA funciona como canle entre as peticións dos pais e as posibilidades
dos profesores e/ou as da dirección do centro, noutros casos,
funciona como Norte, como
guía e solución de certos problemas. É por iso polo que se
procuran organizar xornadas de
convivencia entre pais, profesorado e alumnado, “porque a base dun bo funcionamento do
centro radica na cooperación de
todos os colectivos que o forman”, afirma Ana.
Sociedade cambiante
Así como o tempo lle recoñeceu
ás nais o seu labor de educadoras, colocando a súa inicial no
medio do acrónimo primixenio
APA, o tempo tamén se encargou de que estas asociacións se
volvesen plurais. Non só no relativo ao sexo dos seus integrantes,
senón tamén nas culturas e costumes que estes profesan.
Antón e Ánxeles están de
acordo en que, se a ANPA do seu
colexio está a medrar é grazas
aos pais dos nenos que se escolarizan por primeira vez. Son os
pais dos máis pequenos os que
máis se preocupan por mellorar a
situación dos seus nenos.
Se en algo están de acordo
Ana, Ánxeles e Antón é que unha ANPA non é produtiva só para os nenos senón tamén para os
pais, xa que, cando menos, “e se
non se pode facer nada máis, este tipo de asociacións axúdache
a coñecer aos pais dos amigos
dos teus fillos, pezas elementais
nas súas vidas e, por extensión,
tamén nas nosas.”♦
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Queren axudas gobernamentais para afrontar a crise

Empezan a pechar empresas de
transporte pola suba do gasóleo
CÉSAR LORENZO GIL
O gasóleo de uso industrial
subiu un 45 por cento desde
primeiros de ano en Galiza.
Este aumento dos prezos provocou as primeiras crebas en
empresas de transportes. O
sector solicita axudas do Estado para encarar a crise. Os
efectos da suba dos combustíbeis na cesta da compra podería aumentar a inflación.
A suba espectacular do prezo
do petróleo non só ten efectos
no transporte privado. O sector
dos transportes de mercadorías
e pasaxeiros sofren unha fonda
crise por mor dos elevados custos do gasóleo industrial, que
aumentou o seu valor nun 45
por cento desde xaneiro. A situación provocou que varios
transportistas autónomos e incluso algunha pequena empresa

pechasen nas últimas semanas.
Segundo fontes do sector, o
custo do gasóleo no orzamento
de cada viaxe non pode superar
o 33 por cento para poder obter
beneficios. Arestora, o gasto en
combustíbel supera o 50 por
cento.
A imposibilidade de competencia beneficia as grandes
empresas de transportes, que
conseguen entrar en mercados
dominados polos pequenos industriais e que, de continuar a
tendencia alcista do petróleo,
imporán unha suba de prezos
no transporte que trasladará a
crise a outros sectores estratéxicos, caso da alimentación, o
granito ou a construción. A dependencia do transporte por estrada é tal en Galiza que incluso o sector do transporte xa
desbotou a posibilidade de facer unha folga prolongada, da-

Que bo ser grande.

dos os efectos negativos en toda a sociedade.
Contodo, a folga segue a
pairar coma unha ameaza se o
sector non obtén solucións administrativas. O pedimento que
lle fai á Xunta e ao Estado o colectivo do transporte pasa por
vantaxes fiscais para recibir
parte do investido en combustíbel. O Estado aumentou moito
os seus ingresos por carburantes xa que ao aumentaren os
prezos tamén medrou o valor
absoluto da porcentaxe de impostos do petróleo.
No caso do transporte de pasaxeiros, as compañías pretenden agardar a xaneiro do 2006
para subir as súas cotas. Moitas
delas xa contaban coa suba do
gasóleo, outras optaron por reducir custos noutras áreas para evitar que un aumento de prezos
lles faga perder clientes.♦

Sentido común
MANUEL CAO
Á hora de poñer en marcha a acción de goberno deixan de servir moitos dos tics, estratexias e, ás veces, persoas que desenvolveron funcións de responsabilidade na oposición. En
xeral, non é difícil cambiar o chip de opositor polo de gobernante pero sempre hai un período de adaptación tanto para os
que soben como para os que baixan.
Entre outras cousas, gobernar é desempeñar un papel necesario nunha sociedade que sempre precisará de alguén que
deberá tomar decisións públicas das que será responsábel
diante da cidadanía e para as que, en democracia, está lexitimado polos votos recibidos nun determinado momento electoral. Mais, nas democracias avanzadas, a verificación do compromiso electoral é un proceso continuo sometido a revisión
en función do grao de cumprimento dos obxectivos. O gobernante ten que decidir continuamente, ha de tomar partido e ten
que transmitirlle á cidadanía o que está facendo. Correspóndelles aos dirixentes da Xunta tomaren decisións pero correspóndelles aos axentes da sociedade civil, ao capital social dun
país opinar, realizar propostas, mostrar preferencias, etc.
O sentido común é o mellor conselleiro á hora de tomar decisións globais. Así, tende a considerarse axeitado que se transmita a acción do goberno mediante interlocutores específicos
coa función de portavoces. Ese papel é importante pero nos gobernos de coalición é moi difícil atopar esa figura. É un dos puntos clave que mina a estabilidade das coalicións de goberno pois
os partidos han de competir entre si electoralmente pero han de
realizar e transmitir unha acción gobernamental integrada e coherente orientada á cidadanía en xeral. No goberno actual hai
iniciativas competitivas sen institucións con grupos dirixentes
cun papel autónomo á marxe do reparto por áreas entre PSOE e
BNG (só o nomeamento do director xeral da CRTVG ha de ser
consensuado). A existencia de dous gobernos pode manterse
agora pola febleza orgánica do PP mais, nunha situación máis
competitiva, non sería factíbel funcionar así. O feito de que as
funcións e áreas básicas correspondan ao PSdeG-PSOE minimiza os efectos negativos da dispersión de esforzos en coordinación, desacordos, roces e mensaxes contraditorias.

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

Anxo Quintana e Emilio P. Touriño no Parlamento.

PACO VILABARROS
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on son moitas as decisións básicas
que condicionan a estrutura económica
e social dun país pero hai que elixir e
priorizar obxectivos”
O sentido común tamén aconsella prudencia á hora de acometer iniciativas de interese vital para Galicia tendo en conta que
as vindeiras eleccións son en 2007. Os cambios sociais son lentos e os resultados electorais demostraron un descontento relativo co goberno anterior pois algúns dos proxectos tiñan unha lóxica razoábel. Neste sentido, convén resaltar o recoñecemento da
importancia da Cidade da Cultura como proxecto de país interesante para Galicia dende o punto de vista cultural, arquitectónico, turístico, de proxección internacional etc, pese ao localismo
agochado en todos os partidos. Viría ben, tamén, asumir de vez
un dos logros básicos da institucionalización autonómica: a vertebración de Galicia con Santiago como capital administrativa
dun país de só 2.8 millóns de habitantes. O sentido común tamén
aconsella que ENCE deixe de limitar as enormes posibilidades
de medra da ría de Pontevedra, contar cun aeroporto grande no
que poidan aterrar os A-380 cargados de turistas dos países emerxentes (a China, a India, etc), solucionar o problema do porto da
Coruña, impulsar a creación de infraestruturas na área territorial
de Vigo, valorizar o medio rural, poñerlle freo ao declive demográfico, etc. Non son moitas as decisións básicas que condicionan a estrutura económica e social dun país pero hai que elixir e
priorizar obxectivos fuxindo do modelo clientelista asentado nos
micromercados de voto locais e provinciais ou do despìlfarro que
supuxo facer dúas autovías polas montañan máis altas de Galicia
(agás a Pena Trevinca) estragando millóns e esnaquizando o medio natural para seguir indo pola N-120.♦
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Cartas vascas de navegación
JOSÉ FÉLIX AZURMENDI
Debo comezar por recoñecer que non teño
acceso a fontes reservadas ou privilexiadas sobre a “cuestión vasca” que explique
o convite de A Nosa Terra a escribir este
comentario. Estas reflexións son só produto dalgunha experiencia, dunha memoria suficiente e dunha gran liberdade para
relacionar datos e tirar conclusións. Sospeito que a meirande parte dos colegas
que pontifican estes días sobre o que pasa
e o que vén en relación co “contencioso
vasco” non teñen máis datos que calquera
de nós, mais saben de antemán que é o
que (lles) convén dicir e non se saen do
guión. Neste tema, e en case todos os demais, nunca hai sorpresas no panorama
xornalístico español. Calquera lector medianamente observador é quen de adiantar
en cada caso o que o especialista de cada
medio vai dicir ou escribir, a orientación
que lle vai dar á súa reflexión.
Non hai xornal que se precie que non
teña o seu experto en cuestións vascas. Os
expertos son moitas veces ex militantes
da cousa reconvertidos en militantes contra a coussa. Trátase de xentes capaces de
escribir cando llelo solicitan un par de páxinas de diario sen fontes recoñecíbeis,
sen datos, sen vergoña. Os expertos son ás
veces, tamén, axentes pagados da
cousa/contra a cousa. Isto non se adoita
dicir en público, mais en privado véñoo
escoitando desde sempre –“os servizos de
todos os Estados se serven de xornalistas
para as súas cousas”– e a realidade non
tende en absoluto a desmentilo.
Tampouco teño eu datos reservados e
claves secretas para facer o diagnóstico experto que se agarda seguramente de un
cando lle piden, coma neste caso, que opine sobre a cuestión. O que poida escribir
benefíciase, en todo o caso, como dixen,
dalgunha experiencia e de ningún compromiso inconfesábel ou evidente. Case nunca
lle poño título a un comentario denantes de
escribilo. Nesta ocasión, influído seguramente polos códigos que compartimos galegos e vascos da costa, o título precedeu o
texto e estame servindo para navegar mentres reflexiono ou para reflexionar mentres
navego por este proceloso mar da pacificación ou da normalización ou da democratización. Estas e outras cautelas son especialmente aconsellábeis en tempos de
cambio e en cuestións sangrantes.

Empezarei por lembrar algo que nunca aspecto do problema, o da distensión e a
debeu ser necesario lembrar, mais que, vis- pacificación, que é o máis urxente.
Publicouse o pasado domingo, 18 de seto o visto, paréceme imprescindíbel colocalo no primeiro lugar destas cartas para tembro, unha entrevista con Díez no xornal
navegantes honrados: o combate dunha Gara, que proporciona claves importantes
boa parte dos vascos pola súa liberación para entender as posicións de saída da esnacional non comeza coa ETA, non vai re- querda abertzale oficial. Engado que o admatar coa fin da ETA. Non son poucos os xectivo de oficial porque desde hai un temque pensan que, desde hai un tempo, a es- po existe outra esquerda abertzale organizatratexia armada da ETA, lonxe de favore- da e votada baixo a denominación de Aralar.
cer os obxectivos dos patriotas vascos, Díez reclamou para a súa esquerda abertzale o papel de “dinamizador do proceso”,
adiounos, emporcounos, desvirtuounos.
Case todo fai pensar que se instalou na porque ao seu xuízo foi ela a que trouxo o
ETA e nos seus apoios a idea de que pasou proceso até aquí. Non explica se debemos
o tempo da loita armada, que puido ter sen- entender que esa esquerda abertzale que
tido ou explicación e só se explicaría hoxe “trouxo o proceso até aquí” é a que hoxe espola comenencia de acabala ben, non de tá ilegalizada como Batasuna e tolerada cocalquera maneira, non a calquera prezo. Os mo EHAK, como unha sorte de precipitado
sincrónico, ou debe ser
expertos policiais reentendida diacrónica,
coñecen que a ETA esmaioría dos vascos, historicamente. Tamtá no seu peor momenpouco importa á hora
to, por razóns internas
ou externas, mais reco- probabelmente, non van de dar por sabido de cal
é, cal vai ser a súa actiñecen tamén que non
estar de acordo en
tude neste tempo que
ten problemas de capvén. A esquerda aberttación de novos milicederlles a derradeira
zale, explicou Rafael
tantes nin dunha certa
palabra
sobre
os
asuntos
Díez, “non se vai mooperatividade, que pover nin un milímetro da
dería ser incluso tanto
que lles afectan ás
cuestión básica”, que é
máis mortífera canto
máis acurralada se
institucións españolas” “que aquí hai un pobo,
un único conflito polísentise. A Declaración
tico con dous Estados,
de Anoeta, inimaxinábaseado nos seus dereibel sen o visto e prace
se non co pulo dos clandestinos, deixou tos democráticos, e que iso ten que vehicuclaro que, por outra parte, a ausencia de lizarse a unha mesa de carácter nacional, paatentados con vítimas durante un período ra abordar unha negociación que produza un
descoñecidamente longo está certificando acordo”. “A partir de aí seremos flexíbeis”,
engadiu. Xa pode ir tomando nota Zapatero.
que a ETA quere pasar páxina.
Xa podemos tomar nota todos, tamén,
O presidente do goberno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, e Rafael Díez, do que a semana pasada manifestou o secresecretario xeral do sindicato LAB e algo tario xeral do sindicato abertzale con maior
máis, segundo foi recoñecido por dirixen- representación en Euskadi –100.000 afiliates socialistas, coincidiron ao sinalar que dos e un 90 por cento de eficacia na recadao “proceso vai ser longo, difícil e duro”. ción de cotas. José Elorrieta puxo de maniNon engadiron eles que terá, ademais, festo a súa preocupación polos modelos nedentes de serra, mais si o dixeron outros gociadores que se estaban a presentar. É
desde os seus contornos. Coincidiron en ELA partidaria, seguindo o espírito de Lizaaclarar que non hai senón tanteos previos, rra, de “preparar a confrontación democrátide momento, xestións para facer posíbel ca para gañar a soberanía” e ve na acumulaas conversas. Si o modelo fose o irlandés, ción social a favor do dereito de autodeterdebería durar ao menos dez anos máis. minación a única posibilidade de abrir un
Pero Euskadi non é Irlanda, España non é proceso realmente soberanista. ELA constaGran Bretaña e a ETA non é o IRA. Aquí ta que nos últimos meses se produciu “un
tería que ser máis doado o acordo neste cambio de alcance” desde o que se formula-
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ba en Lizarra ao exposto por Batasuna en
Anoeta o pasado outono, que significa pasar
dunha “suma soberanista” a un deseño de
partidos que conforman “unha mesa en busca dun consenso político”. Á ELA parécelle
inaceptábel unha busca de consenso que remata converténdose en capacidade de veto.
As formulacións da ELA, que ben poderían
ser asumidos por outros, mereceron críticas
acerbas desde a esquerda abertzale oficial, e
tamén desde quen ve neles unha lectura estritamente nacionalista (vasca).
Hai máis cartas encol da mesa. Hai suficiente consenso en aceptar que a pacificación é sobre todo cousa da ETA e o goberno central. Agás os que avogan por unha
derrota clamorosa da ETA, máis que por
que a ETA abandone as armas, o resto está
de acordo en que os protagonistas dese capítulo do contencioso sexan o Goberno Zapatero e os representantes da ETA. A normalización é outra cousa, e aí hai varios
modelos, hai máis de un protagonista, máis
de un foro. Euskadi non vai ser o único país do mundo no que vaia ser posíbel e esixíbel tomar as decisións fundamentais por
consenso. Nin sequera a aprobación do Estatuto de Gernika o foi, por outra parte, por
máis que teimen algúns en defendelo.
Moitos vascos, a maioría con toda probabilidade, non van estar de acordo en cederlles a derradeira palabra sobre os asuntos
que lles afectan ás institucións españolas, o
contemple ou non a Constitución. Sexa o
modelo o do consenso previo entre vascos,
o que se chamou modelo catalán, posto en
cuestión nos últimos días e presentado en
oposición ao que seguiu o Plano Ibarretxe;
sexa o modelo o das maiorías con ou sen
cualificación, sempre se regresa ao mesmo
problema de fondo para a normalización: o
suxeito autodeterminante e a conciliciación
razoábel de posicións encontradas. E para
responder a ese escenario, hoxe por hoxe, o
máis elaborado, o único oficial ademais do
razoábel para moitos segue a ser o que se
chamou Plano Ibarretxe e foi aprobado logo
no parlamento vasco. Seguro que tamén del
haberá que falar no tempo que vén. Ademais
de seguir a falar sobre se algo se move ou
non, que si parece que se move, no campo
da distensión e a pacificación.♦
JOSÉ FÉLIX AZURMENDI é director
da canle internacional de ETB.
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Os invitados da Fundación Casares tratan a guerra desde distintas disciplinas

Os III Encontros de Mondariz
abordan os conflitos bélicos actuais
RUBÉN VALVERDE
A guerra centra os III Encontros de Mondariz-Balneario da Fundación Carlos Casares. Como encarar os conflitos nun mundo globalizado,
desde a perspectiva galega.
A Fundación Carlos Casares celebra os seus III Encontros de Mondariz-Balneario que este ano lle
adica a súa edición aos Conflitos
bélicos e violencia do novo século. “Foi un tema que dalgún xeito
xa abordamos os anos anteriores,
especialmente por mor do conflito do Irak. A nosa intención é que
Galicia contribúa ao debate sobre
o mundo globalizado e polo tanto
achegar unha visión propia dos
problemas que van xurdindo”,
explica o director da fundación,
Damián Villalaín.
Este ano non acudiron interlocutores tan mediáticos como en
edicións anteriores, nas que asistiron o actual presidente do parlamento europeo, Josep Borrell ou
o filósofo Fernando Savater, entre outros. Non obstante, a propia
fundación sinala que “os relatores mediáticos son contados e
non aseguran necesariamente
unha maior calidade dos debates.
Este ano buscamos xente de procedencia diversa e que acheguen
as súas opinións dende un punto
de vista multidisciplinar e plural”, asegura Villalaín.
As xornadas abriunas o martes o ex-militar e profesor Xosé
Fortes Bouzán, cunha intervención titulada Novas guerras, novas forzas armadas. Nela fixo
unha disertación sobre a evolución da guerra e comparou as
antigas formas de combate coas
novas. Segundo Fortes, as antigas batallas librábanse entre Estados, agora líbranse entre un
Estado ou varios e grupos orga-

Carlos Fernández, director dos encontros, Xosé Fortes Bouzán, historiador e ex-militar da Unión Militar Democrática e Damián Villalaín, director da Fundación Carlos Casares.

nizados que pretenden quitarlle o
monopolio da violencia lexítima.
Pola tarde, Ferlipe Fernán-

VOITRES

Ninguén o desexaba, pero o escenario político que deixaron as eleccións do pasado
domingo celebradas na Alemaña era previsíbel, sobre todo, na última semana, onde
afloraron as principais tendencias, que logo se confirmaron: vitoria pola mínima da
CDU, remontada insuficiente do SPD –en
parte, probabelmente, pola irrupción de
Oskar Lafontaine–, aumento dos liberais,
mantemento á baixa dos Verdes –en quinta posición–, e a resistencia alcista da
alianza de esquerda non socialdemócrata.
A converxencia aritmética desas variábeis
é complexa e a forma concreta en que se
poden materializar as alianzas, ante todo,
incerta. O empate técnico entre Angela
Merkel e Gerhard Schröder e a reivindicación por parte de ambos os dous do propósito de formar goberno engade unha maior
confusión. Por último, non debemos esquecer que faltan os resultados de Dresde,
que se resolverán dentro de dúas semanas.
Nas reaccións europeas chama a
atención que ninguén sabe a quen felicitar e todas as proclamas se orientan a reclamar a pronta formación dun goberno
estábel para non agravar a delicada crise
continental. A unión nunha gran coali-

dez-Armesto deu unha conferencia sobre Guerra e civilización.
Para este prestixioso catedrático

da Tufts University, a personalidade humana está moi ligada á
violencia. No seu discurso puxo

ROI CAGIAO

COIDANDO CARNE

Aquí fóra

Alemaña indecisa
XULIO RÍOS
ción, desexada pola gran patronal xerma- nete, requirimento difícil de aceptar por
na, adquire o perfil dunha entente case parte da CDU, que gañou, aínda que pocrítica, e non parece
lo momento e pola
que as dificultades
mínima, despois de
coñecidas (desemcontar cunha vantaxe
mensaxe do
prego, estancamento,
inicial de até 20 punelectorado
alemán
é
difícil
etc) sexan para tanto.
tos nas enquisas.
Mesmo podería proSe un acordo entre
de interpretar, pero
ducir o efecto contraos grandes é complerio ao desexado e lexo,
a dificultade non é
semella que primaron o
var á parálise a acmenor entre as formación de goberno, ante pesimismo, a desconfianza cións máis pequenas.
a dificultade de acorOs liberais inclínanse
dar métodos e recei- ante os grandes partidos e pola CDU, pero Guitas que durante a
Westerwelle non
os temores ante a crise do
campaña procuraron
descartou un achegadiferenciarse
con
mento ao SPD, levaneconómica”
moi relativo éxito.
tando non poucas iras
Schröder xa adiantou
no seu partido. En amque unha gran coalición, de darse o caso, bos os dous casos sería insuficiente. Tampasaría por situalo a el á fronte do gabi- pouco chegaría o acordo só cos Verdes, cla-

‘A

énfase na evolución das formas
bélicas e cuestionou se a través
dos séculos foi aproveitada a intelixencia humana.
O mércores pola mañá interveu Miguel Fernández Fernández, que é almirante da Armada e
traballou en diversos destinos internacionais, entre os que destaca
o posto de representante en Europa do Mando Atlántico. No seu
relatorio, titulado Despois da
guerra fría: alianzas e coalicións, aludiu aos cambios ocorridos no mundo dende 1989. Tamén falou dos novas formas de
loita antiterrorista e dos retos que
haberá no futuro, especialmente
para Europa. Xustamente, tamén
abordou o tema de se a UE debe
contar con exército propio ou só
dispoñer do apoio da OTAN, decantándose pola primeira opción.
O cuarto en intervir foi o exministro da UCD e avogado Alberto Oliart. Entre as carteiras
que ocupou figura a de Defensa
entre os anos 1981 e 1982, xusto
despois do intento de golpe de
Estado do coronel Tejero Molina.
Rafael Vilasanjuán foi o quinto en
intervir. O seu discurso levou por
título Os novos retos da acción
humanitaria. Xornalista de profesión, Vilasanjuán é director de
Médicos Sen Fronteiras-España.
Foi testemuña de varias campañas humanitarias en zonas bélicas
como Colombia ou Sudán.
Pechará as xornadas Bernard
Cassen, xornalista que participou
na refundación de Le Monde Diplomatique e máis tarde de ATTAC, do que agora é presidente de
honra. É unha das destacadas figuras do movemento alterglobalizador. Os encontros, que foron
inaugurados pola conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, serán
clausurados polo presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño.♦

ramente decantados do lado socialdemócrata. Finalmente, é pouco probábel que os 54
deputados do Partido da Esquerda apoien
calquera das dúas posibilidades, aínda que
moitos len os resultados en clave de freo da
política neoliberal abandeirada por Merkel.
As dificultades de entendemento cos pequenos partidos para construír unha maioría
suficiente pode atopar terreo estercado para
impulsar a gran coalición, por razón de Estado, que din algúns. Pero se chegado o 18
de outubro non hai acordo, a única saída é
realizar novas eleccións.
A mensaxe do electorado alemán é difícil de interpretar, pero semella que primaron
o pesimismo, a desconfianza ante os grandes partidos e os temores ante a crise económica e a perda do Estado de benestar. Existe na sociedade alemá conciencia da necesidade de introducir certas reformas, pero as
consecuencias provocan desasosego. Hai
unha grande incerteza a respecto do camiño
a seguir. E outra grande incerteza: as transformacións que se albiscan esixiranlles sacrificios, no fundamental, aos de sempre.
Pedir entusiasmo semella excesivo.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org).
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A natureza e o
neoliberalismo
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

imperio dos EE
UU, ditadura de
clase gobernada
por unha elite que
representa e defende os
intereses das grandes
petroleiras, gasta
mensualmente 5.600
millóns de dólares na
ocupación militar do
Iraq, onde ten a 175.000
militares. Ao tempo,
Nova Orleans tiña, xa
antes do furacán, índices
de pobreza
terceiromundistas.
A única consigna en
Nova Orleans ante a
anunciada chegada do
Katrina foi fuxir e rezar.
Orar entra dentro da
mitoloxía de cadaquén,
pero para marchar hai
que dispor de medios que
miles de persoas non
tiveron.
Cuba ofreceu máis
unha vez a súa axuda. A
gran potencia mundial
da medicina estaba
pronta a enviar 1.600
profesionais, con
dominio do inglés,
persoas con experiencia
en catástrofes similares
en varios puntos do
planeta, cunha media de
idade de 32 anos,
presentadas de xeito
voluntario en horas, a
meirande parte
mulleres, e levando
cadaquén 24 kilos de
medicamentos a ese país
subdesenvolvido
socialmente que son os
EE UU. Non esquezamos
que o bloqueo a Cuba,
que fai que un caramelo
xaponés, por exemplo, se
leva azucre cubano non
se poida vender nos EE
UU, obriga o país
caribeño a pagar até seis
veces máis para adquirir
menciñas. Os EE UU
rexeitaron a axuda e
esixiron que Cuba lle
dese liberdade á súa
xente. Refírense, de
seguro, á liberdade
única que respectan, a
de mercado,
individualismo que
consiste, nestas
circunstancias, xa se
sabe, en buscarse a vida.
Rezar e fuxir.
O exemplo cubano,
que xa demostrou como
se evacúa millón e medio
de persoas en horas, e
ante un ciclón
semellante, ía ser
demasiado nidio como
para que os apoloxistas
do sistema ianqui
topasen palabras. Javier
Solana mesmo,
magnífico actor, non
sabería que cara tocaba
pór.♦

Os dous grandes partidos
non chegan ao 70% dos votos por primeira vez

O anticipo das eleccións alemás
non trouxo estabilidade
FRANCK MEYER / BERLÍN
O suposto sentido das eleccións
anticipadas ao Bundestag alemán era aclarar unha situación
inestábel e determinar quén ía
gobernar o país desde a chancelería nun momento histórico difícil: ou Schröder ou Merkel. Os
resultados do 18-S, emporiso,
parecen ter o efecto contrario:
nada se sabe, nada está claro.
Ao se publicaren as primeiras estimacións pouco despois do peche dos colexios a estupefacción
foi grande: Merkel e os dous partidos CDU/CSU encaixaban un
dos peores resultados da historia
da RFA, moi en contra do que
prediciran todas as sondaxes anteriores. Malia o bo –e tamén
sorprendente– comportamento
dos seus hipotéticos socios liberais do FDP, o centro-dereita ficaba lonxe da maioría absoluta.
Mais a coalición do actual goberno tamén baixara e non tiña
apoio suficiente como para continuar no poder, se ben o SPD
non perdía tantos votos como se
agardaba. Con este desenlace
non contara ninguén.
Contodo, os políticos non
tardaron moito en declararse
vencedores. Todos! Uns, porque
“o caos vermello-verde” acabou
(CDU/CSU e FDP), outros porque “a política antisocial da dereita” non recibiu o apoio dos
votantes (SPD e Verdes) ou porque volven entrar no Bundestag
como grupo parlamentario (Partido da Esquerda). Este procedemento é habitual nas democracias representativas, porén o
feito de haber dous candidatos a
reclamaren para si o dereito de
formar goberno e ser chanceler
xa parece menos común. Tanto
Merkel como Schröder declararon nas súas primeiras intervencións do domingo pasado que
recibiran o encargo do electorado para liderar o novo goberno.
Dúas interpretacións idénticas
que, non obstante, se exclúen
mutuamente.
En realidade, non hai ningunha regra clara que diga que o
grupo parlamentario de máis escanos poida reclamar a chancelería, aínda que esta é a tradición,
respetada con algunha excepción
(Willy Brandt en 1969, Helmut
Schmidt en 1978). A fin de contas, do que se trata é de conseguir o apoio necesario no Parlamento. Así que é lóxico que o
Presidente Federal lle propoña
ao Bundestag a persoa que máis
probabilidades ten para reunir os
votos que fan falta.
Ora ben, neste caso concreto
hai unha especie de empate ou
ben de impasse. Merkel non tería a maioría no Bundestag facendo unha coalición co FDP.
Faría falta alguén máis, é dicir
os Verdes, xa que ninguén quere

Verdes porque non poden prolongar o seu traballo no goberno.
O fracaso é especialmente visíbel no caso dos dous grandes
partidos que, por primeira vez na
historia, non chegan –xuntos– ao
70% dos votos. Entran moi debilitados no proceso da formación
dun goberno, se ben con matices.
Pois Merkel terá que defender a
súa posición no partido e asumir
as súas responsabilidades fronte
aos críticos no seo de CDU/CSU
–que de momento aínda calan–,
mentres que Schröder se presentou na noite electoral como macho triunfador, aclamado polos
militantes socialdemócratas que
o ven como salvador. As imaxes
mostraron dous rivais desiguais:
mentres ela, no tradicional debate televisado á hora do telexornal
do serán, tiña a cara desencaixada e a ollada deprimidamente fixa, el parecía como dopado e atacou de forma pouco elegante e
bastante ruda os xornalistas que
moderaban o programa e todos
os medios que xa antes do 18-S
deran as eleccións por decididas.
A xente, entón, impedindo
máis que posibilitando, non quixo que o actual goberno seguise
no poder, mais tampouco lle deu
a vitoria á oposición: o bloqueo
continúa. Por se fose pouco, as
enquisas feitas a comezos desta
semana postelectoral din que praticamente o 75% dos alemáns están decepcionados e o 60% preocupados polo resultado das eleccións. Entón xa se arrepinten?

Angela Merkel (CDU/CSU).

colaborar co Partido da Esquerda. As diferencias entre ambos
os dous campos políticos, non
obstante, semellan –polo de agora!– demasiado pronunciadas
como para permitir un consenso.
Quedaría entón a posibilidade
de formar unha grande coalición
co SPD. Este, porén, só aceptaría tal opción coa condición de
seguir Schröder como chanceler,
esixencia que Merkel rexeita rotundamente. A outra e última posibilidade –SPD, Verdes e FDP–
atópase co categórico “non” do
presidente liberal, Guido Westerwelle.
De momento, tanto Merkel
como Schröder iniciaron conversas con todos os partidos coa excepción do antigo PDS (que considera neoliberais a todos os demais). Ademais, o actual chanceler segue en funcións mentres o
Parlamento non elixa outro. Porén ninguén pode saber cómo vai
ser o desenlace e, polo tanto, qué
forma terá o futuro goberno de
Alemaña. Tamén sería imaxinábel un goberno minoritario, malia o feito de levar esta opción o
propósito das eleccións anticipadas ao absurdo. En resumidas
contas, neste intre todo son especulacións, todo ten aspecto dunha partida de póker.

Todos perdedores

Anuncio dun proceso de cambio

Como se pode interpretar –alén
da retórica dos partidos– a vontade do conxunto do electorado?
No fondo, converteron en perdedores a todos (novamente coa excepción do Partido da Esquerda):
o FDP porque, malia a suba considerábel, non vai chegar ao poder xunto cos cristianodemócratas; estes por estar ante un dos peores resultados da súa historia (en
contra de todos os prognósticos);
os cristianosociais de Baviera
(CSU) por ficar por debaixo da
maioría absoluta no seu Estado
(situación sensacionalmente atípica que reduce o seu peso dentro
da unión de CDU/CSU); SPD e

Outra interpretación dos datos é
que os votantes xa non pensan en
clave esquerda-dereita, deixando
atrás as limitacións dos partidos.
Sexa como for, a falta de definición desta constelación é novidosa para Alemaña. Ninguén xa
pode dubidar do proceso de cambio no que o país está metido.
Acaso a sociedade está tan dividida que é imposíbel chegar a un
acordo a nivel político? Ou temos que ver con que o pobo quere, ao mesmo tempo, que se realicen obxectivos que, emporiso,
non son compatíbeis?
De momento, a situación está caracterizada por certa inestabilidade, cando o que cómpre é
solucionar os problemas no canto de perderse en escaramuzas
entre partidos que, no fondo,
non representan posicións tan
afastadas unhas das outras (agás
o Partido da Esquerda). Pensar
nunha nova quenda de eleccións
anticipadas, desde logo, parece
esperpéntico. Talvez os responsábeis entren axiña en razón e
superen os falsos protagonismos
pensando no ben da sociedade.
Doutro xeito, as consecuencias
serían graves, tamén para os socios europeos.♦

Resultados definitivos
(Sen a circunscrición Dresden 1,
que non influirá esencialmente)
% 2005

% 2002 Escanos

CDU
35,2
SPD
34,3
FDP
9,8
P. da Esquerda 8,7
Verdes
8,1

(38,5)
(38,5)
(7,4)
(4)
(8,6)

Participación 77,7

(79,1)

225
222
61
54
51
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Réplica á teoría
do profesor Miras

A física e
o fútbol
PUCHEIRO

A Selección de Afeccionados luce na camisola a banda azul.

PACO VILABARROS

Pepe Barro deseñará
a camisola da selección galega
CÉSAR LORENZO GIL
O deseñador galego Pepe Barro recibiu o encargo da Xunta
e da Federación Galega de
Fútbol de deseñar unha camisola para a estrea da nova selección galega. O creador xa anunciou que o corte será clásico.
Tal e como anunciara o director
xeral para o Deporte, Santiago
Domínguez, n’A Nosa Terra hai
unhas semanas, será un deseñador
galego quen idee a nova camisola
da selección galega. O escollido
foi Pepe Barro, creador veterano,
figura destacada dos movementos
de modernización da imaxe de
Galiza a finais da década do 1980.
Del foron, entre outros, os dese-

ños do periódico Diario de Galicia, o logotipo da Universidade de
Santiago, a cabeceira d’A Nosa
Terra e múltiplas iniciativas comerciais e culturais so o lema de
conxeniar a tradición creativa galega cos novos tempos.
Ese espírito, segundo as súas
primeiras declaracións, parece
ser o que desenvolva no deseño
da camisola da selección galega,
que para o partido de San Lázaro
do próximo 28 ou 29 de decembro, manterá no peito a banda
azul que percorre de noroeste a
sueste a bandeira.
Camisolas históricas
Aínda que pareza xa case asumi-

do por todos que a selección galega debe saír ao campo coa banda azul no peito, o certo é que
ese deseño é relativamente novo,
aplicado á selección. No primeiro partido do combinado galego,
celebrado no 1922, a camisola
era branca, coa cruz de Santiago
como escudo, e o pantalón azul
escuro. Así xogou Galicia durante os anos 20 e as cores da bandeira impuxéronse tamén nos
seus principais equipos: Celta,
Deportivo e Compostela combinaron, ao seu xeito, as cores escollidas en La Habana para simbolizar a Galicia.
A camisola coa banda cruzada
foi unha idea da transición, cando
un grupo de xogadores profesio-

nais e o semanario A Nosa Terra
puxeron a andar a iniciativa. Para
o partido diante de Euskadi que
frustrou o golpe de Estado do 23F xa o deseño a incluía. Así vestía, por exemplo, a selección peruana, coa banda encarnada.
Nos últimos tempos, as seleccións das categorías inferiores e
incluso a afeccionada que compite na Copa das Rexións de Europa optou polo uniforme totalmente branco coa banda azul co
engadido do escudo da Federación Galega. Marcas de roupa deportiva, como as galegas Trezze e
Zico, deseñaron as súas propias
elásticas para unha futura selección que, polo visto, nunca se estrearán nun partido oficial.♦

Non é preciso recorrer ás leis físicas para demostrar a relación entre
o tamaño das portarías e os goles.
Os que xogamos ao fútbol sabémolo desde cativos. Agrandabamos ou acurtabamos as portarías
segundo ía o marcador, e mesmo
faciamos máis grande ou pequena
a portaría dun lado para darlle vantaxe ao contrario, con menos potencial ou menos xogadores.
O profesor da USC, Xurxo
Miras, realizou un estudo, valéndose da física, no que pretende
demostrar que cada porcentaxe
que se aumente á distancia entre
os postes é proporcional ao incremento dos goles.
A súa investigación foi publicada pola revista Journal of Science Educatión. Baseou o seu estudo
na tempada 2000-2001, na que o
Real Madrid quedou campión de
Liga e o Barcelona cuarto. Os xogadores do equipo catalán mandaron 25 balóns ao poste. Miras comprobou que naquela liga se meteron 2,88 goles por partido e 231 tiros ao pau. Deses tiros ao pau (goles fallados segundo Miras) saca a
idea o profesor compostelán para
cuantificar os efectos.
Así comezou a análise para
calcular canto habería que ampliar
a portería para que todos os tiros ao
poste fosen gol. Primeiro estudou a
posibilidade de ampliar o longo da
portaría nos 22 centímetros de diámetro que ocupa o balón. Pero,
afirma, que non funcionaba, así
que fixo un complicado cálculo,
chegando á conclusión de que hai
que mover o poste 29 centímetros
“para que estes tiros ao poste se
convertan en gol”, indica Miras.
Como el mesmo recoñece,
non sabe nada de fútbol, se non tería que ter en conta que os dianteiros tentan seguir mandando o balón o máis a rente do poste posíbel. O poste segue a funcionar, estea á distancia que estea, como un
referente, como un punto de mira
dos lanzadores, así que os balóns
seguirían indo ao poste máis ou
menos no mesmo número.
Ampliando a portería en 29
centímetros si que poderían entrar
máis goles, pero non en función
dos tiros ao poste, senón do nivel
físico dos porteiros para atallar o
balón e outros condicionantes: variaría segundo a talla dos porteiros, segundo a súa capacidade para impulsarse, o longo dos brazos,
a axilidade, a colocación, a posición da defensa (defendendo máis
perto ou máis lonxe da portaría) a
velocidade que alcance o balón
(neste senso os cambios do balón
nos últimos anos é esencial), do
seu peso, do inflado, das tácticas
do adestrador, da anchura e do largo do campo e mesmo dos cambios que se producirían no xogo
en función dos tiros á porta ao
pensar que coa portaría máis grande sería máis fácil marcar gol.
O profesor Miras ten razón, meteríase algún gol máis (unicamente
se non mudase o xeito de xogar) pero non en función unicamente de
ampliar en tantos centímetros a portaría, senón doutras moitas variábeis que non son só físicas.♦

Pilar García Negro.

Antón Mascato (Cumio), I. Díaz Pardo (O Castro) e
Vítor F. Freixanes (Galaxia).

Nace o proxecto
didáctico
Século XXI

Francisco Carracedo
novo xerente da
Cidade da Cultura

Binta e a gran idea
Premio do Público
de CurtoCircuíto

O pasado venres 16 de setembro fíxose entrega do XIX Premio Literario Ánxel Fole,
convocado pola Fundación Caixa Galicia e
El Progreso, e que este ano recaeu na investigación Nicomedes Pastor Díaz. Unha
existencia exemplar, realizado por Pilar
García Negro, Silvana Castro, Jesús Blanco Echauri, Goretti Sanmartín Rei e Amelia Sánchez Pérez. O traballo recolle unha
biografía inédita elaborada por Ramón Villar Ponte sobre a figura de Pastor Díaz. No
acto, García Negro reivindicou a Pastor
Díaz como “ponte entre os galegos que
emigraron e os galegos modernos”.♦

Edicións do Cumio, Ediciós do Castro e
Editorial Galaxia veñen de reunirse para
pór en marcha o Proxecto Século XXI,
unha nova liña de traballo centrada en
materiais didácticos e de coñecemento,
tanto en papel como en soporte informático. Esta iniciativa comeza cunha serie
renovada de dicionarios e materiais lexicográficos básicos, destinado tanto ao
público en xeral como para uso escolar.
Esta primeira entrega complétase coa
Dicciopedia, que inclúe nun mesmo formato un dicionario xeral da lingua galega
e unha enciclopedia galega universal.♦

O economista Francisco Carracedo será o
novo xerente da Fundación Cidade da Cultura proposto pola Consellería de Cultura e
Deportes en substitución de Ánxel Currás.
O nomeamento realizarase nos próximos
días e supón, segundo a consellería que dirixe Ánxela Bugallo, “o punto de partida
para a redefinición do proxecto do Monte
Gaiás”. Ademais a conselleira destacou a
postura “favorábel” do arquitecto Peter Eisenman a que “o proxecto dos edificios
estea ao servizo do proxecto cultural”,
para o que é necesario modificar os usos
dos edificios que aínda non están feitos.♦

A produción de Javier Fesser Binta e a
gran idea, foi considerada polo público a
mellor curtametraxe exhibida en CurtoCircuíto na rúa. Esta mediametraxe do
director de O milagre de P. Tinto, foi
rodada no Senegal e narra a vida dunha
nena deste país. O premio entregarase durante a celebración do festival, que se desenvolverá en Compostela entre o 18 e o
22 de outubro. Nesta edición o festival
recibiu máis de 280 traballos para ser
presentados a concurso procedentes de
17 países de todo o mundo, dos que se seleccionarán 45 para a Sección Oficial.♦

O MUSEO
DO MAR
DE GALIZA
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Entregan o XIX
Premio Literario
Ánxel Fole

Pablo Carrera, Director
do Museo ubicado en Alcabre (Vigo).

B

ellini será a estrela convidada na vindeira sesión de
música do Festival que celebra a Asociación de
Amigos da Ópera da Coruña. A obra A sonámbula
do autor italiano presentarase en Galiza o 27 e o 28
de setembro. No reparto desta ópera estarán os galegos Laura Alonso, soprano, Paulo Carballido, tenor, e a Coral Polifónica ‘O Eco’. Paralelamente, en Santiago desenvólvese o
Festival de Música Antiga, entre o 24 e o 27 de setembro.
Ademais de cursos e conferencias, poderanse ouvir mostras

PLACO VILABARROS

da música sefardita, obras galegas tradicionais e os sons de
Luigi Boccherini, de cuxa morte se cumpren agora 200
anos. E do ouvido á vista. A editorial Planeta-Oxford presentou a súa colección ‘Camaleón’, dirixida ao público escolar. Eioua é o seu nome, de Xoán Babarro; A noite da raíña Berenguela, de Xosé Antón Neira Cruz; Contos con
sombreiro, de Ana Fernández; Un misterio na mochila de
Alba, de Fina Casalderrey e Un tarro cheo de lapis, de Xoán Farias, son os primeiros títulos xa á venda nas librarías.♦
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PACO VILABARROS

Pablo Carrera
‘O Museo do Mar abrirá definitivamente
a mediados de 2006’
XAN CARBALLA

Director do Museo de Mar de Galiza, con sede en Vigo, o biólogo Pablo Carrera anuncia que no
primeiro semestre de 2006 podería por fin abrir coa exposición permanente instalada. Mentres
tanto abordaranse importantes obras de climatización que habilitarán a nave que permanece pechada desde que en 2002 abriu as portas o centro cunha exposición sobre os galeóns de Rande.
O propietario do edificio do
Museo é Zona Franca, pero
esta entidade considera que a
súa función non é xestionalo.

A xestión do museo non
quedou clara no convenio asinado no seu día entre Xunta,
Concello e Zona Franca. Zona

Franca, en 2002, cando a obra
de Aldo Rossi e Portela estivo
rematada, foi crear unha fundación e inaugurar temporalmente

o museo cunha exposición temporal, e facer un concurso público para dotalo dunha exposición permanente. Adxudicouse
a unha empresa de Madrid,
Empty, que traballou sobre os
estudos previos dun Comité
Asesor no que tamén eu estaba
e asorándose cun comité científico galego, con Xesús Giráldez, Dionisio Pereira, Xoán
Carmona e outra moita xente.
O proxecto está en marcha?
Está. Pero o problema que
tiñamos é que a obra foi anterior ao proprio proxecto museístico, e as condicións que ten
esa nave que vai acoller a exposición permanente chocaban
cos criterios de conservación.
Era necesario mellorar as condicións de temperatura, humidade e luz. Non era fácil de facer, porque o edificio xa estaba
feito, pero finalmente xa hai un
proxecto arquitectónico e de
enxeñería que só espera completar o proceso administrativo
para empezar as obras.
Cando sería entón a data de
apertura definitiva do museo?
Temos como data de referencia mediados de 2006, dependendo de que as obras de
estabilización do ambiente nas
salas, que implica obras nos tellados das dúas naves, vaian en
prazo e non nos retrasen as
condicións climatolóxicas.
Xa están adquirindo as pezas da colección permanente?
Hai tempo que estamos traballando. Normalmente os museos están cheos de pezas e desde elas constrúese o discurso.
Aquí non tiñamos nada, e nese
sentido a nosa sorte foi que podíamos facer un discurso moi interesante e fundamental no desenvolvemento de Galiza que é todo
o ligado á industria pesqueira:
extracción (do marisqueo á pesca de altura), a conservación e a
comercialización e sempre amparado en criterios de sostenibilidade de recursos. Sempre que
queiramos explicar a relación de
Galiza co mar debemos facelo a
través da pesca. Desde a Prehistoria á actualidade é a única industria global que se mantén.
Daquela non vai ser un
museo etnográfico?
Non unicamente. Haberá arqueoloxía industrial pero tamén
etnografía e socioloxía. Se a
pregunta é que tipo de pezas
van ilustrar ese discurso, nós
pensamos desde o principio que

non tiña sentido meter barcos
dentro das naves, pudéndoos ter
amarrados no peirao que se pode facer ao pé do museo, e que
está considerado no proxecto
estratéxico do Museo do Mar.
Podía ser unha opción facer o
discurso a partir dun barco –como no museo de Palamós– pero
desbotámolo porque nós estamos metidos dentro do mar e o
importante era, máis que o barco, os homes e os seus traballos.
E que tipo de pezas ilustrarán esa idea?
Este é un edificio industrial,
porque o seu primeiro uso a fins
do XIX foi o de conserveira. Permítenos xogar moito coas alturas
e haberá catro ou cinco grandes
pezas, verdadeiras iconas do
Museo: unha batea, unha prensa
de salgazón, unha lonxa....
Está sendo difícil encontrar pezas para a colección?
Máis do que se podería supoñer, porque as pezas derivadas da industria non teñen a
consideración de ser gardábeis.
Renóvase maquinária e tírase a
vella, esa mentalidade transferiuse ás empresas e é difícil hoxe atopar maquinarias das primeiras industrias de conserva,
por exemplo, ou das primeiras
formas de salgazón. O mesmo
pasa coa industria naval.
Na Galiza hai máis museo
adicado ao mar, cal é a relación con eles?
Está o Museo do Mar de San
Cibrán, feito sobre unha casa de
baleas; o Museo Naval de Ferrol,
que está máis ligado ao militar; o
Museo de Corcubión, o Museo
Massó, que ten máis cousas que
as adicadas ao mar ou a sala que
lle adica o Museo do Pobo Galego. Temos un bo trato pero non
temos relación institucional porque iso depende do mapa cultural
que faga a administración. Penso
que debe haber unha rede galega,
aínda que este é o Museo de Mar
de Galiza e nós debemos servir
de guía para todo o que se faga, e
penso que debemos servir de
centro de referencia e de coordinación. Vigo está moi ben situado porque nun radio de 180 quilómetros hai catro millóns de
persoas que poden chegar en 90
minutos. Con esa idea deixamos
unha sala de acceso gratuíto, que
ocuparará o 40% das instalacións, na que ademais informaremos de todas as actividades culturais relacionadas co eido marítimo que se fagan no país.♦

A Fundación Barrié inaugura a sede de Vigo
cun intenso programa
CÉSAR LORENZO GIL
A exposición ‘Galicia Industrial. 1750-2005’ será a encargada de abrir as portas da nova
sede da Fundación Barrié en
Vigo. A finais de outubro inaugurarase oficialmente este novo
espazo cultural, que converte a
cidade olívica nunha das referencias da arte na península.
‘Galicia Industrial. 17502005’, mostra ideada por Jordi Nadal e Xoán Carmona,

abranguerá o período comprendido entre os primeiros
enxeños do século XVIII, relacionados co peixe até as novas industrias que agroman
arestora, caso do automóbil. A
exposición analizará en profundidade os episodios máis
relevantes e os persoeiros singulares da historial industrial
galega. Este proxecto, que se
puxo en marcha hai varios
anos, ten unha especial rela-

ción con Vigo, pola propia estrutura da cidade.
Esta mostra non é a única
que xa está programada na Barrié viguesa. Para febreiro do
2006 está prevista unha exposición con 41 cadros de paisaxes
dos principais mestres do impresionismo e do pos-impresionismo. As obras expostas virán directamente do Museo WallrafRichartz-Fundación Corboud,
de Colonia (Alemaña) e só se

poderán contemplar en Vigo.
En xullo do próximo ano
abrirase unha exposición sobre
o deseño realizado en Escandinavia. Unha boa oportunidade
para observar como as ideas de
suecos, fineses, noruegueses e
dinamarqueses influíron na evolución da industria téxtil, nos
móbeis, na telefonía ou na arte.
A Fundación Barrié ocupa
en Vigo o Edificio do Banco
Pastor, obra de Manuel Gómez

Román, sito na rúa de Policarpo Sanz. Para albergar o centro
cultural, os arquitectos Luis
Moreno e Emilio Tuñón remodelaron o interior, que ademais
do museo, acollerá o Instituto
Económico de Galicia e terá espazo para conferencias, cursos
e música. Entre as actividades
previstas están un ciclo de jazz
ou as VII Leccións de Economía a cargo do catedrático de
Harvard Kenneth Rogoff.♦
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Que 20 anos
son tanto
MARTA DACOSTA

H

ai 20 anos Vigo era a capital da movida (con isto
da movida, que
movida?, haiche moito ieié,
que movida!) e nela fervía
especialmente a banda deseñada: Vítor Tizón, Gus, Tokio,
Sardiña, Ramón Trigo, Evaristo
Pereira… empapelaron as paredes coas súas exposicións, percorreron institucións e imprentas en busca de orzamento, e
empregaron litros de tinta que
non deron para que as
editoriais galegas apostasen por
publicar banda deseñada.
Miguelanxo Prado, Das
Pastoras ou Fran Bueno (un
pouco máis novo que todos os
anteriores), ante a falta de expectativas, emigraron ás páxinas de El Víbora, El Jueves e
outras revistas, ao Salón do
Cómic de Barcelona, e tiveron
de edificar as súas historias
aos cadradiños noutra lingua.
A Nosa Terra apostou polo
cómic. Durante a década dos
80 publicaba semanalmente
unha páxina, era unha das poucas mostras de supervivencia.
Os do Frente Comixario tamén
foron teimudos, hoxe case non
lembramos que aí estaban
Paradelo, Moxón e Carvallo, o
“Colectivo Pestinho”, corroendo mentes ben pensantes. Desde o seu nacemento a finais
dos 80 insistiron e hoxe segue
en pé o Certame de Banda Deseñada de Ourense, descubríndonos que aínda hai moito debuxante no país.
Falamos de Vigo e Ourense, mais tamén en Carballo (A
Ameixa Cacofónica) ou Compostela (Valium 10) a tinta corría como un río.
Aqueles fanzineros dos 80
renunciaron. Hoxe son
corentóns con máis ou menos
sorte que aínda envían tiras
ocasionais a algunha revista ou
que deixaron para sempre o debuxo ao afundirse
irremediabelmente na negativa
editorial (que non nos conten
mentiras piadosas), desas editoriais que logo nos publicaron
bandas deseñadas de
importación porque só
souberon ver a existencia dun
mercado comercial, como se
aquí non houbese historias ou
debuxantes (se buscan ben pode que aínda estea perdido no
fondo dun caixón algún
proxecto dunha historieta escrita desde e para Galiza).
Mais, afortunadamente, o
mundo xira e hoxe hai unha
xeración de debuxantes ilusionados, non ilusos, que mesmo
chegan vivir do seu pincel. Reclaman espazos de publicación
porque saben, como sabían nos
80, que hai público, público
fiel, que inunda Ourense e A
Coruña, que segue o seu traballo, que gusta da banda deseñada e que compra o seu produto.
Deámoslle oportunidade editorial a este mundo, somos moitos os que agardamos esas historias, mentres lemos as súas páxinas e as que nos chegan a través
de Portugal, ás veces ilustrando
o rigor científico e histórico.♦

Miguel A. Fernán-Vello gaña o premio
AELG con Territorio da desaparición
M.B.
Os 270 socios da Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG) veñen de seleccionar a obra de Miguel Anxo Fernán-Vello Territorio da desaparición como o mellor libro publicado no pasado ano. Bernardino Graña, Bieito Iglesias,
Olga Novo, Román Raña, Manuel Veiga e Luísa Villalta foron os outros finalistas. A entrega do premio terá lugar en
Compostela o 24 de setembro no marco da Cea das Letras.
O poemario de Miguel Anxo
Fernán-Vello Territorio da desaparición fíxose coa maioría
dos votos que se remitiron ao
local da Asociación Galega de
Escritores en Lingua Galega,
acadando, deste xeito, o Premio
AELG, un galardón, sen dotación económica, que conceden
anualmente os seus socios.
Con este galardón, a obra
de Miguel Anxo Fernán-Vello,
publicada pola editorial Galaxia, pasa a ser considerada como a mellor obra publicada en
2004. Para o autor, este é premio “moi especial” porque
“son os propios compañeiros
os que votan”. “O feito de que
sexa a república das letras a
que decida provoca máis satisfacción que outros con contía
económica, provoca un sentimento de ser un receptor de
apoio e de lectura xenerosa dos
seus colegas”.
Pero este non é o primeiro
galardón destacado que recibe
a obra, froito dos traballo de
creación desenvolvido polo poeta nos últimos anos. Territorio
da desaparición foi merecedora do premio da Crítica Española 2004, na modalidade de
poesía en galego, así como o
galardón concedido polos li-

breiros, o da Irmandade do libro. “Primeiro crítica, despois
libreiros e agora escritores”,
comenta, “nesta progresión un
case roza a felicidade ao ver recoñecido o seu traballo dende
ámbitos tan distintos”.
A obra gañadora competía
con outras seis finalistas. Sen
sombra e sen amor de Bernardino Graña, Amor e música lixeira de Bieito Iglesias, A cousa vermella de Olga Novo, As
metamorfoses do túnel de Román Raña, O exiliado e a primavera de Manuel Veiga e En
concreto de Luísa Villalta foron os títulos seleccionados
que optaban ao premio.
Miguel Anxo Fernán Vello
destacou desta edición a diversidade dos títulos escollidas e o
carácter “persoal, anónimo e
ben organizado” das votacións.
A obra gañadora é a primeira publicada dende que en
1996 o autor finalizara As certezas do clima. Co título Territorio da desaparición, o poeta
fai unha chamada a prol da esperanza nun tempo de desacougo ao que a poesía non debe
permanecer indiferente. “Son
da opinión de que a poesía é
unha resposta ante a realidade
e este libro formula dende a po-

Miguel Anxo Fernán-Vello.

esía un compromiso coa realidade”. Ao seu ver, na poesía
galega e, en xeral, na poesía
que se está a facer na actualidade, “é necesaria unha rehumanización do discurso poético”.
“Agora que estamos asistindo a
un cambio profundo na sociedade” sinala “coido que a poesía ten que dirixirse ao cidadán,
hai que escribir politicamente,

sexa no plano do individuo ou
no plano público”.
A entrega do premio desenvolverase o sábado 24 de setembro en Compostela, no marco
da Cea das Letras. O acto concluirá na Sala Nasa cunha actuación musical, presentada por
Xurxo Souto, da fadista Carmen
Dolores, de entrada libre e aberta ao público en xeral.♦
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Vida e morte

Canto comprometido dun autor novo
Brais González, onde todo o pasado é presente
Título: Sangue sobre silenzo.
Autor: Brais González Pérez.
Edita: O autor.

Antón Figueroa, ao pouco de
comezado o iluminador prólogo, fíxase na expcepcionalidade
do feito de que un mozo (13-71988) asuma tan claramente “a
experiencia cultural e política”
galega. Velaquí, pois, o primeiro poema- O autor
rio dun poeta vindica
novo que ence- unha
ta o seu canto maneira
decididamente
de vivir
inseríndoo na
tradición com- da que
bativa e cons- a escrita
ciente da so- é só unha
ciedade á que manifespertence. Rei- tación
v i n d i c a c i ó n máis.
que supón a
análise e asunción do pasado, que constantemente está
presente desde os feitos, desde a
experiencia. Unha exposición
que trascende a reescrita e que
alude discretamente á obra de
poetas que nunca deixaron de
sentirse implicados na militancia social. E así Ferrín, Pimentel, Manuel Antonio ou o mesmo Celso Emilio aparecen lembrados a través de expresións xa
fixadas no imaxinario colectivo
(como estirpe, o pazo queimado, o pailebote, a pedra).
Alusións mergulladas no
mar de motivos recorrentes (caraveis, mortos, cadaleitos, silenzo, bandeiras, bágoas, memoria,
rimel, revolta, ferrollos, noite,
calabozo, mariñeiro, río, capitán, navío, auga...) que tecen, de
poema a poema, o canto dun

Brais González Pérez.

macrotexto único que ilustran
as láminas de Xulio Fuentes e
no que se habilitan lugares, momentos, ocasións, nos cales aparecen emblemáticas da resistencia, do movemento revolucionario, na creación de sentimento nacional, e inclusive do mundo familiar (que non ten porque
excluír ningún dos anteriores),
tales como o Che Guevara, o Piloto, Bóveda, Suso Vaamonde
ou a avoa.

Mais non se trata de actualizar o pasado, que a fin de
contas é como certificar que
xa non é presente. Aparecen
porque forman parte do sentimento e do pensamento dun
mozo poeta de agora, porque
son para el imprescindíbeis á
hora de explicar a asunción
dun determinado compromiso
vital, dun determinado lugar
na sociedade.
Os poemas de Sangue so-

bre silenzo son líricos e non
agachan querencia narrativa;
de aparente sinxeleza esquemática, mais saben estrañar o
xusto para que o lector teña
necesidade de interrogarse. O
autor xoga, de cando en vez,
coas sonoridades da lingua, á
que se forza con vistas á creación de palabras novas: “coa
forza da lingua abrimos / o
sulco do mundo” (31) porque
“somos vida nas frases finadas” (39), instrumento e base
desde onde elaborar un canto
que acenda o facho “ao ceo
que se demora” (79) e atinxa
“o berce falto / dos habitantes
que de seu non nacen” (79), un
canto ou “puño desfeito en /
oitocentas balas afrouxa os derruídos penedos / para debruzarse en amarrar todo o caudal
/ dos heroicais ríos” (83). Un
canto que non quere ser épico,
nin sequera histórico, senón
propio, un berro de dentro, unha toma de posición fronte ao
mundo alicerzada no pasado e
operativa porque a fin de contas vindícase unha maneira de
vivir da que a escrita é só unha manifestación máis.
Sangue sobre silenzo, como
un illote, navega entre a esperanza e a realidade e tamén salienta a necesidade de loitar
por moito que todo fique en
melancolía de batallas, pois é
nas loitas que escollemos onde
nos definimos.
Canto primeiro dun mozo
que, alén da seguranza expresiva, mostra tanta valentía como
cómpre para abrir camiños novos recuperadores da función
social da poesía.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

Mar de Lira
Francisco X.
Fernández Naval

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

A NOSA TERRA

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

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

2. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

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

3. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.
4. AS GALERAS
DE NORMANDÍA.
Ramón Loureiro.
Xerais.
5. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

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

Domingo de resurrección, de
Fernando Cabeza Quiles, reúne unha ducia de relatos ao redor da vida e da morte. O prologuista do volume, Xosé Manuel Varela, considera que o
autor inicia
con esta
obra un novo
movemento
dentro das
letras
galegas, o
“realismo ou
costumismo
crítico”, que
utiliza a
ironía para retratar personaxes
cotiáns. Edita Toxosoutos na
súa colección ‘Nume’.♦

Un rapaz
de Outeiro
Baía publica Arredor de
Chinto, a nova novela do
escritor e músico Paulino
Pereiro. Chinto é un
rapaz de Outeiro, unha
perdida aldea
dos montes
do nordeste
de Galiza,
que medra obsesionado coa
historia do seu
bisavó,
aventureiro,
emigrante clandestino ao Brasil, mítico
amante. Fuxindo da súa vida
gris e de amores imposíbeis
pretenderá vivir a vida do seu
devanceiro.♦

Repichocas
Historias de música, paixón e
humanidade. Tres trebóns, de
Xurxo Souto, pescuda
na
idiosincrasia
galega dun
xeito
optimista e
orixinal onde
cada taberna
oculta xentes
poderosas ás
que lles arde o
peito. Unha cidade da
Coruña nunca vista ou o poder
dos galegos en Barcelona.
Prosa viva onde o popular se
fai arte. Edita Xerais.♦

De pesca
Xoán Xosé Moralejo reedita As
troitas, miñas señoras, o seu
clásico sobre a pesca fluvial.
Con devoción
e respecto,
este pescador
que en tempo
de veda dá
clases de
grego percorre
ríos, correntes
e peixes para
nos facer devecer polo rumor
da auga e a sensación de pracer
dunha troita pinchando tras
papar o cebo. Edita Galaxia.♦
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A Peneira
Nº 398. 1ª quincena de setembro do 2005.
Prezo 1,50 euros.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Alén-Miño.

Brais González dá conta dos
traballos de colectivos como a
Asociación pola Memoria
Histórica Democrática na busca de xustiza para as vítimas
da represión fascista no
1936.
Dáse conta das
principais
noticias de
Galiza, de
Compostela, da
rexión portuguesa do
Minho, de ecoloxía e de cultura. Neste último apartado
dáselle destaque á última edición do Festival de poesía do
Condado, celebrado en Salvaterra do Miño o 3 de
setembro. Verónica Núñez entrevista a Amancio Prado, gañador do premio ‘Casa dos
Poetas’, de Celanova.♦

Embate
Nº 1. Xullo do 2005.
Edita: Adiante (Mocidade Revolucionaria
Galega).

O colectivo Adiante, despois
dun ano de actividades, publica
o seu primeiro ‘voceiro’, boletín que non terá periodicidade
nin deseño fixos. Neste primeiro número dáse conta de cales
son as responsabilidades dos
menores delincuentes,
segundo a
lei, publícase o
manifesto de
Adiante a
prol da República Galega
co gallo do 25
de xullo,
inclúese unha
entrevista co sindicalista da
CUT Suso Diz. Ramom Lareu
reflexiona sobre as relacións
entre independentismo e
reintegracionismo.♦

Abrente
Nº 37. Xullo-setembro do 2005.
Edita: Primeira Linha.

Alberte Moço reflexiona
sobre a ofensiva neoliberal
que obriga á contención salarial. Dáse conta da III Assembleia Nacional de Nós-UP,
cuxa dirección nacional estará encabezada por Maurício
Castro. Francisco
Martins
lembra a
figura do
comunista
portugués
e escritor
Álvaro
Cunhal, recentemente
falecido.
Maurício
Castro fai
un retrato da dirección política actual do PP.♦

A paso lixeiro por Galiza
Manuel de Lope retrata o noso país no volume Iberia
Título: Iberia I e II.
Autor: Manuel de Lope.
Edita: Debate.

Manuel de Lope (Burgos, 1949),
escritor de prestixio (o seu título
máis coñecido talvez seña Bella
en las tinieblas), vén de dar a
coñecer a segunda parte da súa
voluminosa obra Iberia, na cal
lle dá repaso, non á península
ibérica, senón
só ao espazo Esta
que comprende
despreo Estado español. A cada co- ocupación
munidade co- pola
rrespóndelle toponimia
unha media de compénsaa
40 ou 50 páxi- con páxinas
nas. Aquí imos ben
ocuparnos das
escritas.
referidas a Galiza que foron,
precisamente, as que abriron o
primeiro volume.
Lope, como anuncia o editor, non é nin un viaxeiro decimonónico de alento reformista,
nin un cronista do século vinte
na procura das inxustizas sociais que aínda se podían atopar en rexións atrasadas ou
mesmo nos arrabaldos das cidades. A ollada de Lope é a
moderna ollada “sen obxecto”.
O seu oficio é escribir e a iso se

Manuel de Lope.

abandona, ás veces mesmo
arrastrado por tintes preciosistas que nos fan cavilar en que o
século dezanove que o autor
expulsou pola porta volveulle
entrar pola ventá.
Polo demais, e antes de deternos no contido, habería que
preguntarse se existe algunha
guía castelá de escritura de topónimos que aquí aínda descoñecemos. Sería de agradecer,
por exemplo, que Lope explicase a razón de que Bayona e Oya
se escriban con “y” grego e
Goián con “i” latino. E, aínda
máis, de onde tirou o “h” de Alhoya. Ou porque escribe La
Guardia e La Coruña, pero Sanxián, Monte Ferro e Ladeira.
Esta pequena despreocupación compénsaa con páxinas
ben escritas, que deixan paten-

te a categoría literaria do autor,
algúns datos históricos ben tratados e un sentido do humor
sempre de agradecer.
Fermoso é o texto, por exemplo, sobre a vella ponte internacional de Tui, aínda que considere esta zona “rexión apartada de
Europa”, esquecendo, por exemplo, que se atopa a tiro de pedra
de Inglaterra, cuxo imperio tivo
comercio e non pouco con esta
costa, desde A Coruña a Porto, e
máis de unha intervención militar, como o propio Lope referencia máis adiante.
Anota moi ben, en cambio,
a rara presenza de estabelecementos co nome do rei godo
Witiza. Remitirémolo, neste
sentido, á obra do medievalista
Anselmo López Carreira, quen
explica o forte vínculo de Witiza con Tui e o seu trato cos musulmáns que o levou a ocupar
un lugar inmerecido na mitoloxía “oficial” española.
Como erros, comprensíbeis
nun viaxeiro de paso, mencionaremos a cita dun descoñecido “Centro Penitenciario de
Pedreira” que o autor debe
confundir, pola zona na que se
atopa, co da Lama ou a cualificación de “romana” da vella
ponte medieval monfortina.
Por último reproducimos

algunhas frases curiosas: “O
Miño representa o caso único
en España de un río caudaloso
entre profundos vales verdes”.
“Entón lembrei que alguén me
falara dunhas liñas aéreas que
lles envían ás monxas os uniformes usados das azafatas.
Pregunteille se había algo diso...”. “En Galiza faise gran caso da herdanza celta, que sen
dúbida está latente, aínda que
só seña na morfoloxía dalgúns
rostros de fazulas altas”. “Dise
que Alfonso X o Sabio escribía
en galego os seus poemas”.
“Até entón [1970] a maioría
das pezas de ouro que aparecían nos castros remataban en
mans dos dentistas”. “Non se
sabe a ciencia certa como empezaron as peregrinacións”.
“(...) Unha muller do pobo,
María Pita, o que máis ou menos paradoxalmente os seus
inimigos ingleses poderían traducir por María Galiña”.
A parte final, sobre Drake
e os “piratas” ingleses resulta
interesante. Serva como remate esta afirmación: “Os españois chámanlles piratas a uns
homes aos que a monarquía
inglesa lles outorgou títulos de
nobreza”.♦
M.V.

Antón Patiño,
o poeta dos mil amares
Título: Aviaxe do tempo (Monforte dos ensoños).
Autor: Antón Patiño Regueira.
Edita: Concello de Monforte/Librouro SA.

O poeta Antón Patiño Regueira, morreu o 6 de xullo, e aínda
sentimos faiscantes os seus
ollos húmidos, ilusionados por
manter prendida a chama da
xustiza nuns actos que repetía
unha e outra vez que eran “un
peto de ánimas para os amigos”. En abril, A Coruña e
Monforte acolleron as súas dúas derradeiras intervencións
públicas, apresentando as Memorias de Ferro. Xa foi parco
en Monforte, e hoxe recuperamos o seu amor lírico á terra de
adopción nun volume de poemas recollido con urxencia de
entre os seus manuscritos incesantes, en follas fugaces e en
mans familiares ou amigas.
A viaxe do tempo [Monforte
dos ensoños] é quizais unha
primeira entrega do seu traballo
de poeta, menos coñecido que
as súas outras múltiples ocupacións de libreiro, cociñeiro,
gastrónomo, difusor das bondades das herbas mediciñais, pin-

Antón Patiño.

tor, escritor, organizador, especialista en cogumelos...
Esta entrega recolle parte
desa teima poética na que se
empeñou na derradeira década,
“exerceu de trovador en Mon-

XAN CARBALLA

forte, en Vigo, polas vilas e cidades onde se desprazaba como
un novo barco ou xuglar A senlleira identificación con Monforte de Lemos foi dunha extraordinaria intensidade. Nesta

fermosa vila atoparía acougo e
feliz expresión para as súas inquedanzas líricas”, explican os
editores na lapela do volume.
E de todo hai neste libro.
Desde o puño ao agarimo, Antón Patiño cultiva unha poesía
na que maiormente canta aos
amigos idos e á vida aproveitada até o derradeiro grolo. Faino
con melancolía, con ese ponto
de desesperanza do camiño que
remata, como cando en setembro lembraba a Manuel María
en días sucesivos, “Non se move unha palla... / e no Ceo asubía a laberca / frolidas melodías”. Ou en outubro de 2003,
cando o grande artesano dos
bastóns culturais que Patiño foi
escribía, “o bastón que aínda
non teño / será de madeira de
escambrón / lixeiro, fachendoso e nudoso (...) Gozarei da súa
fermosura... / en troques da
longa espera / será a miña derradeira primavera! / vaite Antón co teu bastón... /perto do
teu pousadoiro vas / onde as
ánimas te levarán”.♦
X.C.
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As probas da importancia de Galicia na historia medieval son abundantes, tanto en textos peninsulares
(cristiáns e musulmáns) como franceses e doutros lugares. Paradoxalmente, esta presenza nunca foi reco-

ñecida pola historiografía oficial. O medievalista, Anselmo López Carreira, analisa esta “ocultación” na súa
recente obra O reino medieval de Galicia (A Nosa Terra) da que a continuación publicamos un fragmento.

O ocultamento do Reino de Galicia
na historia oficial do medievo
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA
É este un tema da máxima importancia para a Historia de
Galicia. A historiografía tradicional aplicouse a el con especial entusiasmo nun empeño de
ocultación sistemática e de
substitución da súa entidade
política para incrustar no seu
lugar creacións artificiosas que
lograron erradicar do mapa histórico o verdadeiro marco de
referencia xeo-política sustentadora do reino medieval. De aí
a urxencia de recuperar este suxeito histórico-político dabondo testemuñado polas fontes.
A ocultación do nome de Galicia como propio do reino en favor do de Asturias (e despois León) é algo tardío. Efectuouse por
medio desa sinxela transposición
que confesaba Floriano, asignándolle a esa rexión o contido espacial de toda a Gallaecia, tal como
a describía Isidoro –herdeiro á
súa vez de Orosio–, engadíndolle
a anexión lusitana realizada polos
suevos e mantida ata mediados
do s. VII. Ambrosio de Morales,
no s. XVI –esquecido desde logo o
carácter globalizador de ‘Galicia’
na Idade Media– recorría a “reino
de León, Galicia e Asturias”. No
XVII Prudencio de Sandoval percibía implicitamente o territorio
como un conxunto de reinos irreductible a un só (por exemplo
Castela, León, Galicia e Portugal
no s. XI). Aínda a finais do s. XIX
Simonet, recoñecendo que para
os autores musulmáns o termo
que el transcribe “Chaliquia” designaba a antiga Gallaecia (comprendendo Galicia, Asturias e León), acollíase ao ecléctico recurso
de chamarlle “reino de Asturias e
Galicia”; como “rei de Asturias e
Galicia”, en efecto, aparece designado Afonso II nunha referencia datada no ano 798 e na Vita
Karoli Magni de Einhard, fórmula que de todos modos non deixa
de presentar sospeitas, por ser excepcional naquela altura, cando o
normal era o emprego exclusivo
–tanto nas fontes cristiás como
nas musulmanas– da denominación ‘Galicia’, e porque ademais
noutra pasaxe da propia Vita Karoli lese “Astorga” en vez de ‘Asturias’, o cal induce a pensar nunha adición tardía e confusa.
Mariana (autor de finais do s.
XVI e principios do XVII, con gran
repercusión na historiografía do
XIX), tampouco utilizaba a designación de ‘Asturias’, valéndose,
de maneira parecida ao que despois faría Flórez, da expresión
“Reino dos cristiáns de España”,
o cal non era moi atinado, xa que
el mesmo sabía perfectamente

que ‘España’ era en puridade o
territorio musulmán, tal como
comprobaba en dúas cartas remitidas polo papa Xoán VIII respectivamente aos bispos e a Afonso
III, autorizando a celebración de
senllos concilios, na primeira das
cales se designa ‘Galicia’ a todo
o territorio do reino e na segunda
cualifícase ao monarca como
“glorioso rei das Galicias”. A mediados do XVIII –como temos comentado– Flórez non fala tampouco de “reino de Asturias”, senón que –aínda sendo obviamente escéptico respecto á correcta
denominación de ‘Galicia’– confórmase con chamarlle “reino
dos cristiáns” ou “Principado de
Asturias”, baseándose no título
creado no s. XIV para os herdeiros
da coroa; e non porque crea que
alí se conformase nada semellante a unha nación ou estado ‘asturiano’ (ou español), senón para
delimitar un espacio caracterizado pola súa definición cristiá.
Non é o noso propósito dilucidar agora o instante preciso en
que se acometeu o salto dado
desde esa imprecisión de “reino
dos cristiáns” ata a adopción sucesiva por parte da historiografía
moderna –en contra das recoñe-

Afonso X.

cidas evidencias da inexactitude–
de ‘Asturias’, ‘León’ e inclusive
‘Castela’ (todas menos a correcta), nin sobre que precedentes se
fixo. Pouco antes de Simonet,
Modesto Lafuente aceptaba a
idea dun ‘Reino de Asturias’ estendido desde Galicia ata Vasconia, presentándonos o xa citado

mapa onde se traduce o nome
árabe “Jalikiah” como “Reino de
León”, aínda non ocultando o autor que os musulmáns chamaban
‘Galicia’ a ese espacio, e el mesmo o fai nalgunha ocasión. Polas
mesmas datas o historiador portugués Alexandre Herculano
comprobaba tamén que “rei de

As fontes musulmás
Tense aventurado o pouco meditado xuízo de que
os musulmáns, seguidores de caducos esquemas
clásicos, eran pouco doctos na xeografía da Península. O convencemento de que os actuais marcos
administrativos españois son pouco menos que
eternos conduciu incluso a coidar “cando menos
equivocada” a información de Ibn Idharí de que no
ano 795 unha expedición acadara “Astorga, no corazón de Galicia”. En realidade as fontes musulmanas son as únicas que nos proporcionan descricións exactas do panorama altomedieval e non se
limitan a reflictir a concepción clásica (por outra
parte comunmente aceptada desde o estricto punto
de vista xeográfico) senón tamén as variacións reais producidas a teor da situación político-militar.
Repasando unha parte significativa de crónicas e
descricións, comprobaremos sistematicamente, sen
deixar lugar a dúbidas, o recoñecido feito (recoñecido por Sánchez-Albornoz, Lafuente, Simonet, Rubén García Álvarez, Maravall, etc.) de que os musulmáns denominaban Galicia (“Jalikiah” transcribía Lafuente, “Chaliquia” Simonet, “Yilliquiyya”
nas edicións españolas actuais) a todo o territorio
cristián occidental (o oriental era ‘Francia’), entre o
Atlántico algo máis ao norte de Santarem e o límite
pirenaico con Francia, pois incluso a rexión occidental vasca se incluía politicamente nesa entidade,
seguramente debido a vínculos vasaláticos dos señores vascos respecto ao rei galego. O propio Cid foi
chamado “galego” (para sermos exactos “can galego”) nunha obra escrita no s. XII por Ben Bassam. A
mediados dese mesmo século o xeógrafo Idrisi informa aos seus lectores de que “son de Galicia: Se-

govia, León, Soria, Burgos, Náxera, Logroño, Estella, Puente la Reina, Pamplona (...) Santillana (...) e
Baiona”; o cronista Ibn Hawkal (do s. X) facía constar: “a rexión dos vascos, que son os cristiáns de Galicia”. Por iso –pola amplitude daquela Galicia– de
entre as diferentes nacións cristiás habitantes da Península, os galegos eran “os máis numerosos e poderosos”. Non se trata en absoluto de ignorancia ou
distorsión da realidade xeográfica, senón da percepción dunha unidade de carácter político que recibía
o seu nome de conxunto a partir, loxicamente, da
única entidade política previamente existente –e de
forma ininterrompida– no espacio noroccidental peninsular desde época romana; non podía ser outra
mais que Galicia. Proba de que os autores musulmáns sabían de que falaban é que Ibn Haián (tamén
do s. X) distinguía moi ben, dentro dese ámbito de
adherencias políticas, outro máis especificamente
galego (iso si, sempre a Galicia extensa, histórica)
que comezaba en Clunia.
Naturalmente o nome de ‘España’ (que adquirira carta de natureza política en época visigoda, pero
precisamente excluíndo Galicia) reservábase, sendo
fieis a esa tradición visigótico-toledana da que os
musulmáns cordobeses se facían herdeiros, para o
territorio islámico da Península; en consecuencia,
distinguían nidiamente entre ‘Galicia’ (o territorio
cristián) e ‘España’ (o musulman). Idrisi, que pola
época en que escribe xa ve consolidado o nome de
Portugal para o norte do río Vouga (onde situa “o
principio da terra de Portugal”) e o de Castela no
centro-norte da Meseta, afirma que “o país situado
ao sur dos Montes das Serras chámase España”.♦

Galicia” era a designación con
que se coñecía (el limítao igualmente ás fontes musulmanas) aos
monarcas residentes en Asturias.
A transferencia do espacio occidental peninsular, obviamente o
da Galicia sueva, en favor de
‘Asturias’ (conforme facía Lafuente) era recollida no s. XX de
maneira expresa por Antonio
Floriano, cando explicaba o
“concepto político-xeográfico
que historicamente [!] comprendemos como ‘Reino Astur’”.
Tampouco é doado desvelar a
propia evolución medieval deses
nomes. É sabido que Ximénez de
Rada orientou a súa crónica cara
ao enaltecemento do papel desempeñado por Castela, máis
non por iso se podía substraer á
terminoloxía da súa época (mediados do século XIII), deixando
constancia polo menos de que o
territorio portugués se consideraba Galicia. Sen embargo cabe
descubrir as raíces profundas da
substitución en tempos bastante
recuados, aínda que iso non tivese orixinado a inmediata aceptación: varias versións das crónicas
de Afonso X (cuxa redacción inicial é do s. XIII) usan ambos referentes para designar a mesma
realidade cando, con ocasión de
narrar unha comunicación dirixida a Fernando III pola súa nai, o
nome de Galicia desaparece en
favor de ‘León’ (feito, como
comprobaremos, normal, designando todo o territorio só por
medio da residencia rexia), e os
seus habitantes, designados unhas veces “galegos” (forma sen
dúbida orixinal), pasan paulatinamente a ser “leoneses”.
Trátase dunha sinécdoque
corrente naquela época, consistente, como acabamos de
adiantar, na denominación do
conxunto do espacio político sometido á soberanía do rei co nome da cidade en que reside o
trono (sede rexia), da mesma
maneira que se falaba do ‘reino
de Toledo’ para referirse ao visigodo (“rei dos sevillanos” chega
incluso a ser chamado Atanaxildo) ou se usaban expresións do
tipo ‘rei de Córdoba’ ou ‘dos
cordobeses’ cando obviamente
se pensaba en todo o emirato ou
califato andalusí. Nin a España
visigoda se chamaba Toledo (ou
Sevilla) nin Al-Ándalus se reducía a Córdoba. Por iso os documentos altomedievais reiteran
para os monarcas galegos titulacións de “residentes” ou “sedentes” en Oviedo, ou en León cando o trono se traslade a esta cidade a principios do s. X.♦
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Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.
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Seguro Azar

Desconcertados
DAMIÁN VILLALAÍN

Princesas, moito máis ca cinema social T
Candela Peña fai unha das mellores interpretacións
da historia recente
Título: Princesas.
Guión, Dirección e Produción: Fernando

León de Aranoa.
Intérpretes: Candela Peña, Micaela Nevárez,
Llum Barrera, Mariana Cordero, Luis Callejo,
Antonio Durán Morris e Alberto Ferreiro.
Nacionalidade: España, 2005.

A vida é unha rutina, mellor ou
peor asimilada, rutinas como
ese móbil que non deixa de incordiar, como eses rituais de
domingo con comida familiar
na casa da nai de Caye cheos
de espazos e tempos incómodos, como as tertulias das nosas Princesas nese salón de beleza proletario e carnal.
Mais de cando en cando a vida rebenta con todas as súas rutinas en breves supernovas de fallida felicidade, momentos breves como ese Mercedes negro,
branco sería se
Kiko Veneno Algo así
fose o guionista, branco co- como
mo os cabalos a versión
dos ausentes feminina
príncipes azuis das grandes
neste conto de historias de
fadas desen- fraternidade
cantadas
e e
princesas desterradas. Por- testosterona
que, ao final, de Sam
os
cabalos Peckimpah,
sempre acaban ao xeito
chegando sen de Aranoa,
xinete.
é dicir,
A última, menos
e agardada, fita de Fernan- traxedia e
do León leva traizón,
un
chanzo máis drama
máis alá a e realismo
descarnada lí- de barrio.
rica de barrio
deste realizador madrileño. Un universo persoal que se
deixaba intuír na súa ópera prima como relizador, Familia,
aínda demasiado literaria e tetral pero sobresaínte no seu resultado; que se comezou a perfilar no guión de Insomnio para
Chus Gutiérrez, xusto antes de
calar no imaxinario colectivo
con Barrio, máis depurada que
as anteriores pero aínda un
chisco forzada, antes de eclosionar definitivamente coa fundamental Os luns ao sol.
Candela Peña (Caye) e Micaela Nevárez (Zulema) coprotagonizan este novo retrato de
extrarradio en gris e ocasionais
explosións de cor. Dúas mercenarias da carne separadas por
barreiras que pouco e pouco
van caendo até levar o filme
polos camiños da crónica dunha amizade sen límites, algo así
como a versión feminina das
grandes historias de fraternidade e testosterona de Sam Peckimpah, ao xeito de Aranoa,
claro está, é dicir, menos traxedia e traizón, máis drama e re-

Candela Peña.

alismo de barrio, négome a empreñar con León de Aranoa o
deostado clixé social.
Candela Peña medra infinitamente como actriz grazas á
personaxe que lle poñen en
bandexa desta volta, cos seus
soliloquios, as súas oladas perdidas e esa combinación de fraxilidade e aspereza, torpeza e
seguridade desencantada que a
fai dominadora absoluta de cada plano do filme. A brutal secuencia da súa segunda cita con
Manuel, un de tantos falsos
príncipes azuis, pasa dende xa á
antoloxía dos mellores fragmentos da historia recente do
cine, e nótese que non lle apoño
adxectivo nacional ou estatal.
Máis desdebuxada se me figura a historia de Zulema, a
princesa desterrada no exilio,
Micaela Nevárez fai un papel
estupendo e sen a súa personaxe a historia quedaría coxa,
non en van acabamos de aludir
unhas frases máis enriba ao
sentido das súas complicidades
con Caye pero é que ademais
Fernando León de Aranoa.

esa metáfora das princesas estaría eivada sen ela, e sen Blanca, a prostituta ionqui que completa outra das moitas rutinas
coas que abriamos relato, coas
súas constantes aparicións en
busca dun cuarto de baño que
sempre vai estar estragado para
ela. Pero falabamos da historia
de Micaela Nevárez, que en
canto ao global e ao interpretativo sacia completamente pero
non acaba de convencer nas
corredoiras que se van bifurcando dende a personaxe. En
ocasións dá a sensación de que
a historia queda a medio camiño, o certo é que prestándolle
toda a atención que o guión lle
presta á monumental personaxe de Caye non se lle deixa
moito espazo á súa compañeira, pero é que o punto negro da
súa historia, a brutal relación
de dependencia e violencia co
noso Morris non acaba de convencer por moito choio que lle
botara Antonio Durán ao seu
atípico rol neste filme, que
abofé que llo botou.

Antes sinalaba que quería
evitar o adxectivo social con
León de Aranoa, fágoo para
evitar malentendidos cun cineasta maiúsculo coma este e todas as medianías que dun tempo a esta parte se teñen acubillado baixo tan manido clixé,
pero o certo é que esta Princesas acaba derivando por camiños do realismo que non teñen
exclusivamente por meta a documentación crítica dun contexto social concreto. Evidentemente, entrando no drama da prostitución Léon de
Aranoa podería ter construído
unha historia bastante máis
brutal, por comparación coa
mera crónica de sucesos a súa
historia e as súas personaxes
case se nos poden antollar versións liviás dese mundo, pero
isto non llo podemos reprochar
ao seu creador porque o que fai
realmente é adoptar un escenario no que facilmente poidamos exacerbar os sedimentos
para narrar a historia que a el
lle interesa, neste acaso a das
princesas desterradas, exiliadas, destronadas, esa Candela
Peña con nostalxia de pasado
imposíbel e de futuro incerto
que se redime nos xestos de
complicidade do seu presente,
tan famenta de amor que só pode amar con torpeza, embestindo co peito aberto mesmo cando o amor non é máis ca un espellismo, porque se non, mesmo as rutinas da vida carecerían de sentido. A perspectiva do
tempo situaranos este último
filme de Léon de Aranoa na súa
xusta medida pero polo pronto
conten con que vai ser das indispensábeis da temporada que
se acaba de iniciar.♦
XOSÉ VALIÑAS

an pronto un neno pon o
pé na escola empeza a ser
obxecto dun intenso proceso de implicación nos
valores que a institución escolar fai seus: a solidariedade, o
respecto á natureza, a empatía
cos que sofren, a igualdade.
Estas e outras ideas de análogo
cerne moral teñen hoxe máis
presenza entre os escolares de
primaria que os contidos ideolóxico-informativos
predominantes hai trinta anos.
Pero cando van medrando,
os rapaces atópanse con que,
fóra das paredes case placentarias do cole, o discurso é outro.
Emitidas en tons igualmente
aleccionantes, empezan a furar
nas almas mozas mensaxes
que non cadran coas recibidas
da voz tenra e amical da
mestra de primaria. Son
mensaxes que falan da necesidade de pelexar duro nun mundo feroz no que prima a lei do
máis listo ou do máis desalmado. Aparecen na televisión, no
deporte, na familia e na propia
escola, pero curiosamente non
substitúen as anteriores, senón
que conviven con elas. Así, os
rapaces son educados para o
pacifismo declarativo e para a
navallada silenciosa, para a cooperación e para a
competencia inescrupulosa, para o voluntariado e para a exitosa explotación do outro. Dinlles que deben ser bos e
nobres, ao mesmo tempo que
se lles insiste en que o peixe
pequeno sempre é tragado polo
grande. É como se pretendésemos a creación dun estraño tipo humano: o tiburón
solidario, o cabrón altruísta,
unha mistura entre Emilio Botín e Teresa de Calcuta.
Este duplo discurso leva os
rapaces mellor estruturados a
poñer en práctica unha táctica
de camuflaxe consistente na
adopción dunha expresión
facial, bastante xeneralizada entre os menores de 25 anos, que
podería lerse como unha irrefutable declaración de indolencia.
Os pais, pola súa banda, e
segundo estudos difundidos estes días, din andar
“desconcertados”, sen saber ben
que leccións vitais legarlle á
súa prole. Unha estendida
tendencia social ao
maniqueísmo fai o resto, propoñendo dilemas insuficientes: Indulxencia ou Rigor? Permisividade ou Sacrificio? LOXSE ou
LOCE? Os máis perplexos optan por unha inacción preceptiva case total: non saben se está
ben rifarlle a un fillo pequeno
que bate neles, ou se deben negarlle a posibilidade de que coma o que queira. Agora a discusión, xa abismada no absurdo,
xira sobre a pertinencia de
regular por lei a chaparreta.
Se a unha tarefa como a
educativa, complicada xa de seu,
se lle engade un cóctel de miseria cultural, de frivolidade pedagóxica e de hipócrita corrección
política, é fácil que se perdan as
referencias máis sinxelas. E lóxico que mestres e profesores empecen a soñar demasiado cedo
coa xubilación anticipada.♦

Allariz, sesenta horas de

REPERKUSIÓN
MAR BARROS

Centos de bongós retumbando, ducias
de mazas en acrobacia constante,
circo, comida exótica e moita música.
Así torna Allariz cando a festa
Reperkute e máis de dez mil persoas
toman a vila.

Actuación de Desechos.

As actividades De Gorra tamén foron frecuentadas.

A

música tomou Allariz
este fin de semana, unha toma no sentido literal, con percusionistas
batendo nos seus bongós polo día
e con concertos a cargo de grupos
destacados da escena internacional pola noite. En total, sesenta
horas de música en directo e festa
rachada para quen se achegou o
pasado fin de semana a vila de
Allariz. O motivo? A celebración de
Reperkusión 05, o único festival
galego que conxugan concertos,
malabares, artesanía, talleres,
gastronomía, monicreques, proxeccións e cámping gratuíto ao
tempo que se converte nun punto
de encontro para os amantes e
profesionais da percusión.
O bater dos tambores nas rúas deu a saída ao festival o venres 16 ás seis da tarde, acompañado das acrobacias dos malabaristas afeccionados que non se
resistiron a lanzar ao aire mazas
e bolas. O público foise achegando masivamente a zona vella para remexer na feira hippy e botar
un ollo aos diferentes espectáculos de rúa que estaban programados. E isto foi só o principio.
Monicreques para cativos da
man dos galegos Títeres Cascanueces, espectáculos de clown e
malabares nos escenarios de gorra, talleres e obradoiros diversos
á medida de cada quen, unha
sambaparade e xogos con lume
conseguiron que Allariz duplicase
a súa poboación durante tres días.
Unha das actividades que chamou máis a atención foi a olimpíada de malabares, unha “loita encarnizada” entre os mellores malabaristas do encontro. Non houbo
países nin himnos só a orixinalidade como bandeira. O concurso incluíu diversas probas de resistencia con bolas, mazas, diábolo... e
os galegos demostraron ser os
mellores na arte das acrobacias.

Comida con ritmo
E entre tambores, circo e monicreques, non podía faltar unha
boa xornada gastronómica. Varios postos de comida árabe,
brasileira e arxentina ofreceron
feijoada e churrasco por tres eu-

ros, dos que non quedaron nin
as migallas. “Unha festa dentro
da festa”, ao dicir da organización, “a mestura das romarías
galegas coas doutros mundos”.
Nin os máis optimistas podían
imaxinar que na segunda edición,
a do ano pasado, o festival puidese reunir a máis de dez mil persoas, sobre todo tendo en conta que
todo comezou en 2003 de xeito
“familiar”, cando se ideou un encontro de percusionistas de toda
Galiza, sen máis pretensións que
pasalo ben. Pero este ano, o grupo Festicultores, organizadores do
festival, bateu a súa propia marca,
superando amplamente esta cifra.
A clave: a conxunción de múltiples
actividades, o bo funcionamento
do boca a boca e o intercambio de
información a través de internet.

Noite de música e lume
Mais, sen dúbida, o prato forte serviuse á noite. O venres MuchachitoBomboInfierno sacou no escenario a súa rumba de barrio chegada de Barcelona. Música a todo
gas mesturada con rock e reggae
que non deixou indiferente a ninguén. Esa mesma noite actuaron
Desechos, a formación xurdida
das cinzas de Hechos contra el
Decoro e La Chango Family. Esta
banda orixinaria do Quebec rendeu en Allariz honra ao seu nome
Chango, deus da guerra e a festa,
con música e letras reivindicativas,
e cun espectáculo cheo de circo,
lume e malabaristas.
Foi esta formación a que cubriu o oco deixado por Mojo Project, que non puido actuar por un
problema de última hora. Pero
non houbo queixa, La Chango
Family subiu ao escenario xunto
cos ritmos brasileiros de Wagon
Cookin e o funk, house e o soul
propio de Stigmato Inc.
O punto final do Reperkusion
05 correu a cargo da multiculturalidade dos Festicultores e coa
fusión, chegada dende México,
de Artemisa Ska. Eles foron os
encargados de fechar unha cita
musical que se consolida a pasos axigantados e reúne nun
mesmo encontro as artes do circo e a festa da percusión.♦

Un intre do concerto de Chango Family.

Meigas fóra en Ordes
Por segundo ano consecutivo o
23 de setembro celébrase en
Ordes, na parroquia de Poulo, o
festival Meigas fóra, no que
participan grupos nacionais de
rock e de hip-hop.
A partir das sete da tarde subiranse ao escenario Materia,
unha formación de rock procedente da Costa da Morte que interpretará os seus temas máis
destacados. Xunto a eles actuará Kastomä, de Ordes, Doutor
Slump, de Sigüeiro e Kiowas &

peldereques, tamén de Ordes.
No festival participarán ademais o grupo de rock Hemacaos, que chega de Cambre a Ordes coa credencial de ter sido
teloneiros de Los Enemigos en
2001 en Rock in Cambre, e os
hip-hopeiros Dios ke te crew,
que porán en escena as diferentes expresións da cultura
hip-hop, dende a realizacións
de graffitis até unha demostración de break-dance, pasando
polas rimas e os pratos.

Un ano máis a organización, que ten habilitado un recinto habilitado para acampada, do que se pode facer uso
de balde, ofrecerá queimada
gratis a todos os asistentes.
Os concertos, organizados
pola asociación cultural Lambe na
Lata, integrada por compoñentes
de varios grupos da comarca, son
o aperitivo nocturno da tradicional
comida Campestre que se desenvolverá durante o sábado 24 nesta parroquia de Ordes.♦
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Os Tonechos
atacan
de novo
MARICA CAMPO

A

verdade é que non sei
se atacan de novo ou
se seguen a atacar,
porque, como vexo pouca televisión, descoñezo se o programa que me alporizou hai
poucos días é a continuación
doutros ou o inicio dunha nova serie. En todo caso,
atacan. A Lei 9/1984 que fixa
os obxectivos da TVG sinala
claramente que esta ten que
promover o coñecemento da
lingua e da cultura galegas.
Os Tonechos, maiormente o
do pixama, son o paradigma
da diglosia: un vinte e cinco
por cento de galego e o resto
castrapo. A imaxe paifoca
que dan de nós pouco favor
lle fai á nosa cultura e isto
sen entrar noutros contidos
que, en ocasións, rozan a xenofobia, a misoxinia, o
desprezo polos maiores e a
burla das persoas obesas.
Anunciados e promovidos
como “o dúo cómico máis
popular da Televisión de Galicia”, non a deixan,
certamente, en moi bo lugar.
Ben sei que teñen moitos seguidores, que a xente ri moito con eles, que é moi san
rir; mais tamén sei que, sen
perder comicidade, poderían
servir á causa da que comen.
Tocoulle aos Tonechos,
mais non é este o único
programa que contribúe a deturpar máis aínda a nosa lingua. Así sucede que a televisión galega vén ser un
elemento máis desa grande
impostura que é, até o de
agora, a normalización
lingüística deste país. A min,
pensando nestas cousas, vénseme á cabeza un curioso feito que, segundo me contaron,
acontece en Chile. Disque
aló, como aquí, esta prohibido falar polo móbil mentres
se conduce. Pois ben, hai
xente que, para aparentar, fala por móbiles falsos ao
volante do coche sabendo
que pode ser igualmente multada. A nosa normalización
lingüística está a ser un teléfono móbil de mentira polo
que pagamos un alto prezo.
Como lle teño escoitado en
moitas ocasións á profesora
Mª Pilar García Negro, temos
a lingua máis cara do mundo.
Non dubido que “o dúo
máis popular da televisión
galega” é un fenómeno
televisivo. Tamén o é Crónicas Marcianas e ninguén o
poñería como modelo de
educación en valores. Desde
logo que non agardaba atopalos nun enlace da web do
Consello da Cultura Galega,
malia seren uns bos representantes do surrealismo ou, se
se quere, da patafísica. E
aparecen.♦

CRISTINA ÁLVAREZ

A aldea dos libros
Y Gelly (Gales), de 1.300 habitantes, conta con 40 librarías
MANUEL XESTOSO
En 1945, o editor Herbert Van
Thalen publicaba un pequeno
opúsculo da súa autoría –Recipe for reading– no que tentaba
estabelecer pautas para escoller
os libros que realmente merecían a atención do lector avezado.
Van Thalen partía dunha desacougante certeza: “a mesta fraga de obras publicadas é agora
tan vasta que un se inclina a
sentar no bordo e desesperar de
entrar nela”. Sen dúbida, este
sentimento é o que primeiramente embarga ao viaxeiro
cando chega a Y Gelly, unha
pequena vila de Gales –máis
coñecida polo seu nome inglés,
Hay on Wye– que, con tan só
1.300 habitantes, conta con case 40 librarías e, literalmente,
millóns de libros de segunda
man á disposición do visitante.
Sen embargo, a conciencia de
que a tarefa é interminábel non
a converte en menos gozosa, e a
medida que o viaxeiro vai internandose polas desacostumadamente prácidas rúas da vila, vai
tomando forma a sensación de
que se atopa nun santuario.
Illada na cerna da idílica paisaxe natural formada polas
Black Mountains, Hay on Wye
ofrécelle ao amante dos libros o
máis semellante na Terra a aquel
interminábel labirinto de bibliotecas que Borges imaxinara para
representar o Paraíso. Coma
aquel cazador de libros que Ramiro Fonte nos presentaba afeito
a procurar os seus tesouros por
entre as húmidas sombras, o bibliófilo poderá aquí perderse entre interminabeis ringleiras de
andeis ateigados e escrutar en
descomunais librarías de varios

andares, onde os volumes se exhiben como voluptuosas tentacións ante os seus ollos e onde
todas as inclinacións e paixóns
literarias, dende a máis rústica
até a máis exquisita, poden satisfacerse.
Neste inmenso templo consagrado ao libro, existen librarías
especializadas en literatura infantil, en novela de terror, en lingüística, en xardinería, no século
XIX, en fotografía e mesmo en
apicultura. E todo nunha escala
prodixiosa. O antigo cinema da
vila foi convertido na Hay Cinema Bookshop, unha libraría que
contén perto de 250.000 volumes. The Limited é unha ilimitada libraría onde se concentran
non menos de 400.000 volumes,
entre os cales reina a máis gloriosa e caótica desorde, o que
converte a busca nun apaixonante exercicio no que non é dificil
atopar a excelente antoloxía de
poesía inglesa escolmada por
Auden entre as novelas de Stephen King. Mesmo o patio do castelo foi convertido na Honesty
Bookshop, unha libraría a ceo
aberto, sen empregados, onde o
comprador debe deixar o importe dos libros que leva nun peto
situado na saída. Por non falar
do impresionante acervo –en
cantidade e calidade– de The Poetry Bookshop, a única libraría
do Reino Unido adicada en exclusiva á poesía.
E, por suposto, as alfaias, algo mellor custodiadas. Incunábeis, primeiras edicións, exemplares firmados polos autores,
cartas, todas as reliquias que a
paixón literaria é quen de xerar e
que comparten a atención do bi-

bliófago cos achádegos insospeitados, o enigma dos libros descoñecidos que ofrecen a promesa
de novas cartografías para novos
e insospeitados mundos.
Por suposto, todo Paraíso
ten un creador e Hay on Wye
non é unha excepción. Todo comezou en 1961, cando Richard
Booth, un emprendedor e algo
excéntrico libreiro, decidiu que,
se quería revitalizar a rexión onde vivira toda a vida, debía pensar a grande escala. Dedicouse
daquela a comprar os milleiros
de libros que os americanos non
querían –restos de edicións,
descartes de bibliotecas públicas e de universidades, bibliotecas privadas...– e abriu unha xigantesca libraría de segunda
man que comezou a chamar a
atención de bibliófilos e coleccionistas. O éxito da empresa
foi tan grande que convenceu
aos comerciantes de Hay para se
converteren eles mesmos en libreiros. E ao pouco tempo, libreiros profesionais de diversas
partes da Gran Bretaña acodían
á pequena vila a estabelecer os
seus negocios atraídos polo
enorme prestixio que ía adquirindo a xa chamada “capital do
libro de segunda man”.
Booth –cuxo ideario se amosa radicalmente contrario ás iniciativas de revitalización turística gobernamentais que só contribúen, di, a crear centros comerciais que só benefician ás grandes cadeas e desnaturalizan as
pequenas vilas rurais– enviaba
ademais unha clara mensaxe nacionalista aos políticos de Londres ao escoller Hay, xusto na
fronteira de Gales con Inglaterra.

En 1977, continuando coa súa
campaña, autoproclamouse rei
de Hay on Wye e declarou a
independencia da vila, xesto que
foi sensatamente interpretado
como síntoma de extravagancia
por parte das autoridades.
En todo caso, o tempo parece darlle a razón a este estraño
pioneiro e, hoxe, a visita a Hay
on Wye resulta unha experiencia que transmite unha rara serenidade, case intemporal, nunha
localidade que se mantén como
excelente exemplo de arquitectura popular, que carece das rechamantes e frívolas atraccións
que proliferan nos centros turísticos e onde o ritmo dos visitantes acaba cedendo ao pausado
compás do coleccionista, do bibliófilo, do lector. Só unha vez
ao ano sucumbe a vila aos brillos mundanos, a finais de maio,
cando se celebra o probablemente máis celebre festival literario do Reino Unido, The
Guardian Hay Festival, por onde desfilan todos aqueles que
teñen algo a ver co libro impreso, o verdadeiro centro desta
impoñente ágora.
Como pode sobrevivir un enclave desta natureza nun mundo
en que incluso o mercado da bibliofilia se trasladou ao terreo
do mercado electrónico e da internet? Paul Collins, escritor que
se mudou a Hay on Way con toda a súa familia e que reflectiu a
experiencia no libro Sixpence
House: Lost in a Town of Books,
explícao cunxa sinxela afirmación: “Hay on Wye non ten a ver
cos libros que estás buscando;
ten a ver cos libros que están a
buscarte a ti”.♦
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LUGO DE CINE
MAR BARROS

Rosa Franco
Maside
‘Carballo
acolleu a primeira
escavación
arqueolóxica
do Estado’
A.N.T.
O Pazo da Cultura de Carballo acolle o 24 de setembro
a súa conferencia a Per loca
maritima, que ten por finalidade pór en valor esta ruta
romana e que está organizada polo colectivo Avante
Costa da Morte e o concello.
Que é per loca maritima?
Unha das vías romanas
que atravesaban Gallaecia, a
que unía Braga e Lugo, que
aparece no itinerario antonino, un itinerario de vías do
século III d. C. Ten moita
importancia para a provincia
da Coruña porque é o único
camiño que a atravesa, cubrindo toda a zona costeira,
dende Fisterra até A Coruña.
Que papel ten Carballo?
Neste concello atópanse
os restos máis importantes
da vía, unhas termas duns
cincocentos metros cadrados. Estas construcións tiveron moita importancia para o
concello, tanto polos seus
restos, como por ser as protagonistas en 1777 da primeira
escavación do Estado, realizada grazas a conxunción de
varios ilustrados baixo o reinado de Carlos III. Todos estes restos desapareceron pero
consérvase o plano levantado por Ferro Caaveiro.
Vostede é autora de diversos estudos sobre a per
loca maritima e este balneario. Como pasa Carballo
de ser un lugar deshabitado a converterse en vila?
Carballo como tal non
existía cando en 1716 se redescobren os mananciais no
lugar que se coñecía como
Bértoa da Lagoa. Nese lugar
había unha mámoa que botaba
vapor da que a tradición dicía
que ocultaba un tesouro. Unha
febre de busca de tesouros fixo que se descubriran as augas
termais, as súas propiedades
medicinais e as termas. Ao seu
abeiro foron creándose hospedarías e a partir de aí comeza o
despegue de Carballo.
A conferencia está incluída nun proxecto máis
amplo?
A iniciativa xorde dun grupo de persoas que coincidimos
en Burla Negra. Queríamos
pór en valor todo o viario romano de Galiza e afondar nas
expresións culturais que xiraron ao seu redor, como os cruceiros e os petos de ánimas. ♦

Cunha participación de público á altura das previsións, estase a desenvolver a XXVII
Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, unha das citas cinematográficas
máis destacadas do país que este ano homenaxea a actriz lucense Prudencia Grifell.
Lugo será durante toda esta semana o referente cinematográfico do
país coa celebración da XXVII
Semana Internacional de Cine de
Autor, unha das citas consolidadas que se celebran en Galiza, e
que este ano quere render homenaxe a Prudencia Grifell, actriz
lucense, descoñecía para moitos a
pesar de sumar máis de cen títulos na súa filmografía.
Ao redor de corenta películas
compoñen o cartel desta nova edición, que arrancou o pasado 15 de
setembro coa proxección de Señorita extraviada, un filme no que se
documenta o aumento dos crimes
sistemáticos de centos de mulleres
en Ciudad Juárez. Un ciclo musical, con películas como Un bosque
de música, na que Ignacio Vilar
explora a traxectoria do grupo musical Luar na Lubre, a sección infantil, o apartado O mellor do
2004, na que se inclúen algún dos
filmes gabados pola crítica e a sección oficial, na que o público decide co seu voto o premio Mellor
película, son os ingredientes principais desta nova edición.
Organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, a cita
luguesa preséntase coa intención
de servir de escaparate do cinema
que se está a realizar no mundo,
arredado das superproducións estadounidenses. Deste xeito, en Lugo pasaranse a última creación do
coreano Kim Ki-Duk, Ferro 3, As
tartarugas tamén voan de Bahman
Ghobadi, O segredo de Vera Drake, A vida é un milagre, Moolaadé
do senegalés Ousmane Sembene
ou as últimas películas de Montxo
Armendáriz e Fernando Trueba.
O premio a mellor película
decídese por votación popular,
un galardón ao que este ano optan Neste mundo, A dama de honor, Homes na cociña de Claude
Chabrol, Lili di, Struggle e Familia rodante.
Con todo, a asistencia, como
indica o director da Semana, Manuel Curiel, “está a ser moi boa, similar a doutras edicións”. “Leva-

Fotograma de Señorita extraviada.

mos tempo traballando nesta edición, tanto na selección do cartel
como na homenaxe a Prudencia
Grifell e o público está a brindar
unha resposta moi boa”, engade.

é este ano Prudencia Grifell,
unha actriz lucense que deixou
a súa pegada na idade de ouro
do cine mexicano. Naceu en
1876 en Lugo e emigrou primeiro a Venezuela e posteriormente a México, onde desenDe Lugo ao cinema mexicano
volve a súa carreira cinematoA gran protagonista do festival gráfica. Pouco coñecida nesta
beira do
Cartaz de Senda prohibida, na que traballaba Prudencia Griffel.
Atlántico,
Prudencia
Grifell fixo máis
de cen películas e
once telenovelas e
o seu currículo
abarca
tanto a radio, como
a televisión ou o
teatro.
Un ciclo retros-

pectivo da súa filmografía, a
presentación do libro Prudencia
Grifell, unha lucense no cine de
ouro mexicano, de Manuel Curiel e a apertura das exposicións
Os mellores carteis do cine de
ouro mexicano e Carteis de cine
orixinais das películas interpretadas por Prudencia Grifell,
son as principais actividades coas que se quere render homenaxe á actriz galega.
Estrea para a clausura
Co estrea mundial da película
de Eduardo Cortés Outros días
virán e coa entrega de premios
clausurarase o domingo 25 a
Semana de Cine. A película,
que narra a historia de Alicia,
unha profesora de instituto que
tenta sobrevivir a un constante
fracaso sentimental, convertese
nun dos principais atractivos
desta XXVII edición. No acto
estará presente o director do
filme.♦

E PRONTO EN OURENSE E COMPOSTELA
Como cada ano, co outono chegan algúns dos festivais e mostras cinematográficas máis importantes do país, tanto pola
afluencia de público como polos
títulos en cartel. Unha delas é o
Festival de Cine Independente
de Ourense, que este ano celebrará entre o 12 e o 19 de novembro a súa décima edición
batendo marcas no número de
traballos presentados para a preselección das seccións oficiais.
Traballos procedentes de 47

países de todo o mundo, dos
que só se seleccionarán 80 para
competir, optarán as Calpurnias das seccións oficiais.
O ciclo Cine e emigración,
que engrosa a programación do
festival ourensá, estará dedicado
este ano aos irmáns Bilbatúa,
Demetrio e Ángel. Con el quere
recuperarse a figura dun dos documentalistas destacados de México, Demetrio Bilbatúa, nacido
en Vigo e a do seu irmán Ángel,
director de fotografía. A home-

naxe, que contará coa presenza
de Demetrio, constará da edición
dunha publicación sobre a súa
traxectoria, a proxección dalgún
dos seus traballos e unha mesa
redondo ao redor da súa obra.
Outro dos ciclos destacados
da cita ourensá, o Memoria histórica, xa ten protagonista. Este
ano estará dedicado ao director
Luis García Berlanga, que comprometeu a súa presenza no festival para recoller o galardón e
presentar o libro que prepara o

certame sobre a súa figura.
Ademais durante o mes de
novembro o Teatro Principal de
Compostela acollerá unha nova
edición do ciclo Cineuropa así
como as xornadas de cine árabe, organizadas pola Fundación
Araguaney, que se desenvolverán entre o 24 e o 30 de outubro, nas que se pasarán algunhas das últimas longametraxes,
curtas e documentais realizadas
en países como O Líbano, Marrocos, Alxeria ou Palestina.♦
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Garbo
MARGA ROMERO

X

a ten cen anos a
muller que lle roubou
á lingua a palabra que
a contiña. Sería moi inxusto
pensar que só, despois daqueles dous anos en paro nos EE
UU cando conseguiu derreter
15 kg. que lle aparcaran no
corpo e arranxar os dentes
iniciou o ascenso á divindade.
Cando foi a condesa
Elisabeth Dohna nada se dixo
dela mais o director do filme,
Stiller, foi contratado pola
Metro. Prefería non falar do
filme rodado en Alemaña Die
freudlose Gasse (1925), no
que tamén tiña un papel Marlene Dietrich, que as dúas,
para felicidade de biografías e
comentarios, insistían en
negar. Tivo sorte a Eleonora
de Blasco Ibáñez de ser
encarnada por Greta en The
torrent (1926), que se ía converter nunha muller cargada
de magnetismo. E despois viviu moitas vidas: Helena, obxecto que venden e mercan os
homes, Felicitas, o demo e a
carne onde é a “fascinación”
feita muller e eleva a paixón
con Gilbert ás alturas.
Reencarnou desde os propios
títulos dos filmes a muller divina, misteriosa, lixeira, a
tentación, a inspiración e crebou a mudez coa voz profunda que conmocionou o
mundo entre a miseria de Ana
Christie. Vestiu as roupas de
Mata Hari e espallou a mentira. Foi a nai en Ana Karenina
e o seu suicidio de Tolstoi,
conmocionou no cine tanto
como o fixera no seu tempo o
literario de Werther. Reinou
como Cristina de Suecia e foi
a muller do teatro clásico vestida de home e as uvas foron
condenadas a ser eróticas para sempre. Garbo será eternamente a autentica Dama das
Camelias. Muller que fixo da
súa privacidade un misterio,
non se negou aos segredos
emocionantes aínda que
matara as luces do cuarto e o
seu corpo non obedeceu a
límites impostos contra o gozo. Mais no mundo só reviviu
Garbo nas 1.768 funcións nas
que en Olhares de perfil, Roberto Cordovani a habitou e a
levou por toda Galiza, desde
a súa estrea no teatro García
Barbón de Vigo o 18 de marzo de 1987
E desde aquí foi para
Gran Bretaña, Portugal, o
Brasil, Alemaña, Francia, Cataluña ou as Canarias. E foi
Cordovani a actriz e a muller
amante, foi todos os mitos e
os seus reflexos, porque nunca ninguén foi Garbo. E por
iso Greta ten cen anos e vai
ter moitos máis, e eu desexo
e pido que Cordovani nos
mostre outra vez eses Olhares
no teatro Arte Livre que vai
nacer. E ela, Garbo, a muller
que é o significado desa palabra tamén é desde Galiza,
Roberto Cordovani.♦

Foto de Tanzania
Coñecer África oriental fóra das rutas turísticas dános unha visión
das súas xente que esfarela tópicos
ALEXIA UHÍA
Viaxar a África sempre nos obriga a aceptarmos a nosa condición
de foráneos e estraños nese continente de Terra Incognita, de imaxe dicotómica, repetidamente
manipulada polas literaturas colonias europeas de escritores como
Joseph Conrad e Voltaire, polos
ensaios poscoloniais e máis recentemente pola prensa internacional, onde o rostro de África se
esvae entre reportaxes de animais
salvaxes ou en salvaxes imaxes
de fames negras, guerra e dor.
Desenredar, aclarar e contradicir esta imaxe manipuladoramente interesada foi o propósito desta
viaxe, unha forte inxección de
sensacións espidas, a posibilidade
de observar, por fin, esa África
próxima e á vez diferente, despoxándome da miña subxectividade
feminina, branca, occidental.
A Tanzania cabelete, resumida nas alaranxadas postas de sol
do Serengeti, nas figuras encarnadas e estilizadas dos Masai e
no picoto branco ecuatorial do
Kilimanjaro plásmase aquí dun
xeito distinto. A miña viaxe adéntrase na realidade de Zanzíbar,
que vai alén da maraña mercadotécnica occidental tecida para
ofrecer unha visión sucedánea e
abxecta dun dos berces máis importantes da cultura swahili; e na
cultura Hehe, exemplo de tolerancia e tradición.
Cheguei a Zanzíbar o 27 de
xullo, con outras tantas ducias de
turistas. Zanzíbar véndese nas
axencias de viaxes polos seus cultivos de especias, os seus cursos
de mergullo e as súas praias paradisíacas, e é un destino moi cotizado para lúas de mel. A miña primeira impresión foi de decepción, un contraste brutal coa África que eu vivira nas terras altas de
Iringa no 2002. Impúñase o mercantilismo agresivo, unha pantomima escenográfica onde até os
Masai te saúdan cun hola, hola,
española, ao tempo que mostran
fachendosos o seu móbil pendurado xunto ao coitelo co que matan leóns e fan demostracións tribais, programadas polos hoteis.
En Zanzíbar sentinme colonizadoramente branca coma nunca,
vendo o centro pragado de tendas
de lembranzas a prezo estadounidense, comandados por empresarios maioritariamente indios ou
europeos. Esta impresión contaminante preocupoume e lanceime á busca dunha terapia.
Lembrei entón o soño que unha rapaza de Tanga me contou sobre o palacio cerimonial de Beit
El-Ajaib ou A Casa das Marabillas. No seu soño, ela creuse raíña
baixando pola inmensa escaleira
de madeira tallada e embriagada
por un decorado exótico de fachas
acesas e sedas. Entrei no palacio e
atopei, en troques, un espazo frío,
nu, con paredes lavadas por cal.
Permanecía, iso si, aquela magnífica escaleira. Subín moi engordiño recreando en cada chanzo

aquel soño desbordante de imaxinación, e entón entrei nun labirinto de corredores e portas fermosamente labradas con flores e puntas
douradas. Finalmente, saín ao balcón que envolve o palacio para
descubrir que os minaretes rozaban as torres da catedral; que polas avenidas corrían historias de
mercadores chineses, indios e
exipcios traídos polo Índico; que a
arte non está envitrinada en museos inertes senón que flúe polas rúas, os balcóns, as escaleiras, que a
xente conserva a amabilidade
aberta do continente burlándose e
gozando co aspecto desleixado
dos viaxeiros despistados, agradecendo o noso swahili empobrecido mais voluntarioso e desexando
compartir a riqueza da súa terra.
O 30 de xullo despedinme da
illa cunha cea deliciosa no porto
alfombrado polo parque Forod-

hani e por churrascadas de carne
vermella, marisco fresco e froitas tropicais de sabor intenso. E
alí, sentada na praia, observei en
silencio a posta dun sol encarnado e enorme, próximo coma nunca, índico, ecuatorial.
O 1 de agosto saín don destino
a Iringa, as terras altas do sur. Este lugar toma o seu nome do bastión construído polos alemáns no
século XIX contra o pobo hehe.
Na alma deste pobo e do seu mítico xefe Mkwawa encárnanse a resistencia fronte ao colonialismo.
O heroico líder gañou a veneración de toda Tanzania cando, ao
se ver acurralado polos alemáns,
prefiriu a morte que a rendición e
matouse. O goberno alemán, que
pensaba que en realidade non morrera, mandou levar a Europa a cabeza do xefe. O pobo hehe recuperou o seu xefe en 1951 mercé á
teima de sir Edward Twining, e
hoxe a furada caveira pode admirarse no pequeno museo de Kalenga, fogar de Mkwawa.
A poucos quilómetros de Iringa está a aldea de Masege, onde
aínda se apalpa a cultura hehe. Alí
aloxeime na casa dun mestre. Varias mulleres cociñaban sobre o
lume daquela cociña exterior, luxo pouco común. As outras casas
teñen unha soa estancia onde se
cociña, se dorme e se convive. O
fume causa graves problemas respiratorios que se suman á malaria
(que mata unha persoa cada tres
minutos en Tanzania) e a sida,
que hoxe lle afecta a un 8 por cen-

to da poboación adulta do país.
En Masege non hai luz eléctrica nin auga corrente, mais no
veciño Usokami unhas monxas
instalaron unha inmensa cruz cubertas de lámpadas. Un insulto
“eléctrico”. Aínda así, a aldea é
católica, aínda que recorre ao animismo para espantar termites ou
pregar polo seu equipo de fútbol.
En Masege a cea acompáñase
de té, para acalmar o frío, e de
historias que substitúen o televisor e que contan que a sida é un
invento occidental para exterminar a África, que en Europa os
matrimonios asinan un contrato
por dous anos e logo se divorcian, que o condón é pecado, que
se roubas millo despois vagas sen
sentido até que o dono te atopa…
Á noite das mil e unha historias seguiu unha mañá chuviosa,
timidamente adubiada por mulleres embrulladas en kangas estampadas. E na aldea perdida nas
alturas de Iringa aprendín que os
kihehe viven a súa realidade cun
forte sentido de identidade e fachenda tribal que non lles impediu aceptar unha foránea branca,
polo tanto, diferentei.
Aprendín que no continente
veciño, repetidamente descrito
como a nosa antítese, unha muller soa encontrou a calor dunha
xente que tamén sente, sofre, critica e ao tempo acolle o visitante
branco confuso e prepotente.
Aprendín que África nos observa
e ri, pois unha vez alí, o home é
só iso… home.♦

Manuel
María
FRANCISCO CARBALLO

M

es de setembro, mes
aniversario da
despedida de Manuel
María Fernández Teixeiro,
1929-2004. Confórtame
expresar a miña homenaxe de
pesar. Manuel María encheu
os canxilóns da nora que
verteu auga para toda Galiza
por máis de 50 anos.
Coñecín a Manuel María
por vía dun alumno daquela
seminarista, 1969. Voltaba de
Galiza co asombro nos ollos
ao ler e ouvir falar do poeta de
Monforte de vigor inusitado.
Acababan de saír do prelo
Versos para cantar en feiras e
romaxes e Versos para un país
de minifundios. Neste liamos:
“A fala é comuñón e
sentimento / historia
compartida intimamente, /
sufrimento de todos”.
O tema en defensa da
nosa lingua e da fala foi
programa vital deste poeta.
Desde 1973 compartín con
Manuel María “feiras e
romaxes”: cun conversador
inefábel, un coñecedor de
camiños, vales e serras do
país, ben adestrado nas
relacións sociais. Vivira el na
compaña dun tío crego, don
Xosé, párroco de San Froilán
(Lugo) de 1942 a 1958. Anos
suficientes para coñecer a
fondo ese sector de
dirixentes da Igrexa.
Compartiu amizade fonda
con Ramón Valcarce, o cura
das Encrobas, iguais na
paxión política e
reivindicativa dos dereitos
humanos dos galegos.
Expresou o sentimento
relixioso no Libro dos
pregos, 1972, e escribiu unha
novena a Santa Isabel para os
devotos de Outeiro de Rei.
Manuel e Saleta, a súa
muller, eran a parella fiel en
todos os actos para a
liberdade e a dignidade de
Galiza. En Outeiro de Rei, en
Monforte, na Coruña, sempre
leais cos veciños, coa patria e
co mundo. Escribía no 1984:
“Sinto unha necesidade
inadiábel de percorrer o
mundo, ollar todo o que
existe, apalpar, probar e
comprobar canto está ao meu
redor”
Neste ano dos 84, Manuel
María radicalizou a súa
entrega a prol de Galiza
desde a bases asociativas.
Sentía o atractivo da
lusofonía –quen non queda
atrapado pola lingua galega
do Brasil!– e da
independencia de toda
colonización e
subordinación. Porque é de
espíritos plenos colaborar na
desaparición da disgualdade
crecente entre os humanos. O
mundo do neoliberalismo
que subordina todo ao capital
financiero e a centros de
poder ocultos, foi a máis
dura proba para un poeta da
liberación nacional de
Galiza, para un soñador da
fraternidade.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

Cidades con espírito
para enriquecer os sentidos
No idioma global, o english, temos verbas como o stress, fronte
ao que hoxe vende a ética e a estética do slow, da tranquilidade,
que paradoxalmente entra nos
supermercados embrullada con
celofán e laciños de ecoloxismo.
As cidades son para vivir. E vivir
supón equilibrar o encontro no
lecer, no comercio, na educación, tamén coa soidade, co
acougo. Necesidades para as que
cómpre un espazo de esparexemento e lecer. As cidades de hoxe non se planifican pra lentitude
do acougo, o slow, con rúas peonais, parques, verde, enerxías renovábeis... senón máis ben desplanifícanse en cidades-aparcadoiros por metro cúbico e asfalto
ao longo e ancho. As circunvalacións, os polígonos empresariais improvísanse conforme
apretan as necesidades e os centros afóganse en construcións, en
ir e vir de automóbiles e decibelios. Manda, cotízase e invístese
en metro cúbico. As áreas industriais confúndese coas residenciais, cos campus estudiantís e o
caos pon a proba a incapacidade
da xestión política. Unha ollada
á vista de paxaro, dende un
avión, vale para coñecer o estado
da cuestión na ordenación do territorio, tan en relación coa cultura do benestar, palabra tan cantada politicamente. Algúns gobernantes coidan que a realidade
do común é na que eles están instalados.
Iso das Slow cities (cidades
do acougo), incorpórase á linguaxe fronte ao stress imperante, que tantas baixas provoca.
Parte da Slow life, búsca ecolóxica do acougo fronte ao ir e vir,
camiño de ningures. A vila italiana de Bra, duns quince mil
habitantes, no Piamonte, desa
Italia aínda de tipos como o párroco Don Camilo, foi a que
lanzou en teoría e práctica integral este xeito de entender a vida urbana. Xa o vén facendo

A recuperación das tradicións propias das cidades fainas atractivas. Na foto, o Museo do Coiro en Allariz.

dende o 1986 e xurdiu inicialmente pola vía do bandullo, da
alimentación, a slow food, comida feita de vagar, en cociña
de leña, artesanal, equilibrada,
saboreando, poñendo os sentidos sobre cada cousa. O logotipo é a espiral dun caracol conducindo. Preconízase a sensibilidade, o retorno á autenticidade
da cultura, ao humanismo. Non
deixa de ser unha alternativa antiglobalizadora, baixo a bandeira do arco da vella, fronte a tanta comercialización, carto fácil
e comida rápida. Fronte militante contra as granxas de seres humanos, contra a progresiva
macdonalización da sociedade.
Iniciativa que se revirica e complementa, que se perfecciona
coas Slow schools. Un ensino
sen masificación, sen competitividade, na que se valoran e po-

tencian as predisposicións creativas de cadaquén, a tolerancia,
a convivencia entre idades, sensibilidades, relixións. Súmanse
filosofías, formas de entender a
vida nun naturismo sen reloxos,
que se complica e mestura co
orientalismo. Asúmense as
complicacións, os perigos de
desnorte sectarista. Puntos confusos que poden botar a perder a
necesidade de ambientes máis
humanizados nun mundo competitivamente tolo.
A protección do medio ambiente, do patrimonio culto e popular, da tradición, a recuperación do espírito dos lugares en
espazos públicos e privados, o
sendeirismo, as tendas “con encanto” forman parte do inicio.
Tamén a erradicación de tanta
atiborrante propaganda, da reiteración e confusión de letreiros e

neóns. A cociña, o xantar, a calidade artesanal ambienta estes
espazos. Os cascos vellos, espazos de pasado, están chamados a
ser refuxios de tranquilidade no
corazón das cidades deformes.
Moitas urbes italianas, tan experimentadas en asuntos turísticos,
imitan o exemplo de Bra, Orvieto e Positano. Tanto é así que se
creou unha confederación de Cidades Slow, coas súas normas e
inspectores que velan por esta
orde e a conseguinte etiqueta de
calidade.
Mais velaí os riscos, tampouco os movementos antiprésa se
libran da súa comercialización, e
poden entrar na lei dos supermercados, para quedar en sedutoras e inxenuas poses cara ás
que todos concorremos apresuradamente a tomar sitio as soleadas fins de semana.♦

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
Fran Herbello
Até o 2 de outubro aínda se pode
visitar a exposición ‘Souvenir’,
no anexo ao MARCO de Vigo.
Esta mostra presenta fotografías
de Fran Herbello, un fotógrafo
dos máis orixinais de Galiza, que
aposta por burlar o concepto de

realidade a través de “trampas”
visuais que nos fan crer ver algo
que en realidade non existe.
Aproveitando a tradición de colaxes, o autor emprega o seu propio corpo como laboratorio de
ideas.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

MARCEL BREUER

As mellores
fotografías
da natureza
(Wildlife
Photographer
of the Year)
pódense
contemplar
en CAMBRE.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX TABANERA
Podemos ollar a súa serie
de cerámicas, agrupada baixo o nome de Unha mirada
ao Románico, na sala Caixanova.

Betanzos

sociais máis emblemáticos
do nacionalismo.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

BERNARDO BACLE
Os seus gravados e óleos
pódense admirar, até final
de setembro, no Concello e
no Centro de Saúde.

■ EXPOSICIÓNS

A Coruña

JUAN LUIS BAROJA

■ EXPOSICIÓNS

A súa obra gráfica pode admirarse no Centro Internacional da Estampa até o
venres 30 de setembro.

Bueu

Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. Deseño e arquitectura, organizada polo Vitra Desing Museum de Weil am Rheir,
mercede á Fundación Barrié, que é onde se encontra.
Breuer (1902-1981) está
considerado como un dos
máis sobranceiros deseñadores de mobliliario e arquitectos de interirores do s.
XX. A exposición xunta 15
pezas de mobiliario, 13 maquetas interactivas e proxectos de maior envergadura
como a sede da UNESCO
en París, o Centro de Recursos de IBM en La Gaude e o
Museo Whitney de Arte
Americana de New York.
Prográmanse obradoiros didácticos para campamentos
de verán, centros de ensino... visitas comentadas para adultos gratuitamente e
previa reserva no telf. 981
060 095. Dossier didáctico
en www.fbarrie.org. Até o
16 de outubro.

PINCELADAS
DE REALIDADE

Amalia Avia, María Moreno e Isabel Quintanilla,
tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo
español, presentan a súa

D E

C U L T U R A

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.

Fene

E

E S P E C T Á C U L O S

II Festival Meigas Fóra
A asociación Lambe na Lata desenvolve este festival na parroquia
de Poulo en ORDES, o venres 23
desde as 19 h, no que van tocar os
grupos de rock e hip hop da comarca Materia, Hemacaos, Kastomä, Dios Ke Te Crew, Doutor
Slump e Kiowas & Peldereques.

Os asistentes gozarán, ademais, de
queimada gratuíta, zona de acampada e xantar o sábado 24 na tradicional Comida Campestre, establecendo así un vínculo entre varias xeracións e estilos musicais, o
rock, o hip hop e a verbena, co
xantar popular.♦

■ 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.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN MARÍN
Exposición antolóxica do
humorista e pintor galego no
Centro Cultural Torrente Ballester até finais de outubro.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-

XVI Festival de Pulso e Púa
Con carácter internacional celébrase en distintas cidades do país. O próximo xoves 29 temos a
actuación do Dúo Xuvenil dos
Urais na Colexiata se Sta. María
da CORUÑA; a do Dúo Evandro
Barcellos na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia de BETANZOS; a
de Ricardo Sandoval e Trío Español na igrexa de Santiago do
Burgo en CULLEREDO; a da Carrapa do Cavaquinho (Brasil)
no teatro das Torres de Sta. Cruz

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

de Oleiros. E o venres 30 Romance-Canção e guitarra estará na Colexiata de Sta. María da
CORUÑA; Ricardo Sandoval e
Trío Español na igrexa de Sta.
María de CAMBRE (esta actuación ás 21,30); Carrapa do Cavaquinho no Pazo da Cultura de
CARBALLO; e o Dúo Evandro
Barcellos na Casa da Cultura
Pintor Lloréns de SADA. Todas as
actuacións comezan ás 20,30 non
sendo a reseñada.♦

A Fonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS
COUSO FONTEIRIZ
As súas obras labradas en
madeira están expostas no
Museo Comarcal.

O Grove
Grove
■ MÚSICA

GRUPO KAPETO

MALAS LENGUAS

As súas fotografías expóñense na galería Portas
Ártabras até o venres 30 de
setembro.

Santiago e Luis Auserón,
ademais de Phtom Keys, estarán na Praza do Corgo o
sábado 24 a partir das 22,30.

■ EXPOSICIÓNS

CINEMATÓGRAFOS
DE GALIZA

Lalín

MARÍA NÚÑEZ JALDA

Podemos ollar esta mostra
até final de setembro no Arquivo do Reino de Galiza.

■ MÚSICA

A sala Amalia Domínguez
Búa presenta as súas pinturas até final de setembro.

Cambre
Cambre
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

ANTÁRTIDA

Cangas

VENTÁS

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

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
Até o mércores 28 de setembro o Museo de Bergantiños acolle esta mostra sobre 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

As festas deste ano acollen a
súa actuación o venres 23; a
de Los Suaves o sábado 24;
Lengua Secreta estará o

A sala de Caixa Galicia
acolle, até o 9 de novembro, unha mostra didáctica
coas obras do II Certame de
Videocreadores.
As fotografías de Norbert
Wu pódense ollar no Aquarium Finisterrae.

■ EXPOSICIÓNS

IGUANA TANGO

CENTRO ON

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 domingo 25 de
setembro.

ÁNXELES IGLESIAS
Até este domingo 25 de setembro presenta os seus cadros na sala María Pita.
Obras da pintora Mónica Rivas que se expoñen, até este
domingo 25, na biblioteca
pública González Garcés.

NOVO MACUF
O Museo de Arte Contemporánea de Unión-Fenosa acaba de inaugurar as súas 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–.

O C.C.
Torrente
Ballester de
FERROL
acolle unha
antolóxica
de Xaquín
Marín.

Carteleira
Carteleira

☞

O SON DO TRONO.
Chicago, ano 2055. O
invento dunha máquina do
tempo úsase para safaris na
época xurásica, sen ter en conta que modificar o pasado inflúe no futuro. A historia non é
mala, pero os efectos especiais, ruíns.

☞

PRINCESAS. A historia de dúas protitutas con
vidas semellantes aínda que en
circunstancias distintas. Caye,
peiteado de perruquería e móbil
que non para de soar. Zulema,
dominicana sen papeis, escrava
dos golpes e da legalización
que non chega. Ambas buscan o
mesmo, un día no que ser princesas, non putas. Boa fita de
Fernando León, fiel ao seu estilo. A vida en estado puro.

☞

CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión estadounidense un obreiro ex
boxeador famoso, James
Braddock (Russel Crowe)
volve ao ring para darlle de
comer á familia. o✢✥✲✮O, A

REFORMA DO EStatuto como
unha prioridade, cando non depende de vostedes sós, non pode
arrastrar o Goberno se non se logra ese consenso ou, o que sería
peor, se se acepta un Estatuto desvalorizado.
✯✮ HAI QUE TER EN
conta só a dinámica galega. Tue arrasou nas billeteiras
hai anos. O limpador de acuarios metido a gigoló (Rob Schneider) debe volver ao negocio
para axudarlle ao seu amigo
Hicks, acusado de matar os mellores prostitutos de Europa.

✮

☞

O SEGREDO DOS
IRMÁNS GRIMM. Os
famosos contistas gañan a vida
cobrándolles a incautos por resolveren “problemas de maxia”. O malo chega cando teñen que enfrontarse a fenómenos paranormais que non son
quen de controlar.

☞

SR. E SRA. SMITH. Un
matrimonio de asasinos en
serie (Angelina Jolie e Brad Pitt)
recibe a orde de matarse mutua-

mente. Comedia banal sobre os
odios que fai nacer a convivencia.

☞

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE. Tim Burton adapta a novela de Roald Dahl. Charlie, un
neno moi pobre, gaña un concurso, xunto con outros rapaces,
para coñecer unha máxica fábrica. Alí agárdaos o extravagante
Willy Wonka (Johnny Deep).

☞

DARK WATER. Fita
de terror baseado na película xaponesa do mesmo nome.
Unha muller separada (Jenniffer
Conelly) que vive coa filla comeza a sufrir inundacións e outros problemas no seu apartamento até ficar desquiciada, sen
diferenciar realidade e fantasía.

☞

AS AVENTURAS DE
SHARK BOY E LAVA
GIRL. Un neno aburrido da
realidade comeza a soñar cun
mundo novo onde el é un superheroe. Acompañado doutra
nena inventará centos de trebellos para combater o mal. Fan-

tasía edulcorada.

☞

THE DESCENT. Un
grupo de mozas quedan
atrapadas nunha buraca mentres
facían deporte de aventura. Ás
escuras, descobren que van ser
comida para unha raza de humanoides como non consigan fuxir.

☞

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 porqué
da súa existencia. Ben logo descubrirán que terán que pagar un
prezo moi alto pola liberdade♦.

A recoñecida compañía teatral parodia os propios espectadores co
orixinal e divertido espectáculo
Mamá quiero ser famoso, dirixido por Jordi Milán, no que fan
desfilar sobre o escenario parte de
todo aquilo que, según o seu criterio, forma parte do fenómeno so-

Sada

cial de querer ser famoso a toda
costa e saír en televisión. Poderemos ollalo o vindeiro venres 23 ás
20,30 e o sábado 24 ás 20 e 23 h.
no C.C. Caixanova de VIGO; o
martes 27 e mércores 28 ás 20,30
representarase no Centro Cultural
da mesma entidade en OURENSE.♦

■ EXPOSICIÓNS

TANIA DANS
Os seus óleos comparten
espazo cos de María Jesús
Santoro, até final de setembro, na Casa da Cultura
Pintor Lloréns.
■ MÚSICA

Galicreques
Galicreques
Entre o 3 e o 12 de outubro celébrase o X Festival Internacional
de Títeres, con sede en COMPOSTELA, LUGO e no consorcio As
Mariñas (Abegondo, Arteixo,
Bergondo, Betanzos, Cambre,
Carral, Culleredo, Oleiros e Sada), no que ademais das actuacións de multitude de compañías e

V FESTIVAL DE
BANDAS DE MÚSICA
O sábado 24 ás 19 h. na Casa da Cultura Pintor Lloréns
tocarán as bandas de Betanzos, Ortigueira e Sada.

diversas exposicións, vanse impartir diversos e interesantes cursos sobre Dramaturxia creativa
de títeres e obxectos, Semiótica
Teatral, Animación de Títeres de
luva, ou Construción de Títeres
de madeira. Para máis información e inscricións consultar
www.galicreques.com.♦

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

MERLÍN E FAMILIA
luns 26; e El Sueño de Morfeo o martes 27.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

VIVIR NO ESPAZO

res 28 a Hora Muerta; o
xoves 29 o rock progresivo
de Ocean´s Garden; e o
venres 30 chegaralle o turno ao folk de Nus.

Mondoñedo

Na sala da Deputación Provincial podemos coñecer,
grazas a esta mostra, como
foi e como é a vida dos astronautas nos voos espaciais.
Até o 9 de outubro, de luns a
venres en horario de 10,30 a
14 h. e de 16,30 a 20,30.

■ EXPOSICIÓNS

PINTURA ANDALUZA

Monforte
Monforte

Os fondos da colección
Carmen Bornemisza poderán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
desde este xoves 22.

LAXEIRO
O manancial da vida, mostra dos fondos da Colección
Caixa Galicia no Círculo
das Artes.

AM34X24
As obras de Antonio Murado exhíbense no Museo
Provincial.

DANIEL DÍAZ TRIGO
Ten unha mostra fotográfica sobre os cincuenta anos
de Merlín e familia na Biblioteca até finais de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

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

Pobra
do Caramiñal
■ EXPOSICIÓNS

FESTA DO NAZARENO
Baixo o título de Nobiscum
a Casa Mariñeira acolle unha mostra sobre a celebración do Nazareno na vila,
até finais de setembro.

Pontevedra

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA

■ EXPOSICIÓNS

As obras deste concurso de
carácter internacional pódense contemplar na Casa da
Cultura até o 29 de setembro.

JOAN HERNÁNDEZ
PIJUÁN (1993-2004)

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

TITA PUIG BARRIOS

Ourense
Ourense

A galería Nova Rúa Arte
expón as súas pinturas.

■ EXPOSICIÓNS

CUMULUM

COPLAS

Na sala da Deputación preséntase a mostra colectiva
de fotografía Amurallando
Soños.

Podemos ollar o traballo do
pintor José Solla até o 2 de
outubro no Centro Cultural
da Deputación.

■ MÚSICA

VOODOO CIRCUS

ISLABIKINI

O Museo Municipal acolle
até este domingo 25 a obra
de Tereixa Taboada.

O clube de arte e música
Clavicémbalo acolle a actuación deste grupo de
pop-rock este xoves 22. No
mesmo lugar o venres 23
vai dar un concerto a capella o grupo Solo Voces; o
sábado 24 tocan os Barbarian Prophecies; o martes
27 teremos ao cantautor
David Taboada; o mérco-

tedral até o 1 de novembro.

XOSÉ LUÍS RIVADA
Este escultor e pintor expón
a súa obra, xunto coa do escultor Armando Martínez
no Museo Municipal.

CAMIÑO DE PAZ
A mostra Mane nobiscum
Domie pode visitarse na Ca-

Unha mostra da súa pintura
poderá ser contemplada na
Fundación Caixa Galicia
Café Moderno a partir do
próximo xoves 29 de setembro.

JOSÉ A. CARNICER
As súas pinturas están expostas na galería Sargadelos até o mércores 28.

GALICIA EN PAISAXES
Obras de J. García na sala
Teucro até o xoves 29 de
setembro.

O Porriño
■ MÚSICA

LOS LIMONES
Tocan este venres 23 na
Praza do Concello.

FANGORIA
O célebre dúo formado por
Alaska e Nacho Canut
vai dar un concerto o vindeiro venres 30 ás 22,30 h.
no Pavillón Municipal de
Deportes.

Redondela
■ ACTOS

XORNADAS
DE HISTORIA
Organizadas por Galiza
Nova, terán lugar na Casa
da Torre o venres 23 ás 19
h. coa proxección do documental da Chegada dos
restos de A.D. Rodríguez
Castelao e a intervención
de Bautista Álvarez. E o
sábado 24 ás 17, tamén na
Casa da Torre, coa mesa redonda A Guerra Civil e
Historia do Nacionalismo,
con expertos da historia local e nacional; ás 20 h. na
Alameda haberá unha
ofrenda floral en homenaxe a Castelao no que intervirán o grupo municipal
do BNG e o Secretario Xeral de Galiza Nova, Xosé E.
Vicente Caneda; a partires
das 22 h. na Alameda, queimada popular e, ás 23, actuacións de Antisozial (heavy rock) e Cuchufellos
(folk rock).
■ MÚSICA

AD LIBITUM
Este grupo de clarinetes
toca o vindeiro venres 30
no Centro Multiusos da
Xunqueira.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO

REVELACIÓN PROFANA
A Fundación Granell continúa a celebrar o seu décimo aniversario cunha mostra do Grupo Surrealista
de Leeds, que permanecerá
aberta até o 17 de outubro.

V-VÍDEO Á CARTA
Antonio Ballester, Servando Barreiro, Maite
Cajaraville, Isaac Cordal,
Nicolás Laiz, Berio Molina, Eva Morant Artazkoz
e Rubén Santiago participan nesta mostra da galería
DF (Rúa de San Pedro 11),
onde permanecerá até o 22
de outubro.

DENDE CERO
Mostra organizada polo Fogar de Anciáns da Porta do
Camiño e coordinada por
Reina D’Oore, responsábel
dos obradoiros terapéuticos
nos dous últimos anos desta
residencia. As creacións
dunha ducia de persoas de
entre 60 e 90 anos que podemos contemplar na Fundación Granell.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
A Fundación Araguaney é
o lugar escollido para acoller, até o 2 de outubro, a
mostra A Obra Gráfica na
España Contemporanea I.

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

CARLOS MACIÁ

■ MÚSICA

OTERO BESTEIRO,

FRAN PÉREZ

A TRAVÉS
DO SEU LEGADO

Vai dar un concerto este
venres 23 ás 23 h. na Praza
Maior.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

Co gallo do
cincuenta
aniversario
de Merlín e
familia a
Biblioteca
de
MONDOÑEDO
alberga
unha
mostra
fotográfica
de Daniel
Díaz Trigo.
Outra,
polo mesmo
motivo,
pódese
contemplar
no Museo
do Pobo
Galego en
SANTIAGO.

Conmemorando os cincuenta anos da publicación
desta obra de Álvaro Cunqueiro, o Museo do Pobo
Galego acolle unha interesante exposición.

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ
Podemos admirar esta mos-

O pintor presenta 2046 Serie Air Clic na galería C5.

Podemos visitar esta mostra, até este 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 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 exposición As pequenas cousas no
Gran Hotel Santiago (Mestre Mateo) até o 30 de setembro.
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tra no Museo do Gravado
en Artes.

La Cubana

Galiza Nova
organiza
uns actos de
homenaxe a
Castelao e
sobre a
guerra civil
o venres 23
e sábado 24
en
REDONDELA.

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

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.

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

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

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 este domingo 25.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fundación Granell acolle esta
mostra até novembro.

ASIA NO MUSEO DE
ARTES DECORATIVAS
Unha escolma das distintas
coleccións deste museo referidas a Asia poden ser
contempladas na Igrexa da
Universidade até este domingo 25 de setembro.

II Encontro
Encontro Peninsular de Pandeireta
Pandeireta
Celébrase en PONTEVEDRA este
domingo 25 baixo a lenda de
Levamos o ritmo na pel. A pandeireta do norte peninsular, con
Imanol Urkizu Lertxundi
(Euskadi), Soledad Rodríguez
Aguirresarobe (Cantabria),
Eva Tejedor (Asturias) e Chisco (Galiza). Para inscribirse hai
que mandar os datos por correo
electrónico a conservatoriofolque@bandua.com –a organiza-

ción di que antes do martes 20–
e facer o ingreso da matrícula
(50 euros con material e 60 con
material e comida) na conta de
Caixanova
2080-0401-630040184764 ou pagar en man
ao comezo do curso. O programa comeza ás 10 da mañá, no
Antigo Conservatorio, coa presentación e recollida do material; ás 10,30 son os cursos de:
1) pandeireta asturiana e 2) pan-

deireta cántabra; ás 12,30 os
cursos de 1) pandeireta cántabra
e 2) pandeireta asturiana; ás
14,30 é o xantar; ás 17 o concerto didáctico A pandeireta en
Euskadi e ás 18,30 o de A pandeireta no sur de Galiza: Pontevedra; e ás 21 h. na Praza da
Verdura terá lugar un Serán. Organiza o Conservatorio Folque
de Lalín e patrocina o Concello
de Pontevedra.♦
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■ MÚSICA

Convocatorias

LORENA LORES
A artista galego-arxentina
presenta Dúas veiras este
xoves 22 ás 21 h. no teatro
Principal.

REVER
Remata o verán e comeza a
nova tempada da sala Nasa
este xoves 22 cun concerto
no que, tamén, poderemos
escoitar aos Mammuth. O
martes 27 poderemos gozar
cunha repichoca dos Non
Residentz.

VI CICLO DE LIED
Andrew Kennedy (tenor) e
Roger Vignoles (piano) dan
un concerto no teatro Principal este venres 23 ás 21 h..
O mércores 28, este pianista
acompañará ao barítono
Hakan Vramsmo no mesmo lugar e á mesma hora.

III FESTIVAL
DE MÚSICA ANTIGA

Non
Residentz
tocan o
martes 27
na sala
Nasa de
SANTIAGO.

No seu programa temos o
concerto da Schola Antiqua e de Juan Carlos
Asensio o venres 24 na Catedral. Na Capela do Rosario da igrexa de Bonaval,
Passamezzo Antico e Wilbert Hazelzet estarán o domingo 25; o luns 26 será a
Capela Real do Hostal dos
RR Católicos a que albergue o concerto de música
sefardí de Vox Suavis; e o
martes 27 no Auditorio do
CGAC será o concerto de
clave a cargo de Fernando
López Pan.

MICROFEST
Para presentar a 3ª edición
deste festival de hip hop,
celébrase unha festa o vindeiro venres 30 ás 21,30 h.
na sala Capitol, na que poderemos escoitar aos estadounidenses High &
Mighty, presentando o seu
novo disco 12th man; a El
Chojin, con temas do seu
octavo álbum 8jin; e a Actos Urbanos, con Ego MC

III PREMIOS DE CREACIÓN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
Con esta iniciativa, enmarcada dentro
do Proxecto do Sistema de Información da Educación Galega (SIEGA), a
Consellaría de Educación pretende
fomentar o desenvolvemento de materiais educativos que supoñan a utilización de ferramentas propias da sociedade da información nos centros. Para participar establécese a modalidade
A), para deseño e contidos de páxinas
web de centros educativos; a modalidade B), para o desenvolvemento de
materiais educativos curriculares en
contornos web; a categoría C), para
galerías de fotografías ou ilustracións
en contorno web; e a modalidade D),
para vídeos ou animacións pedagóxicas. A modalidade A) vai destinada ao
profesorado de centros públicos e privados concertados, do ámbito galego,
tanto a nivel individual como en grupo, debendo estar en activo e impartindo ensinanza no centro titular da
páxina web. No resto das modalidades poderá participar profesorado e
alumnado, a título individual ou en
grupo, destinado ou matriculado en
centros educativos públicos ou concertados de ámbito estatal. Todos os
traballos deberán ser redactados e
presentados en lingua galega, serán
orixinais e inéditos, e entregaranse ou
enviaranse antes do 15 de outubro en
2 copias en CD-ROM á Consellaría

de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en SANTIAGO DE COMPOSTELA, según os requisitos e cos correspondentes documentos esixidos pola organización, que se
poden consultar e descargar gratuitamente na sección de contidos educativos, premios e concursos do portal
www.edu.xunta.es, onde tamén o coordinador de cada traballo deberá solicitar previamente a súa participación
no enderezo de correo electrónico
premios.siega@edu.xunta.es.

LA CHARME
O MARCO de Vigo convoca un casting para escoller mulleres que desexen participar nesta performance, que
a artista xaponesa Emiko Kasahara
realizará nas salas do museo os días 7
e 8 de outubro, coincidindo coa inauguración da exposición Chikaku. Tempo e memoria en Xapón. A proba de selección terá lugar o domingo 2 de outubro, ás 12 h. no Salón de Actos do
museo, e as interesadas deberán pórse
en contacto co MARCO antes do venres 30 de setembro, a través do teléfono 986 113 900, ou do correo electrónico info@marcovigo.com, requiríndoselles que sexan maiores de idade,
dispoñibilidade horaria do 3 ao 8 de
outubro, residencia na provincia de
Pontevedra, e que estean dispostas a
tinguirse o cabelo de louro. Máis información en www.marcovigo.com.

ESPACIOABERTO
A escola de teatro e danza de SANTIAGO inicia o curso académico 2005-06
coa apertura dos cursos de Iniciación
ao Teatro e Iniciación á Danza, abertos a todas as persoas que queiran realizalos, co obxectivo de achegar o
alumnado a unha primeira toma de
contacto co teatro, coa danza e a súa
pedagoxía,. Estes cursos son o punto de
partida para a incorporación na Formación Regular Actoral e na Formación
Regular de Danza Contemporánea.
Máis información na Rúa de San Pedro
48, baixo, no teléfono 981 588 290, ou
en www.espacioaberto.net.

BOLSAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ
Esta fundación ten 20 bolsas para fillos de emigrantes galegos que desexen cursar estudos de 1º, 2º ou 3º ciclo, nalgunha das tres universidades
galegas. As solicitudes recóllense até
o 14 de outubro. Máis información en
www.fbarrie.org.♦

PREMIO LITERATURA INFANTIL
Certame aberto a todos os escritores
que o desexen, independentemente da
súa nacionalidade ou procedencia, que

Teatro
do Noroeste
representa
Confesión
na sala
Yago
compostelá.

■ TEATRO

CONFESIÓN
Teatro do Noroeste está na
sala Yago con esta peza de
Eduardo Alonso, dirixida
por Luma Gómez, desde
este xoves 22 ao domingo
25. Reserva de entradas e
consulta de horarios en
www.salayago.com.

San Sadurniño
CUARTETO DE CORDAS

D.O.G.

Convócanse axudas para as
agrupacións de produtores agrarios recoñecidas en Galiza para o
exercicio orzamentario 2005. Os
beneficiarios das axudas deberán
presentar, no prazo máximo de

A Asociación de Solidariedade entre os
Povos de VIGO reanuda, o 1 de outubro, as súas actividades culturais con
aulas de Ruso e Castelán para rusos
impartidas pola filóloga Graciela Medvedeva; Xadrez a dous niveis ao cargo
do Mestre Internacional Daniel Rivera
Kuzawka; e Coral Polifónica, dirixida
por César Lorenzo. Para matricularse
ou calquera información chamar ao
986 224 457 de 5 a 7 da tarde, ou dirixirse ao local da asociación, sito na rúa
República Argentina 17, 2º esquerda.

e DJ Cro, como representación galega. Entrada anticipada á venda por 12 euros, ou por 15 na billeteira.
Máis información en
www.microfest.net.

■ MÚSICA

CONSELLARÍA
DO MEDIO RURAL

presenten novelas orixinais e escritas
en galego, que sexan inéditas e que non
fosen premiadas con anterioridade, nin
que correspondan a autores falecidos
anteriormente ao anuncio desta convocatoria así como os orixinais de autores
premiados na convocatoria pasada. A
extensión das obras será como mínimo
de 50 páxinas DIN A4 mecanografadas
a duplo espazo por unha soa cara; deben enviarse 3 orixinais impresos, encadernados ou cosidos e, de ser posíbel,
en disquete. Cada orixinal irá asinado
con pseudónimo e, nun sobre fecho,
deberán incluírse os dados do autor así
como unha declaración por escrito de
que a obra é orixinal, inédita e non premiada, que non está pendente de fallo
noutros premios, nin ten comprometidos os dereitos con outra editorial. O
premio establecido é de 6.000 euros e o
prazo de recepción de orixinais remata
o 15 de outubro. Os traballos deben enviarse á Fundación Santamaría (General Moscardó 3, 2º - 28020 MADRID).
Máis información en www.fundacionsantamaria.org.

MÁXIMO GORKI

20 días naturais, contados a partir do día seguinte a aquel en que
reciban a resolución de concesión da subvención, toda a documentación que se recolle no
DOG do venres 16 de setembro
de 2005. As solicitudes deberán
presentarse antes do mércores 26
de outubro.♦

O Cuarteto de Cordas da
Orquestra de Solistas de
Galicia dá un concerto este domingo 25 no Centro
Cultural.

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

TODA A TERRA É PAÍS
Fotografías de Eduardo Va-

liña que se expoñen, até este
venres 23 de setembro, na
sede da Sociedade La Unión.

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría o
vindeiro mércores 28 teremos á escritora Marina
Mayoral, que participará
no Clube de Lectura Alecrín, para falar do seu libro
Ao pé do magnólio, editado
por Galaxia. O vindeiro xo-

ves 29 preséntase o libro de
Román Raña, As metamorfoses do túnel, III premio Caixanova de poesía. E
o venres 30 actuará o grupo
de teatro Uveé D´eau Ble,
coa obra El veneno del teatro, de Rodolf Sirera. Estes
actos darán comezo ás 20 h.
■ CINEMA

DESIGNERS ON DESIGN
Até este domingo 25 proxéctase no Salón de Actos
do MARCO, de martes a sábado e en sesións de 11 a 14
h. e de 17 a 21 h., e os do-

mingos de 11 a 14 h. con pases de media hora, este vídeo documental dirixido pola artista Yvette Chaparro.
■ EXPOSICIÓNS

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA
O MARCO inaugura, este
venres 23, esta mostra sobre a fotografía contemporánea en Austria, que a través de máis de 80 fotografías de 14 artistas (ademais
de vídeos, pinturas e postais) indaga sobre as máis
diversas visións dun mes-

As Actas Escuras
Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro

Premio Camiño de Santiago de Teatro Profisional 1994

Segundo algúns críticos o mellor
texto dramático do mestre.
A NOSA TERRA - MITOS E LENDAS

■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.
■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.
■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entrevista de balde (citando a A Nosa Terra). Consultas especializadas en familia, emigración e violencia. Citas na
Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en calquera localidade da Galiza.
■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pisos en Vigo. Telf. 686 811 460.
■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fontiñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.
O MARCO de
VIGO
inaugura,
este venres
23, unha
mostra
sobre
fotografía
actual en
Austria.

mo país, e mantén vivo o
debate sobre a relación entre a realidade e a súa imaxe, sobre a cuestión da representabilidade do mundo.

BLANCA SILVA
A galería Dua2 (Marqués
de Valadares 37) acolle os
cadros desta pintora baixo o
título de Supervivintes, até
o 12 de outubro.

DE MITOS E DE HOMES
Escolma dos cadros de Mª
Teresa Prieto González, dun
mundo metade real, metade
imaxinario, cun estilo realista, en ocasións incluso hiperrealista, que podemos contemplar na Casa Galega da
Cultura até o 16 de outubro.

A Rede

obras dos escultores galegos Luís Borrajo, Ignacio
Basallo, Manolo Paz e
Silverio Rivas, e os trebellos de labranza que, consciente ou inconscientemente, lles serviron de inspiración. Poderemos visitala, até o 16 de outubro,
na sala I do C.S. Caixanova. Na sala II exponse a
obra dos artistas Carnot e
Pastor Outeiral.

BELEZA E UTILIDADE

■ 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.

A mostra A artesanía tradicional en Galicia permanecerá até o 2 de outubro na
Casa das Artes.

■ Os defensores do galego no Bierzo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.falaceibe.tk. Rachemos cos lindeiros

http://sli.uvigo.es/CLIG/index.html
O Seminario de Lingüística Informática
da Universidade de Vigo vén de pór en
funcionamento en liña un dicionario de
inglés galego nos dous sentidos que conta con 5.324 entradas e 7.998 traducións.
A coordinación correspondeu ao profesor
Xavier Gómez Guinovart. É un novo traballo dun seminario que está a realizar
unha contribución moi importante para
dotar de ferramentas informáticas o campo da lingüística no noso país.♦

BARCELÓ
As fotos de Jean Marie del
Moral poden ollarse na sede
da Fundación Caixa Galicia.

DESIDERIO PERNAS
O C.C. Caixanova acolle esta homenaxe do COAG Do
detalle á cidade (1960-1970),
percorrido pola vida e obra
do xenial arquitecto, centrándose na obra construída en
Vigo na década dos sesenta.

APEIROS DO S. XIX,
ESCULTURAS DO S. XXI
Esta mostra colectiva busca un diálogo entre as

■ 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.
■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ 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 duplos 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
■ 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 co seudónimo de Arístides Silveira. Telf. 635 869 108 á mañá.♦

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

AS VISIÓNS
DO BACALLAU

DICIONARIO INGLÉS GALEGO

políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!

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

PARA O DEUS
BEROBREO

obras de deseño gráfico,
entre outras áreas de investigación e creación que, en
ocasións, provocan pezas
híbridas de distintos campos. Até este domingo 25
de setembro.

Viveiro
iveiro
■ 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
este domingo 25.

Porto
Porto
■ MÚSICA

NETHERLAND
SAXOPHONE QUARTET
En concerto o vindeiro xo-

ves 29 no teatro Helena Sá
e Costa ás 22 h. (port.).
■ TEATRO

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
No Rivoli Teatro Municipal,
na Praza de D. João e zonas
envolventes até este 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
José de Azeredo Perdigão
(CAMPJAP) acolle as mostras Textos e Fotografías
do belga Marcel Broodthaers, até este domingo 25
de setembro; ou Metamorphosis: Arte Britânica
dos anos 60, até a mesma
data. Máis información en
www.gubelkian.pt.♦

Non vos riades que o conto é triste

O museo Quiñones de León
acolle esta mostra sobre as aras
do santuario de Donón (no
Morrazo), 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

Lonxe na historia, perto
perto na lembranza
A Comisión para a conmemoración do 27 de setembro organiza un
acto de homenaxe aos fusilados
neste día do ano 1975, que se vai
celebrar o venres 23 ás 21 h. no ca-

fé bar Cabiria (Alfonso XII 32) en
VIGO. Nel falará Xosé Luís Méndez Ferrín e poderemos gozar da
actuación musical de Mini e Mero,
membros do grupo A Quenlla.♦

E van celebralo se a conselleira de Educación da Xunta de Galicia non cae na conta que con tal nome para un instituto non valen festas. Mesmo anuncian unha misa. A que non tiveron todos aqueles mortos, torturados ou presos pola actuación de militares golpistas e franquistas como Salvador
Moreno. Está nos libros de historia. Estúdase a nosa historia recente neste instituto público de Marín?♦
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Anuncios de balde
■ Búscase vivenda en aluguer en
Santiago, con calefacción e cociña
amoblada con electrodomésticos, preferibelmente na zona de San Caetano.
Interesados, chamar ao 921 472 041.

É

que volve estar de moda a
prostitución. Aumentou no
leste e en latinoamérica (síntoma do empobrecemento).
Tamén aquí. Nas despedidas
de solteiro, nas fins de semana. Mozos universitarios

posíbel entrar na sala
dun xulgado e ver que a
secretaria, as avogadas,
a fiscal e máis a xuiza son
mulleres. Tamén aumentou
a conciencia sobre os maos
tratos. A parte negativa é

que estiman que sae barata
unha prostituta para tres e
non require o esforzo de ligar. Mozos que estudian o
mercado laboral, a rendabilidade e as cotizacións e actúan en consecuencia.♦
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Inés Alonso
‘A Coca-Cola relaxa os nenos hiperactivos’
H. VIXANDE
Preside a Asociación de Nenos
con Hiperactividade e/ou Déficit de Atención, Anhida, a única entidade en Galiza que
presta atención especializada e
dá clases a nenos con este problema. Chámase Inés Alonso.
Antes, pegábannos na escola,
pegabámonos entre nós, pegábannos os grises. Non me estraña que agora os nenos estean máis descontrolados, non
hai ninguén para pegarlles...
Iso non ten nada que ver. Os
nenos hiperactivos son os que
máis controlados están.
Si, mais antes había moitos
máis nenos, aplacábanse uns
os outros.
A integración da muller no
mundo do traballo non permite
ter moitos fillos. Eu teño dous e
abonda, mais que haxa poucos
nenos non é a causa da hiperactividade.
Non negará que semella
unha enfermidade de moda.
Non pense iso. É un problema grave, porque é neurolóxico.
Unha substancia non lle chega
ao cerebro e en consecuencia fan
todo máis apresa e prestan pouca
atención ao que fan.
Vamos, que non hai quen os
ature.
Son moi inquedos e impulsivos, non pensan nas consecuencias do que fan. Un neno hiperactivo non é capaz de estar máis
de cinco minutos facendo a mesma cousa.
Teño un sobriño inquieto e
aos pais recoméndolles sopas
de viño, como antes.
Si é moi inquedo non ten por
que ser hiperactivo. Se non o é,
cando medran van relaxándose.
Mais se alguén pensa que o seu

PACO VILABARROS

fillo ou a súa filla pode ser hiperactivo, que vaia a un psicólogo
ou que veña á asociación.
Non abonda con atalos?
Ás veces dan gañas. O razoábel é falar con eles, que entendan
que non poden actuar así.
Antes tiñamos o problema
da polio, da tuberculose, parece que hai que inventar enfermidades novas.
Mellorou a medicina e mellorou a sanidade, pero que eu saiba, ninguén inventa nada. Pode
que os pais pasen dos fillos e que
estes chamen a atención dalgún
modo. En todo caso, nenos hiperactivos houbo sempre: o típico
cafre na escola. É hereditario, os
pais hiperactivos teñen fillos hiperactivos.

Ten cura?
Con apoio psicolóxico vai
corrixíndose. Tamén hai medicinas que lles dan os psiquiatras
para relaxalos.
É dicir, que os drogan.
Non se alarme. O cerebro non
recibe unha substancia que lles
impide a concentración e as medicinas suplen ese déficit. Pero
non quedan aparvados, ao revés,
continúan tan espertos como sempre, só que prestan máis atención
ao que fan. Ademais, nestes nenos, moitas substancias teñen o
efecto contrario ao que se dá cando as toman outros rapaces. Por
exemplo, a Coca Cola reláxaos.
E como detectalo?
Son inquedos, impulsivos,
non se centran. Pode, tamén, que

non sexan hiperactivos e que só
teñan déficit de atención. Pásalle
ao meu fillo. Neses casos tárdase
máis en detectalo. Son nenos que
están por enriba da media e saben ocultalo. Meu fillo ten un
coeficiente do 128 e até os once
anos non soubemos que tiña un
déficit de atención.
De modo que, ao mellor,
Fraga é un neno hiperactivo
non diagnosticado.
Fraga non, pero si Mozart ou
Einstein.
Entón, se cadra, de maiores
son grandes talentos.
O que sucede é que a hiperactividade pode enfocarse cara á
creatividade. Son nenos moi bos,
pero que teñen un lado malo que
hai que conseguir que dominen.♦

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

Política
lingüística
FRAN ALONSO

A

lingua galega está
hoxe no momento
se cadra máis delicado da súa historia. Aínda que exista un marco legal que a favoreza, a realidade só mostra este rostro
tanxible: unha velocísima
perda de falantes; perda
que a desacougante política lingüística, de carácter
ritual, que a Xunta de Galicia levou a cabo durante
o mandato do PP non puido nin quixo frear.
O novo panorama político xerou expectativas
ante a posibilidade dun
imprescindible cambio
rumbo. E, con todo, o nomeamento da nova responsable de Política Lingüística fai agromar valoracións públicas que describen a Marisol López como unha persoa continuísta coa liña do goberno anterior. Ignoro o que hai de
certo nesas afirmacións,
pero eu prefiro reservarme
o beneficio da dúbida. Precisamente porque descoñezo o seu criterio, manteño a esperanza de que, por
fin, todo cambie. Porque, o
que está claro é que todo
ten que cambiar. Nin sequera é preciso documentar o fracaso da política
lingüística do PP e do enganoso discurso do bilinguismo harmónico porque
se palpa na rúa. Calquera
sabe que o continuísmo só
afondaría na derrota que
hai tempo evidencian datos e cifras.
Ante todo, faise imprescindible cambiar o discurso, tensionándoo cando
sexa preciso, e modificar a
percepción social sobre a
normalización lingüística
para establecer unha acción
positiva decidida e compensatoria con respecto ao
castelán. E logo, planificar
con imaxinación, solidez e
coordinación un deseño
global de actuación que
reinvente unha política lingüística creativa e innovadora, que procure modelos
exitosos noutros lugares, e
que non esqueza avaliar resultados (o que nunca se fixo anteriormente). Unha
nova política lingüística,
ademais de ser vertical, debe procurar a implicación
social, asociando a lingua
galega á sociedade multilingüe do futuro, ás novas
tecnoloxías e, sobre todo,
ao ensino, que é onde se dirime a auténtica batalla do
futuro da nosa lingua.
Do que se trata, en definitiva, é de aplicar unha
política comprometida,
moderna, eficaz e coherente. Só así evitaremos,
como galegas e galegos,
ser cómplices dese mundo culturalmente homoxéneo que nos ameaza.♦

