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ESTE ANO DO 2006 TEN QUE SER O ANO DO IDIOMA GALEGO.
Non pode ser doutro xeito. Por vez primeira nos 25 anos de autono-
mía existe un programa de Goberno, froito do pacto entre naciona-
listas e socialistas, no que se prioriza a normalización lingüística e
está en marcha un novo Estatuto que deber recoller o noso idioma
como lingua oficial. Non pode existir desculpa para non aplicar xa,
en toda súa extensión, ese programa e, menos aínda, para non pór en
práctica as leis aprobadas nos últimos anos por unanimidade. Se son
lóxicas as distintas sensibilidades no seo do Goberno, aínda máis
comprensíbeis son as denuncias e as presións públicas dos axentes
sociais e organizacións máis preocupadas e historicamente implica-
das na normalización lingüística. Non levamos só anos de atraso
nunha normalización efectiva, senón que a política foi claramente
dirixida ao desmantelamento do galego como lingua nacional. A si-
tuación do noso idioma é cada vez máis preocupante en termos xe-
rais, mesmo porque existe unha laxitude entre os seus defensores ob-
xectivos que coidan, desde o acomodo social, que con normas e leis
xa está todo feito. Pero, ao mesmo tempo, non podemos esquecer
que mudaron as condicións políticas e que se están a dar pasos nun
avance efectivo cara á normalización, tanto desde a Xunta como
desde moitos concellos. Certamente que, moitos, son, até de agora,
imperceptíbeis, que outras tomas de decisión son lentas e a cambón,
pero o que non se pode, por ser politicamente regresivo, é minimi-
zar ou criticar cada chanzo que se sobe. Existe un cambio político: a
actitude do Goberno mudou; realízanse avances claros e cuantificá-
beis na Administración; vaise pór en marcha unha rede de escolas in-
fantís en galego (vella demanda dos nacionalistas); os cargos públi-
cos non só se expresan en galego, senón que van a clases para per-
feccionalo; o mesmo ocorre con algúns empresarios...♦

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

Galaxia edita a última novela de
Auster á vez que o fan as edicións en
castelán e catalán.
O autor da Triloxía de Nova York sorprende
outra volta cunha novela na que conxuga
brillantez, humor e axilidade narrativa. Unha
historia que explora as encrucilladas da vida,
os puntos de inflexión nos que aínda é posible
recuperar a liberdade e desmentir o destino.

O Estado recorta
o potencial eólico de Galiza

(Páx. 11)

Virxilio Costas, director da Radio Galega:
‘Estamos aumentando a nosa audiencia
entre públicos que nunca nos ouviran antes’

(Páx. 9)

Os planos da Secretaría Xeral,
a situación nas consellarías,

as demandas da Mesa,
a política dos nacionalistas...

Luces e sombras
na normalización

lingüística

Luces e sombras
na normalización

lingüística

Museo das Palabras (Vigo)



Unha Comisión Interdeparta-
mental nacerá de contado da
man da Secretaría Xeral de Polí-
tica Lingüística que dirixe Mari-
sol López para detectar as eivas
na normalización na Administra-
ción autonómica e así garantir a
súa plena galeguización. Un con-
venio de colaboración coa Gene-
ralitat permitirá intercambiar ex-
periencias con esta comunidade
para acadar este obxectivo.

Os concellos tamén serán ob-
xecto de atención especial por
parte desta Secretaría Xeral me-
diante a dotación de profesionais
que garantan o seu normal fun-
cionamento en galego.

O tecido asociativo é outro
campo sobre o que actuará proxi-
mamente a Secretaría Xeral, con
convenios coa Asociación de Es-
critores, o sindicato de ensino AN-
PE e a Federación Galega de Co-
mercio. Ademais, cos empresarios
da CEG asinará un convenio para
normalizar as empresas e conti-
nuará a rolda de contactos para fo-
mentar un uso correcto da toponi-
mia. Cos medios de comunica-
ción, pola súa banda, colaborará
para avanzar no uso do galego nas
súas comunicación e nos diversos
ámbitos temáticos da información.

A formación é outro dos ob-
xectivos da Secretaría Xeral que
dirixe Marisol López. Reforzará
os equipos de normalización nos
centros de ensino –na actualida-
de recóllense datos sobre a gale-
guización dos colexios; os resul-
tados estarán a fin de curso e co
que indiquen articularanse as
medidas necesarias para que se
cumpra a lexislación sobre nor-
malización. No Preescolar, reali-
zará conxuntamente unha cam-
paña coa Secretaría Xeral de
Igualdade e a Consellaría de
Educación para o uso e recoñe-
cemento do galego nos estudan-
tes de entre un e cinco anos. En
Formación Ocupacional, porase
en marcha un módulo formativo

sobre habilidades comunicativas
en galego que se ofertará en to-
dos os cursos.

A Secretaría Xeral de Nor-
malización Lingüística prepara
ademais un portal da lingua gale-
ga que en parte xa está en fun-
cionamento. As novas tecnoloxí-
as son outro dos seu obxectivos e
presentará en breve un novo tra-
dutor de español galego.

Varias iniciativas en marcha

Ademais das campañas e inicia-

tivas que a Secretaría Xeral vai
poñer en marcha proximamente,
nos últimos tempos deu algúns
pasos que se fixeron públicos
dun ou doutro xeito. Entre estas
iniciativas están os habituais cur-
sos de galego, dos que se organi-
zaron un total de 328 cun presu-
posto global de 1.220.000 euros,
pero tamén outras menos co-
múns en Administracións ante-
riores como comparecer a peti-
ción propia diante da Comisión
de Educación do Parlamento pa-
ra presentar o Programa Operati-

vo 2006 do Plan Xeral de Nor-
malización Lingüística. Nese
marco de implantación do Plan
Xeral de Normalización, o dez
de abril un De-
creto creaba e re-
gulaba o funcio-
namento da Co-
misión de Segui-
mento e Impulso
do Plan Xeral de
Normalización
Lingüística, que
terá un orzamen-
to de vinte millón
de euros en 2006.

A Secretaría
Xeral fala dun
“cambio sociolin-
güístico en Gali-
za” a consecuen-
cia do Plan de
Normalización para 2006 e fai fin-
capé na transversalidade das medi-
das de promoción do galego. Un
factor clave serán un Pacto pola
Lingua e a institución que o desen-
volverá: o Consello Social da Lin-
gua Galega, que se porá en marcha
o ano que vén.

A cooperación con outras
Administracións non só é un
proxecto do futuro inmediato,
senón que xa se
deu nalgúns ca-
sos, como cando
a Secretaría Xeral
asinou un conve-
nio de colabora-
ción coa Fiscalía
Xeral do Estado
para actuacións
de normalización
lingüística na Fis-
calía do Tribunal
Superior ou como
nas reunións
mantidas en Bru-
xelas para formar intérpretes que
permitan a tradución simultánea
ao galego nas intervencións no
Comité das Rexións, no Conse-
llo e, en previsión de que se
aprobe, no Parlamento europeo.

Neste mesmo eido, en Ourense
iniciou unha experiencia piloto
para a posta en marcha do equi-
po de normalización da Delega-

ción Provincial
da Consellaría da
Presidencia.

Nos medios de
comunicación e
nas novas tecnolo-
xías a presenza do
galego é un ob-
xectivo que garan-
te a conservación
da lingua, por iso
a Secretaría Xeral
mantivo contactos
coa Radio Televi-
sión Española pa-
ra demandar a
continuidade da
programación na

nosa lingua. Neste campo audio-
visual traduciu os menús de varios
receptores de televisión dixital te-
rrestre, que estarán a dispor do pú-
blico a partir do verán.

Distintas iniciativas no ensi-
no completan os principais es-
forzos normalizadores desta Se-
cretaría Xeral que dirixe Marisol
López. A convocatoria das axu-
das para proxectos de fomento

do uso do galego
e de formación
para os equipos
de normalización
dos centro de en-
sino en todos os
seus treitos edu-
cativos é un
exemplo, como
tamén o é a xor-
nada celebrada o
pasado sete de
marzo para infor-
mar e coordinar
os 400 profesores

dos cursos de lingua galega.
Neste campo e ante a inminencia
do Día das Letras, o pasado catro
de abril distribuíu material di-
dáctico destinado aos centros de
ensino e outras organizacións.♦
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Política Lingüística prepara dez medidas básicas
para recuperar o pulso do idioma

2006: ano de despegue da lingua
H. VIXANDE

As institucións e as forzas políticas, sociais e culturais comezan a remar a prol da lingua por primeira vez
na historia da autonomía. As medidas da Secretaría Xeral de Política Lingüística súmanse aos proxectos do
BNG e ao activismo cultural de entidades como A Mesa. O ano 2006 pode ser o de despegue da lingua.

Marisol López é a secretaria xeral de Política Lingüística.

A Secretaría Xeral
fala dun ‘cambio
sociolingüístico en
Galiza’ polo Plan
Operativo de
Normalización
para 2006.

Haberá un
Pacto pola Lingua
que xestionará
o Consello Social
da Lingua Galega.
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Que o BNG terá unha política lin-
güística propia dentro do Gober-
no galego é algo que se extrae das
conclusións da Convención Na-
cional sobre Política Lingüística
desta forza, que tivo lugar o 22 de
abril no Auditorio de Galiza.

O responsábel da Comisión
Nacional de Lingua, Cultura e
Deportes, Manuel Portas afirmou
que hai “insuficiencia e conti-
nuísmo no traballo da Secretaría
Xeral de Política Lingüística” e
insinuou un “compromiso moi
morno do PSOE coa lingua”. Is-
to, unido á presentación do vice-
presidente Anxo Quintana das
medidas xa adoptadas polas Con-
sellaría do BNG a prol do galego,
é o que reforza a posibilidade
dunha política propia no referen-
te a lingua, mais non por afán di-
ferenciador senón porque o
PSOE non estaría á altura que a
defensa do galego debe ter.

O BNG centra en tres aspec-
tos a defensa do idioma: a inter-
vención social, a acción institu-
cional e o novo marco xurídico
do galego que naza do Estatuto
de nación que terá que elaborar-
se ao longo desta lexislatura.

Nunha intervención, Manuel
Portas lembrou a recuperación
dos usos sociais do galego é un-
ha reivindicación histórica do
nacionalismo mesmo cando non
se autodenominaba así no século
XIX. “Tampouco é casualidade
que o nacionalismo abrazase ese
termo coas Irmandades da Fala,
precisamente unha organización
creada en torno ao idioma”, sina-
lou Portas.

En todo caso, nesta xornada
estabeleceuse a necesidade de
manter unha coherencia entre a
normalización institucional do
idioma e as actitudes individuais.

“Non se pode pensar na normali-
zación só coa acción das institu-
cións nin basta cos movementos
reivindicativos e
as entidades so-
ciais que a pro-
mocionan, precí-
sase un esforzo
coordinado”, re-
sumiu Portas.

No que atinxe
á actividade insti-
tucional, o BNG
considera que non
só hai que actuar
na Xunta e nos
Concellos, por iso este modelo
normalizador vai levalo tamén a
todos aqueles organismos nos
que ten presenza institucional a

través de medidas concretas. A
transversalidade é outro dos me-
canismos que o Bloque prevé pa-

ra normalizar o
idioma, implican-
do a todos os de-
partamentos da
Administración. 

No plano so-
cial, os naciona-
listas consideran
que “hai que re-
activar a capaci-
dade mobilizado-
ra fronte un pro-
ceso de asimila-

ción lingüística como o que vivi-
mos, aínda que se teña avanzado
algo nalgúns usos normaliza-
dos”. Por esta razón, o Bloque

considera que ten colaborar cos
movementos sociais.

No tocante ao futuro Estatuto
de nación e o papel do galego no
mesmo, un obxectivo do na-
cionalismo é equiparación legal
do galego co castelán. “Sobre o
galego debe haber deberes e de-
reitos”, resumiu Manuel Portas.
O responsábel da Comisión da
Lingua do Bloque sinala que
“non se pode acusar de radical
ao BNG por pedir o mesmo trato
para o galego que para o español,
idioma co que si hai deberes, iso
que non se trata da lingua de Ga-
liza”. Neste sentido, Portas lem-
brou que “hai que defender uns
dereitos colectivos do galego
desde un plano de igualdade”.♦

O BNG terá política lingüística autónoma
dentro da Xunta

As medidas
a prol do
galego das
Consellarías
do BNG
Na Convención da Lingua,
o vicepresidente Anxo
Quintana deu a coñecer
un paquete de sesenta
medidas xa adoptadas
polas Consellarías do
BNG en defensa do
idioma. Como é inevitábel,
Cultura é a que conta con
máis destas medidas, pero
hai outras iniciativas que
tamén representan a
filosofía que impregnan os
nacionalistas á acción de
goberno.

Un exemplo xa
coñecido é o troco de
rumbo no Consorcio da
Coruña imposto pola
Consellaría de Innovación
e Industria a aspectos
como a rotulación en
galego. Outro é a
incorporación de normas
que premien o
compromiso co galego nas
axudas publicadas no eido
do comercio e do
consumo. Á mesma
Consellaría
correspóndelle a iniciativa
de promover o dominio
galego na internet.

Se en Medio Rural o
número de medidas son
cuantitativamente
menores por unha maior
galeguización desta área e
pola mellor situación do
idioma no rural,
Vicepresidencia tamén
puxo en marcha varias
iniciativas como a
incorporación do galego
ás novas tecnoloxías en
Xuventude Galiza.net.

O relatorio de
medidas impulsadas
desde a Consellaría de
Cultura é moi amplo,
pero cabe destacar as que
realizou no deporte para
galeguizar as actividades
das federación deportivas,
no cinema para
incorporar o galego como
lingua orixinal, ou no
libro coa promoción da
lectura en galego.♦

É coñecido
o cambio
no Consorcio
da Coruña
do uso do galego
na rotulación,
impulsado
pola Consellaría
de Innovación.

A Convención Nacional de Política Lingüística do BNG celebrouse en Santiago o 22 de abril.                                   PEPE FERRÍN / AGN

‘Hai un
compromiso
moi morno do PSOE
coa lingua”

O mércores 26 de abril o presi-
dente da Mesa pola Normaliza-
ción, Carlos Callón, participaba
nunha reunión no Parlamento
para expresarlle aos membros da
Cámara a posi-
ción da Mesa so-
bre a política lin-
güística e deman-
daba a aplicación
do Plan de Nor-
malización que
en setembro de
2004 aprobou por
unanimidade o
Parlamento. Esa
mesma mañá Ca-
llón tamén se reu-
nía coa conselleira de Educación
para abordar a mesma cuestión.

“O sorprendente foi que a
conselleira anunciou que o ano
que vén non se aplicará o De-
creto de normalización no ensi-
no e que só haberá un ensaio en
dez centros piloto”, indicou Ca-
llón, que se mostrou contraria-
do polo que cualifica “un in-
cumprimento do pacto do go-
berno bipartito”.

Callón lembra que o Decreto
foi aprobado hai once anos e non
se puxo en práctica na súa totalida-
de. Tamén indicou que é necesaria
a súa reforma para adaptalo á nova

nomenclatura no
ensino e para am-
pliar as materias
do galego incluín-
do as matemáticas.
Esta demanda pro-
dúcese a pesar de
recoñecer que “se
vulneran os derei-
tos lingüísticos na
escolarización en
galego”, xa que
nin sequera se al-

canzan os mínimos de galeguiza-
ción na Educación Infantil.

Por outra banda, a Mesa re-
clama un cambio real no depar-
tamento de Política Lingüística,
“non só un cambio de cara e de
organigrama, porque hoxe só se
practica unha política de pro-
moción exterior da lingua cun
feixe de lectorados mentres non
se garante a escolarización en
galego, ao tempo que se dá un-

ha confusión entre política lin-
güística e política cultural”, in-
dicou Carlos Callón.

Entre as numerosas medidas
que demanda, a Mesa tamén re-
clamou relacionar as axudas pú-
blicas co compromiso co galego
como indica o Plan de Normali-
zación, traducir ao galego o pro-
grama informático Libra que se

usa na xustiza –e que pagou a
Consellaría da Presidencia– para
que cando menos non sexa un
obstáculo para a galeguización
do idioma, e no acceso á función
pública garantir que o funciona-
riado sexa capaz de comprender
a calquera cidadán que empregue
o galego, ler documentación nes-
ta lingua e expresarse nela.♦

A Mesa reclama aplicar o Plano de Normalización

A Mesa reclama
que se relacionen
as axudas públicas
co compromiso
co galego.

Carlos Callón é presidente da Mesa pola Normalización.



Agora que os juristas ao serviço do PP atri-
buem valor normativo aos preâmbulos das leis
–em concreto ao preâmbulo da proposição de
lei de reforma do Estatuto de Autonomia de
Catalunha, no que figura a denominação de
Catalunha como nação–, deveriam estar dis-
postos a lhe dar também, pela mesma razão,
igual valor normativo ao Preâmbulo da Cons-
tituição espanhola. Nós somos partidários de
lhe dar ao preâmbulo das leis valor interpreta-
tivo, como mínimo, que é o que lhe dão a dou-
trina maioritária dos juristas e a jurisprudência
continuada dos tribunais. Ora bem, embora re-
conheçamos que os preâmbulos tenham ape-
nas valor interpretativo, não cabe dúvida que,
ao servirem para interpretar o articulado das
leis, podem ter, de essa maneira indireta, apli-
cação jurídica efetiva. Portanto, imos proce-
der –a partir do Preâmbulo da Constituição es-
panhola de 1978 vigente– a uma atrevida, mas
plausível, interpretação da mesma, favorável a
achar nela um reconhecimento do direito dos
povos da Espanha a fazer aos seus eleitorados
consultas sobre a autodeterminação, neste
momento em que esse reconhecimento pode-
ria constituir uma das cedências políticas, não
contrárias ao espírito da Constituição, a fazer
pelas instituições políticas (Governo, Cortes
Gerais e Tribunal Constitucional) do Reino da
Espanha em contrapartida a um cessar-o-fogo
definitivo e entrega e/ou destruição do arma-
mento por parte de ETA.

A possibilidade de fundamentar o direito
dos povos da Espanha a fazer consultas sobre
a sua autodeterminação assentaria numa ampla
e progressiva interpretação da Constituição,
com base no argumento de que –se não só no
Preâmbulo da mesma se fala de povos da Es-
panha (“La Nación española... proclama su
voluntad de: ... Proteger a todos los españoles
y pueblos de España...” e “Establecer una so-
ciedad democrática avanzada”) senão também
no mesmo texto articulado, no art. 46 (“Los
poderes públicos garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimo-
nio histórico, cultural y artístico de los pueblos
de España y de los bienes que lo integran... La
ley penal sancionará los atentados contra este
patrimonio”)–, então, num sistema político
que pretenda estabelecer uma sociedade de-
mocrática avançada, não se deveria impedir
que uma instituição democraticamente legiti-

mada, como o Parlamento da Comunidade
Autônoma do País Basco, decida por maioria
dos seus membros efetuar uma consulta popu-
lar à cidadania basca, para que esta se pronun-
cie acerca de se considera que se deveria reali-
zar um referendo de autodeterminação em
Euskadi. Nada há mais avançado
desde o ponto de vista da legiti-
mação democrática, para resolver
um conflito sobre a integridade
territorial de um Estado, do que
acudir ao critério da decisão da
maioria daquela parte dos ci-
dadãos desse Estado que se que-
rem constituir em comunidade
política aparte ou que querem de-
terminar, em livre cooperação
com os cidadãos de outras comu-
nidades políticas, o grau de inter-
dependência com elas. 

Além do mais, a defesa do di-
reito de autodeterminação é uma
idéia constitutiva do nacionalis-
mo, uma das manifestações do
pluralismo político, do qual a
Constituição espanhola diz, no seu
artigo 1.1, que é um  dos valores
superiores do ordenamento jurídi-
co estatal espanhol (“España se
constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el plu-
ralismo político”). Portanto, num
Estado de Direito que propugna o
pluralismo político, a idéia de que
se possibilite a autodeterminação dos povos
deve ter a oportunidade não só de ser propaga-
da mas também de poder ser submetida a con-
sulta daqueles povos que reivindicam que se
concrete no exercício do direito de autodeter-
minação. No direção da efetivação dos direitos,
inclusive dos direitos coletivos (algo inexisten-
te para o liberalismo indiviudalista), não há que
esquecer que a mesma Constituição, no seu art.
9.2, estabelece que “Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en los que se integra sean reales y efec-
tivas; remover los obstáculos que impidam o
dificulten su plenitud y facilitar la participación

de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica y cultural”. Citamos sempre em espan-
hol o texto da Constituição, para pôr de relevo
uma discriminação mais em contra das línguas
diferentes da castelhana, pois o único que tem
valor jurídico de texto autêntico (o único váli-

do par ser interpretado) é o texto
em espanhol.

A atual Constituição espanho-
la não define quem são esses po-
vos da Espanha, dos que se fala no
Preâmbulo, nem quem é o povo
espanhol, do que se fala no art. 1.2
(“La soberania nacional reside en
el pueblo español”). Antes de que
se aprovasse em referendo a
Constituição, teria-se de haver
perguntado a esse indefinido povo
espanhol se se identificava como
tal povo espanhol. Bem é verdade
que –como dizia certeiramente o
perspicaz lorde Sir Ivor Jenings–
the people cannot decide until so-
mebody decides who are the peo-
ple (“O povo não pode decidir até
que alguém decide quem é o po-
vo”). Quer dizer, a definição de
quem é o povo é algo que se dá
por suposto em base a razões his-
tórico-políticas fáticas, das quais
os que falam em nome do povo
supõem que estão implicitamente
assumidas por esse povo que re-
presentam.  Apenas posteriormen-
te, e raras vezes, essa definição do
povo feita pelos que falam em re-
presentação dele é submetida a

consideração do mesmo povo assim definido.
Uma das vezes nas que se faz inevitável ter de
submeter à consideração do povo essa defi-
nição de quem é o povo é aquela na que, numa
unidade política dada, é discutido se existem
um ou vários demoi (povos) dentro dela, é
aquela na que uma parte do que se define como
um único povo se considera a si mesma um po-
vo aparte. Não há outra forma democrática de
resolver essa discrepância do que a de acudir à
consulta das populações implicadas. 

Constituiria uma situação aberrante que
uma empresa privada de marketing político
possa fazer um inquérito geral (um inquérito a
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‘Constituiria
uma situação

aberrante
que uma

empresa privada
de marketing

político
possa fazer um
inquérito geral e
que um governo

desse mesmo
país

não pudesse
fazer uma
consulta
popular”

Cartas

Ano da memoria
O mar de Vigo hoxe está calmo
coma un prato. O catamarán aboia
mainiño achegándose ao peirao
de Redondela. No espigón hai un-
ha ringleira de xente agardando,
persoas de todas as idades, a
maioría xa entradas en anos. Os
máis maiores levan colgados no
peito retratos, fotos antigas de
xente moza de cores grises e ama-
rronadas. Compañeiros seus que
hoxe ou onte podían ter no rostro
as enrugas do tempo pasado, pero
non as teñen, para eles non pasou
o tempo. Un día, un fusil parou o
seu reloxo vital. Tamén hai xente
moza e até algúns nenos. Bandei-
ras republicanas con estrela ver-
mella abaneadas polo vento. E na

mente de todos o mesmo pensa-
mento: asasinato, fame, inxustiza,
piollos, morte... Os nacidos des-
pois lembran coversas arrepiantes
de avós ou veciños que viviron
nese tempo. “Ai, meniña! Vaite de
aí! Que ti non sabes o que é a gue-
rra. Que nunca volva! Miseria,
mortos nas gabias, odios, vingan-
zas, violacións... O país enteiro
quedou tronzado polo medio e
non había liberdade para nada”.

Ao catamarán a xente pouco e
pouco vai subindo até ateigalo,
ponse en marcha e diríxese á “illa
da memoria”, a que foi a illa do
horror e a ultraxe noutro tempo.
Moi pronto arriba no seu peirao. O
vento maino achega o son dunha
música de corda que embelece o
momento. Os que non coñecían o

lugar quedan cativados pola súa
fermosura natural. Edificios coida-
dosamente restaurados que teñen
ese aspecto romántico de antes. Os
que xa a coñecían buscan ansiosos
placas conmemorativas e pegadas
do pasado, quedan decepcionados
o non atopalas, seica algún gober-
no desmemoriado borrou todos os
vestixios que puidese haber. Pou-
co e pouco, unhas cadeiras postas
no medio da herba verde cun esce-
nario diante fóronse ocupando.
Empezaron a soar voces; voces de
poetas, voces dos que viviron o
horror daquel tempo, voces que
narraban feitos espantosos que
moitos nenos escoitaran ás aga-
chadas a persoas maiores. 

A palabra oficial por primeira
vez toma vida, anuncia que se vai

saber todo o que durante tanto
tempo estivo mudo, contarase to-
do o que pasou e, vaise dicir en al-
to, ráchase co silencio e a inxusti-
za. Así comenza oficialmente o
Ano da Memoria. Ben o merecen!
Falta o cimiterio. Non hai coroas
de flores nin de loureiro. Hai o
amor de todos os presentes que de
un en un van deixando o seu cara-
vel vermello no que foi a tumba
conxunta de tantas vidas segadas
pola gadaña da guerra e a repre-
sión. Unha gaita acompaña coas
notas da música tradicional de
Galicia. Non podo asegurar que
os mortos o ouviran todo, ainda
que si, creo que lle gustou.♦

DOLORES AYÁN
(PONTEVEDRA)

Continúa na páxina seguinte

A Constituição e o direito
dos ‘povos da Espanha’ a se consultar

sobre a sua autodeterminação
XAVIER VILHAR TRILHO

Com o preâmbulo da Constituição na mão, é possível aceitar o direito de autodeterminação
dentro do Estado. Só é necessária uma interpretação democrática do texto aprovado em 1978.

Cadea dixital “TVE 50
anos”. Sábado 22.
Imaxes do grupo Trigo
limpio que cantan un
éxito de finais dos
setenta. Titúlase
Rómpeme, mátame e di
así: “Tus ojos ya no me
miran,/son tus labios
dos mentiras,/tu lengua,
insulto y caricia,/ pero
así me siento
viva./Prefiero ser pura
sangre/y que me tires
de las bridas,/que una
muñeca de jade,/un
adorno en tu
vitrina./Por eso,
rómpeme
mátame,/pero no me
ignores,/no, mi
vida,/prefiero que tú
me mates/ que morirme
cada día”. O que
cambiaron os tempos!

Alfonso Guerra, na
súa época de
vicepresidente, fixo
famosa a frase “o que
se mova non sae na
foto”. As cousas
mudaron e agora son
outros os que fuxen das
fotos nas que está el.
Así fixo Julià de Jòdar,
escritor catalán e último
premio Sant Jordi. Na
última feira do libro de
Barcelona negouse a
posar nunha foto de
grupo porque estaba
Guerra, cuxas
declaracións sobre o
Estatut lle pareceran
“humillantes”.

Escribe Javier Ortíz (El
Mundo, luns 24) que
igual que a dereita ten
“a percepción” de que
ZP pactou coa ETA, el
ten “a percepción” de
que o das cartas
amenazantes da ETA

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



toda a população de um país) e que um gover-
no ou uma assembléia legislativa elegida pela
maioria dos cidadãos desse mesmo país não
pudesse fazer uma consulta popular a esses
mesmos cidadãos sobre um assunto de trans-
cendência política. O Governo basco não po-
derá propor a celebração de um referendo, por
estar constitucionalmente reservada essa pos-
sibilidade ao Governo do Reino da Espanha
prévia autorização do Congresso dos Deputa-
dos, mas sim fazer uma consulta popular. Um
possível resultado dessa consulta, que fosse fa-
vorável a que os cidadãos bascos (aqueles que
têm a vizinhança administrativa no País Basco
e que, portanto, podem votar nas eleições au-
tonômicas bascas) se autodeterminem, não te-
ria eficácia jurídica, a não serem que fosse as-
sumido pelos 2/3 de duas sucessivas Cortes
Gerais e referendada pela cidadania do Reino
da Espanha. Mas, sim teria uma relevância po-
lítica, que não poderia ser ignorada pelas insti-
tuições políticas do Reino. Obrigaria a que as
Cortes Gerais espanholas se pronunciassem
sobre tal resultado. E ainda que um pronuncia-
mento maioritário das Cortes espanholas, em
contra de uma maioria da cidadania basca em
favor da autodeterminação do povo basco, ti-
vesse prevalência jurídica constitucional, poli-
ticamente essa maioria das Cortes espanholas
contrária não seria mais democrática do que a
maioria basca favorável à autodeterminação
do povo basco. Pelo que haveria de proceder a
uma negociação e procurar uma solução que
pudesse satisfazer por igual aos unionistas es-

panhóis e aos secessionistas bascos, como pre-
tendia o tão contestado Plano Ibarretxe. Plano,
que, depois de tudo, não vinha a serem mais do
que uma extensão a assuntos de natureza polí-
tica constitucional do mecanismo de soberania
compartida, presente na necessidade de acordo
no Concerto econômico em matéria fiscal en-
tre o Governo de Euskadi e o Governo do Rei-
no da Espanha, que tem de ser adotado poste-
riormente como lei pelas Cortes Gerais.

Para o abertzalismo já seria uma vitória
política que se puder celebrar uma consulta po-
pular sobre a autodeterminação de Euskadi,
ainda que nela saíram derrotados os  partidá-
rios de que Euskadi se autodetermine. Como
também essa seria a cedência política que o
Reino da Espanha se poderia permitir fazer
dentro do atual quadro constitucional, ainda
que para ele teria um custe político (este seria
o tão rejeitado preço político que teria de pa-
gar). Que classe de democracia é a que pro-
pugna o líder do PP, o senhor Rajoi, para quem
nem sequer se poderia fazer uma proposta da
natureza como a que acabamos de formular,
pois tem dito, relativamente ao processo de pa-
cificação de Euskadi, “que ninguna mesa po-
drá proponer o plantear ningún cambio en la
legalidad vigente, ni en el País Vasco, ni en
Navarra, ni en el conjunto de España”. Por es-
sa regra de três nem se poderia reformar a mes-
míssima Constituição, já que para reformá-la
há que fazer antes propostas de reforma, cujos
textos têm de ser necessariamente distintos do
texto constitucional vigente.

Uma interpretação da Constituição espan-
hola, como essa que aca-
bamos de esboçar, en-
contra apoio no jeito pa-
recido com que o Tribu-
nal Supremo do Canadá
tem interpretado a Cons-
tituição canadiana no seu
Ditame de 20 de Agosto
de 1998, que vai além de
reconhecer ao Quebeque
o direito a uma simples
consulta popular sobre o
seu direito a se autodeter-
minar, pois chega a acei-
tar que não se poderia
impedir a sua secessão.
Neste ditame o Tribunal
Supremo canadiano
–embora reconheça que,
no texto da Constituição
do Canadá, não se pode
achar uma autorização
expressa de um hipotéti-
co direito da província do
Quebeque a se separar da
união federal canadiana–
ditamina que haveria que
autorizar, com base no
princípio democrático de
respeito da maioria que
inspira o texto constitu-
cional canadiano, uma
secessão do Quebeque,
que fosse querida por

uma maioria clara (entende-se uma maioria su-
perior ao 50%, uma maioria qualificada do 65
% por exemplo) da população quebequense, em
resposta a uma pergunta sobre a secessão clara-
mente formulada (que perguntasse aos votantes
diretamente e sem ambigüidade sobre a se-
cessão). Para além disso, o Tribunal também
exige que o resultado das negociações –que te-
riam de se levar a cabo entre o Quebeque, as ou-
tras províncias federadas e as instituições cen-
trais da união federal canadiana– não menosca-
be os direitos civis e políticos dos cidadãos ca-
nadianos nem os direitos das minorias exis-
tentes no Quebeque. Condicionamentos que, no
ditame do Tribunal, são conseqüência de se ter
de conjugar solidariamente o princípio demo-
crático do respeito da maioria do Quebeque
com os outros princípios e valores que inspiram
a Constituição do Canadá (legalidade, federalis-
mo, direitos da pessoa e das minorias e respeito
do sentir da maioria dos cidadãos ou dos repre-
sentantes das outras províncias e do conjunto do
Canadá). Princípios que obrigam a que a auto-
determinação do Quebeque não possa ser efe-
tuada unilateralmente, senão que têm de ser ne-
gociadas as suas conseqüências com o resto do
Canadá. O ditame do TS do Canadá constitui
um exemplo de como se pode interpretar uma
Constituição democrática para autorizar o exer-
cício do direito de autodeterminação, apesar de
que não esteja expressamente reconhecido no
seu texto e sem ter que reformá-lo.

Até se poderia considerar que o mesmo
texto da Constituição no seu art. 96.1 (“Los
Tratados internacionales válidamente cele-
brados, una vez publicados oficialmente en
España, formarán parte del ordenamiento in-
terno...”) obriga o Reino da Espanha a per-
mitir que os seus povos possam exercitar o
direito de autodeterminação, dado que o Es-
tado espanhol tem assinado a Carta das
Nações Unidas, subscrito Declarações da
ONU e ratificado os Pactos Internacionais
sobre Direitos Humanos, que falam indistin-
tamente da “livre determinação dos povos”
ou de que “todos os povos têm o direito de
livre determinação”. Acreditamos que o ge-
nérico termo de povos, empregado em tais
textos internacionais, é indicativo de que não
se restringe –como usualmente se interpreta–
à categoria especial dos chamados povos co-
loniais, àqueles que habitam territórios sepa-
rados da metrópole pelo mar (a conhecida
“tese da água salgada”). Em qualquer caso,
também há colônias interiores, colônias exis-
tentes no interior das mesmas metrópoles.

Não se poderia seguir uma via similar à
propugnada neste artigo, para defrontar a re-
solução dos contenciosos de natureza sobera-
nista, que colocam ou podem colocar aqueles
povos da Espanha, que até agora são os úni-
cos que têm aprovado por maioria (caso de
Euskadi e Catalunha) ou debatido (caso da
Galiza) nos seus Parlamentos moções em fa-
vor do seu direito à autodeterminação e que
poderiam querer submetê-lo à consideração
das suas respectivas cidadanias?♦

XAVIER VILHAR TRILHO é professor titular da USC.
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Gonzalo

Vén da páxina anterior (que ao final resultou que
só era unha e de data
incerta) “foi un invento
da súa xente. E que o da
ferretaría de Barañaín, o
mesmo”. Como din os
vellos, eu dicir non digo
nada, pero...

Misterios númericos.
A India ten a metade da
renta per capita de
China, pero resulta,
segundo as crónicas,
que a India ten unha
ampla clase media e
China non. Isto
matematicamente é
posíbel, pero moi
improbábel.

ZP recibe a Francisco
Rodríguez (BNG). Sae
na prensa de Madrid e
na televisión, pero non
na maioría da prensa
galega.

Agora resulta que a
India é moi boa e está
moi ben e China un
noxo. Hai que ver como
os libres e diversos
medios occidentais
coinciden sempre, nestes
temas, co último
designio de Washington.
E nisto si que tanto dá
ler El País que o ABC.

Pechan as salas de
cine de sempre e abren
nos centros comerciais,
a maioría en réxime de
monopolio das
distribuidoras
americanas. Pero saben
onde se proxectan as
mellores películas? Pois
en Lalín (localidade que
ten, con diferencia, a
mellor ratio de salas por
habitante). Polas salas
do Eroski pasa o mellor
cinema europeo e
norteamericano
independente. Manda
truco!♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Primavera
de liberdade

Esta primavera é especial para
moita xente. Hai unha nova tre-
gua da ETA, e só os que quere-
mos que non haxa máis mortos
nos parece ben, e pedimos que se
negocie, sen peros nin parvadas,
e aínda que só sexa por esta vez
agardamos que os políticos este-
an á altura. Queremos a paz defi-
nitivamente, porque non temos
outros intereses.

Por outra banda, o goberno bi-
partito da Xunta anuncia a supre-
sión da peaxe en Rande nos vin-
deiros meses, despois de tantos
anos de loita, de abusos, de burlas,
de enganos electorais aos cida-

dáns, de políticos que votaron en
contra da súa liberalización tantas
veces como foi levada a proposta
ao congreso, e que votaron a favor
de que se liberalizasen outras pea-
xes no resto do Estado. Estamos
contentes, pero algúns non, poño o
caso dos dirixentes do PP e algúns
escribáns da prensa que segura-
mente aínda lle deben algún favor.
Estes personaxes da caneta postú-
lanse como defensores do diñeiro
de todos, pero non se preocupaban
cando liberaban peaxes en Catalu-
ña ou Andalucía, que tamén tiña-
mos que pagalo todos, falan agora
que por primeira vez se toma unha
decisión que beneficia os cidadáns
deste país. Falando deste mesmo
tema, Alberto Núñez Feixóo dicía
que este acordo sobre Rande é o

mais grande erro histórico en in-
fraestruturas, pois ben, este señor e
o seu partido foron os únicos cul-
pábeis de toda esta situación.

Pero esta primavera tamén é a
da memoria, e outra vez grazas á
nova Xunta, un feito histórico no
noso país pola dignidade, pola ver-
dade, para que se saiba que aque-
les nunca pediron perdón, porque
para ser libre as persoas deben sa-
ber e así non cometer os mesmos
erros. Tamén aquí cando o pobo
intenta honrar a memoria e os seus
familiares asasinados polos fascis-
tas xorden plumas lixeiras que nos
recomendan esquecer e mirar para
adiante, case acaban dicindo que
somos nós os que temos que pedir
perdón. Segue habendo galegos no
noso país que non o son, e aínda

que non queiran esta é a primave-
ra da liberdade.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Aclaración

En varias ocasións, en números
pasados, aparecín citado na axen-
da de actos das páxinas de Lecer
d’A Nosa Terra como coautor da
adaptación de “Hamlet” que está
a representar a compañía RTA.
Pois ben, nin son coautor nin par-
ticipei de ningún xeito nesa adap-
tación. Por suposto, deséxolle to-
do o éxito a RTA e ao autor da
adaptación Lino Braxe.♦

MANUEL RIVAS
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Coa derrota de
Fraga, chegou
o cambio
xeracional 
X.L. Barreiro comenta en La
Voz de Galicia (24 de abril) o
cambio de cúpulas que vive a
sociedade galega. “”O anómalo
da política galega non está no
seu escoramento a estribor, se-
nón no inmobilismo que os con-
servadores introduciron na com-
posición das élites –políticas, in-
telectuais, económicas–, na or-
ganización e estrutura do poder,
e no conxunto de ideas que de-
terminan a imaxe dunha socie-
dade que se está a quedar reza-
gada (...). Unha parte esencial
dese problema residía na figura
de Fraga, que, lonxe de funcio-
nar como un revulsivo de
modernidade, utilizou as súas
maiorías absolutas para cantarlle
nanas ao fogar de Breogán”. X.
L. Barreiro lembra que, tras a
derrota electoral do vilalbés, a
política galega está a presenciar
a marcha de Vázquez, Cuíña,
Beiras, Orza, Romai, Noguei-
ra e Palmou, contabilizando o
relevo natural de Meilán e Zu-

lueta e “ten severamente empra-
zados a Cacharro e Baltar”.
“Tamén –engade o comentaris-
ta– se empeza a recoñecer o no-
vo orde nas empresas, nas uni-
versidades, nas asociacións cívi-
cas e os prescriptores de opi-
nión. Porque, unha vez desacti-
vados os mecanismos que pro-
vocaban o inmobilismo, todo re-
sulta afectado pola enxurrada de
cambios que desencadeou, a
partir do fundimento do Presti-
ge, a crise do fraguismo”.♦

Fraga estorba
na foto do PP
Carmen del Riego informa en
La Vanguardia (24 de abril) da
actividade de Fraga na dirección
do PPmadrileño e das preocupa-
cións que causa entre os seus
compañeiros de partido. “Tanto
nos comités executivos como
nas xuntas directivas nacionais
do PP, Raxoi conseguira que a
foto, polo menos, soase a novo, e
colocara a Ángel Acebes á súa
dereita, pero a Soraya Sáenz de
Santamaría á súa esquerda. A
mocidade abríase paso no PP.
Esa era a mensaxe que se preten-
día transmitir. Manuel Fraga

ocupa agora ese lugar. Non hai
máis remedio, é o presidente
fundador do PP e é o seu sitio”.
Na direccion do PP “chegouse a
dicir que na última reunión do
comité executivo convocouse a
Fraga media hora máis tarde pa-
ra que cando chegase xa estive-
sen feitas as fotos da reunión,
operación que se frustraría pola
antelación coa que o veterano
político galego chega a todas as
citas”. Fraga “intervén cons-
tantemente e a xuizo de moitos
condiciona o debate e fai que os
demais non se pronuncien coa li-
berdade coa que o farían se non
estivese (...). No Senado, onde
ten o seu despacho, pouco me-
nos que abre e pecha o edificio”.
O que non di esta información é
que, as intervencións de Fraga
van dirixidas paradoxalmente a
apoiar a postura de Raxoi fronte
á liña dura dos aznaristas. O ex
presidente da Xunta prepara a lei
que convirta o Senado nalgo
máis parecido a unha cámara das
autonomías. Fraga non ofrece

imaxe de alternativa a Zapatero
e suscita rexeitamenteo en boa
parte do Estado, pero non son
poucos os que apoian algunhas
das súas intervencións, polo cal
resulta difícil de apartar da direc-
ción. Moitos destacan a inter-
vención que tivo tras o anuncio
de tregua da ETA. Antes de que
ninguén se pronunciase, o ex
presidente galego dixo: “o que
non pode facer o PP é dar a ima-
xe de que está enfadado porque
haxa unha tregua”.♦

O traseiro
de Merkel e
o puritanismo
occidental
Unha imaxe da chanceler ale-
má Angela Merkel, mentres
mudaba o bañador, foi publi-
cada esta semana santa polo

diario británico The Sun,
acompañada do titular “Co cu
ao aire”. A foto fora tomada
nunha praia italiana, mentres
a mandataria xermana se cam-
biaba protexida por un longo
albornoz, pero un golpe de
vento deixou ao descuberto
parte do seu traseiro. A prensa
británica viu na imaxe unha
noticia de interese. Xornais
alemáns que reproduce El Pa-
ís (19 de abril) lembraron que
“o cambio de bañador en ple-
na praia ou na beira dun lago
é habitual entre alemáns, dos
que só os máis pudorosos se
cubren para facelo. Na Repú-
blica Democrática Alemana,
de onde procede a chanceler,
o estar espido era visto con
gran naturalidade”. Hai que
engadir que na Alemaña do
leste eran abundantes as
praias naturistas, algo bastan-
te menos habitual no máis pu-
ritano Occidente.♦

Maragall
reforzado
“Hai Maragall para tempo” titu-
la a súa columna de La Van-
guardia Xavier Bru de Sala
(25 de abril). “Contra todo
prognóstico, contra os aspaven-
tos da oposición, contra as cons-
piracións de salón de non pou-
cos dos seus correlixionarios,
contra o groso da opinión publi-
cada, contra o clamor semisote-
rrado, pero clamor, a prol sa so-
cioconverxencia. Pasou a maro-
ma e volve pisar terra firme.
Viase vir desde varias leguas,
pese a que a maioría, mesmo
dos analistas, prefería pechar os
ollos”. O mesmo comentarista
lembra que tamén Pujol era cri-
ticado, pero que marchou polo
seu propio pé, sen perder nin-
gunha elección e afirma que
Maragall e o tripartito, pese aos
erros que poidan cometer al-
gúns conselleiros ou á suposta
ineficacia do goberno, vaise ver
reforzado nas urnas.♦

Unha vez máis, unha proposta dos naciona-
listas no Parlamento galego levanta unha tro-
nada política máis alá das nosas fronteiras.
Se antes foron os gobernos de Asturias e
Castilla y León, agora é o de Extremadura.

En primeiro lugar, sería preciso
constatar que a iniciativa do BNG non só
é totalmente lexítima senón que a Xunta
de Galiza ten a obriga de estabelecer unha
política para preservar o galego e o patri-
monio cultural da nosa nación.

A ese fin vai dirixida a iniciativa parla-
mentaria do BNG cando trata de que o ga-
lego non se perda na provincia de Cáceres,
concretamente nos concellos de Valverde
del Fresno, Eljas e San Martín de Trevejo,
con máis de 6.000 persoas que se expresan
na denominada Fala extemeña.

Non se trata, polo tanto, como decla-
rou o dirixente do PP Alberte Núñez Fei-
xóo, de “obrigar a outras comunidades a
que se aprenda galego nos seus ámbitos
territoriais”. Tampouco, como declarou

publicamente o presidente Emilio Pérez
Touriño de que “os galegos non temos vo-
cación de ir gobernar a Extremadura”.

A propia Junta de Extremadura, no seu
decreto 45/2001, do 20 de marzo, polo
que se declara ben de interese cultural a
Fala, recoñece a necesidade de que “as
distintas institucións e administracións
públicas coordinen as súas actividades pa-
ra garantir a súa defensa e protección”.

Tal e como recolle o decreto, que
permite que se lle impartan aos estudan-
tes que a teñen como lingua materna, “as
linguas non deben de impoñerse nin res-
trinxirse; polo contrario, as institucións
teñen que velar polo seu maior coñece-
mento e difusión”.

Coincide, polo tanto, a política da Jun-
ta coa proposta realizada polo BNG. Sendo
así, imponse unha política de colaboración
entre ambas as institucións, como xa está a
ocorrer, poñamos por caso, no Bierzo.

A proposta parlamentaria do BNG foi

contestada non cunha crítica política,
que sería tamén totalmente lexítima, se-
nón cunha chea de insultos do presidente
do goberno extremeño, Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra, non á proposta en si, nin
sequera ao BNG, senón ao Goberno ga-
lego, comezando polo seu presidente,
que “goberna cuns aprendices de bruxo”.
Pero tamén a todos os galegos que, de-
mocraticamente, elixiron ese Goberno e
que teñen por lingua propia a que des-
cualifica Ibarra.

É lóxico que, ante este ataque institu-
cional, sexa a Xunta, na súa área de rela-
cións institucionais, dependente da Vice-
presidencia, á que lle conteste ao goberno
extremeño.

Non foi, polo tanto, nin a Vicepresi-
dencia nin o BNG quen crearon o “confli-
to institucional”, como afirman algúns,
mesmo dirixentes socialistas. O conflito
creouno Ibarra polo seu furibundo antina-
cionalismo de todos coñecido. (As verbas

que lle ten dedicado a compañeiros seus
como Pasqual Maragall son moi seme-
llantes ás que agora lles dedica aos na-
cionalistas galegos).

Sorprende, polo tanto, unha vez máis,
a pretendida equidistancia do presidente
Pérez Touriño cando se ataca a identidade
galega desde fóra e a nosa capacidade de
decidir. Sorprende menos que o PP, máis
unha vez, faga deixación da defensa dos
nosos intereses e aproveite para demoni-
zar o Goberno galego e, en particular os
nacionalistas. A súa postura ten moi pou-
co que ver coa que mantén, por exemplo,
Josep Piqué en Catalunya.

Constatar tamén a diferenza con que os
medios de comunicación doutras comuni-
dades, defenden os seus intereses teóricos e
de como o fan a maioría dos medios de Ga-
liza, que lle dan sempre a razón aos de fó-
ra con tal de sacarlla aos nacionalistas. 

Unhas maneiras moi colonizadas de
comportarse, por certo.♦

O antinacionalismo de Ibarra e o colonialismo galego
AFONSO EIRÉ

Manuel Fraga durante a presentación do último libro da súa biografía.
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O BNG considera que nos últi-
mos meses existiron importantes
variacións políticas no Estado
que necesitan unha adecuación da
súa política. Segundo o aprobado
polo seu Consello Nacional, as
dúas variantes principais foron o
anuncio do alto ao fogo perma-
nente por parte da ETA e a reo-
rientación do PSOE cara a posi-
cións máis conservadoras.

Os nacionalistas consideran
que existen moitos datos que
apuntan a que podemos estar
asistindo ao principio do fin da
ETA e con iso á necesaria pacifi-
cación e normalización política
de Euskadi.

Analizan, xa que logo, que
esta oportunidade non se pode
desaproveitar, reclamando unha
acción unitaria e decidida dos
axentes políticos para consolidar
as expectativas de paz.

No BNG afirman que a pers-
pectiva do fin do terrorismo é
enormemente positiva, por que,
entre outras cousas, o fin do te-
rrorismo “dificulta o uso político
deste para procurar a criminali-
zación do nacionalismo”. Esta
campaña antinacionalista desde
o Estado, equiparando naciona-
lismo a terrorismo, sería unha
das eivas electorais que impediu
o ascenso do BNG.

Os nacionalistas afirman que
foron dos poucos partidos que
defenderon sempre que o fin do
terrorismo requiría, na súa últi-
ma fase, unha solución dialoga-
da, pero que este diálogo non se
debe acoutar só ao PSOE e PP,
senón que é necesario o concur-
so de todas as forzas políticas e
do papel activo do parlamento e
Goberno vasco.

Medo a un pacto PSOE-PP

Neste senso, no BNG existe me-
do a un futuro pacto dos socialis-
tas e populares a nivel de Estado.
Pensa que a nova situación pode
levar a un novo reposicionamen-
to do PP a nivel estatal coa con-
seguinte reapertura do diálogo
co PSOE, que remataría nun pac-
to entre ambos os partidos que
levaría de novo ao “café para to-
dos”, aínda que con máis compe-
tencias estatutarias.

O PSOE xa estaría a pór en
marcha este novo deseño, que te-
ría as características dun modelo
federal pechado. As bases nas que
se sustentaría, que o PP podería
apoiar, serían que os procesos
estatutarios quedasen definitiva-

mente pechados logo das refor-
mas e o reforzamento do Senado
e a Conferencia de Presidentes,
que serían os órganos de debate
sobre as cuestións territoriais.

Paralelamente, tratarían de
restarlle capacidade de influencia
ás forzas políticas nacionalistas
na política estatal. Para iso poñe-
rían en marcha unha reforma da
lei electoral (que xa propugna
Mariano Raxoi e apoian moitos
dentro do PSOE), que acentúe a
sobrerrepresentación do PP e
PSOE e, mesmo, a aparición
dunha terceira forza estatal que
asegure a gobernabilidade en es-
cenarios sen maioría absoluta.

Os socialistas, segundo a
análise realizada polo Consello
Nacional do BNG, xa están a re-
orientar a súa política cara a po-
sicións máis “conservadoras”.
Os indicios serían a recondución
da LOE, das relacións co Vatica-
no, da política exterior, cunha
maior implicación en Afganis-
tán, por exemplo, o continuísmo
na política económica a respecto
da era Aznar (proxecto de lei da
reforma do IRPF) e a recondu-
ción dos procesos estatutarios,
cos recortes do Estatut catalán e
o pacto co PP en Valencia.

No BNG cren que esta “reo-
rientación” obedece en parte á
presión xerada polo PP e o seu
contorno, coa complicidade de
sectores do Exército, do poder
xudicial, da gran patronal e da
xerarquía eclesiástica, pero ta-
mén a posicións internas dentro
do PSOE que avalaron e lles de-
ron credibilidade ás críticas que

os socialistas aturaron da dereita.
Esta situación sería indicati-

va das dificultades para introdu-
cir modificacións substanciais
no modelo dun Estado que ten o
bipartidismo como a súa princi-
pal base de sustentación.

Ante esta nova situación, o

BNG non descarta que haxa un
adianto das eleccións a nivel de
Estado. Os socialistas virían for-
talecer as súas posicións, pero os
nacionalistas podían ver revalo-
rizado o seu papel, entre outras
cousas por que a tensión biparti-
dista podería ser menor.♦
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Latexos

Gobernar e
que se vexa
X.L. FRANCO GRANDE

Non teño a menor dúbi-
da de que a moi pou-
cos lles interesa o ga-

lego que se fala en
Estremadura ou nos demais
pobos da Galicia exterior. Pe-
ro si interésanos a moitos
asegurar o futuro do galego
que se fala en Galicia, que se
desenvolva unha verdadeira
política lingüística, que non
vemos por ningures, e que,
en vez de ir a peor como
estamos indo nesa materia,
alguén esperte do seu sono.

Desenvolver esta política,
promovela, aguilloar as insti-
tucións e executala é cometi-
do dos que nos gobernan, co-
mo calquera sabe. Non é fun-
ción súa, ou nunca debe selo,
crear conflitos territoriais in-
necesarios cos gobernos dou-
tros territorios por algo que,
en comparanza co labor que
temos pendente no interior,
non debe merecer moito máis
ca curiosidade. Ao menos,
non é unha prioridade.

No Faro de Vigo do día
23 de abril veu unha
información que a calquera
deixa abraiado: entre os anos
2000 e 2004 perdeu Galicia
101.379 persoas, número su-
perior ao de habitantes
dalgunhas das nosas cidades,
e que supón un incremento
do 68,44% sobre o que xa
perdeu no quinquenio
anterior. ¿Pensa algo sobre
isto o noso Executivo?.
Como nada di, pode que tam-
pouco nada pense. Sería bo
que nos dese algunha
explicación, aínda que fose
desas nas que os políticos
tanto se locen para crear
tantas ilusións como baleiros. 

Se a eses dous graves
problemas engadimos o da
destrución do mundo rural,
para o que nada en positivo
se soubo arbitrar e ao que se
deixou e deixa esmorecer co-
mo se quixeramos que
realmente desaparecese para
sempre, estamos diante de
tres desafíos nos que se vai
xogar o noso porvir como
pobo. Por iso non nos cadra
que nada se diga nin nada se
sospeite das medidas que tan
graves cuestións van merecer
dos nosos políticos. Semella
que se conforman coa degra-
dación e a destrución do país.

É máis: por forza, un ten
que ter a sospeita de que a pa-
sividade dos nosos gobernan-
tes demostra que non teñen
nada claro que pensan facer
con este país. Dende que
gobernan –é un dicir-
¿dixéronnos nalgunha ocasión
algo sobre como pensan enca-
rreirar a política lingüística,
ou como cren que se pode
cortar a emigración da nosa
xente mellor –por máis nova e
mellor preparada-, ou como
se pode facer algo polo desen-
volvemento do noso sector
primario? Á parte das fotos,
¿fan algunha outra cousa?♦

Considera que os socialistas reorientaron
a súa política cara a posicións máis ‘conservadoras’

O BNG teme un futuro pacto
PSOE-PP no Estado

O Consello Nacional do BNG
acordou reforzar o papel do
portavoz nacional como re-
ferente do nacionalismo no Go-
berno e, nos outros ámbitos, do
coordinador executivo, Fran-
cisco Jorquera e dos voceiros
parlamentarios Carlos Ayme-
rich (Parlamento) e Francisco
Rodríguez (Congreso).

Tratarán así de aproveitar os
diferentes ámbitos parlamenta-
rios como espazos privilexiados
para proxectar un perfil propio
do BNG. Apostan porque non se
confunda a súa política coa dos
seus socios do PSOE. Esta dife-

renciación vai ser aínda máis
patente no que se refire ás rela-
cións Galiza-Estado. Aínda que
na Galiza, o BNG aposta por ga-
rantir unha acción de goberno
equilibrada entre os dous socios
na que se visualice a achega
fundamental do nacionalismo.

Ao mesmo tempo, os na-
cionalistas tratan de impulsar
unha interlocución desde posi-
cións autónomas, quere dicir,
sen estar supeditadas ao propio
Goberno, cos axentes econó-
micos do país e co conxunto
dos axentes sociais.

Esta interlocución, ben reci-

bida nos últimos tempos, estaría
orientada a procurar a implica-
ción dos axentes económicos en
proxectos que favorezan o de-
senvolvemento de Galiza e a
ampliación da rede de afinida-
des sociais para dotar o naciona-
lismo dun maior enraizamento.

Consideran que as vindeiras
eleccións municipais teñen unha
grande importancia para a conso-
lidación do nacionalismo, sendo
prioritaria a súa preparación nos
vindeiros meses. Con todo, a pro-
posta do Novo Estatuto nacional
será o marco de referencia para o
futuro do nacionalismo galego.♦

Reforzar o papel de Anxo Quintana

AFONSO EIRÉ
Ante o novo escenario político, o BNG considera prioritario
marcar o seu perfil nacionalista como organización indispensá-
bel para a defensa dos intereses de Galiza. Esta idea quere
transmitírllela, nunha interlocución directa, tanto aos axentes
económicos como aos sociais. Para o conxunto da sociedade dú-
as van ser as datas claves dos nacionalistas nos próximos me-
ses: a mobilización do 17 de maio a prol dun novo status para o
idioma galego e a do 25 de xullo a prol dun Estatuto de Nación.

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana.                                                       AGN



PERFECTO CONDE
O proceso de consultas posto
en marcha polo Parlamento
para coñecer a opinión dos
distintos sectores profesionais,
económicos, laborais, sociais,
culturais, ambientais, etc. so-
bre a elaboración dun novo
Estatuto de Autonomía vai
“razoabelmente ben”, segundo
fontes da Comisión encargada
de organizar e recibir estas
consultas, aínda que con “al-
gunhas dificultades loxísticas”
derivadas de varios factores.

Por unha parte, algúns dos con-
sultados parece como se experi-
mentasen algunha forma do “me-
do escénico”, que tan ben definía
Jorge Valdano falando de fútbol,
cando lles pode tocar expresar a
súa opinión diante do Parlamen-
to. Por outro lado, empeza a ha-
ber algunha pelexa á hora de esta-
belecer quen debe ter tal ou cal
representación para responder á
consulta parlamentaria. É o caso
dalgunhas asociacións de veciños
que non se poñen de acordo.

Pola súa parte, os propios
membros da comisión consultora
atopan algunhas dificultades para
saberen certamente a quen dirixir-
se na petición dalgunhas consul-
tas. No tocante ás organizacións
máis estruturadas, como poden
ser os colexios de avogados, ar-
quitectos, médicos, procuradores,
etc., ou no caso do Consello Esco-
lar, por exemplo, os seus repre-
sentantes están pedindo tempo pa-
ra reflexionar sobre o que teñen
que asesorar cando comparezan
diante da Comisión. Tamén adian-
tan que lles vai ser difícil pronun-
ciarse sobre algúns temas tan es-
pecíficos como pode ser o da de-
claración nacional de Galiza argu-
mentando sempre que, polo seu
carácter de representación plural,
especialmente no caso dalgúns
colexios profesionais, este pro-
nunciamento podería resultarlles
moi difícil de emitir.

Como era de agardar, cada
sector consultado está incidindo
con maior rigor e detalle nas
cuestións que lle son máis pro-
pias, e así os arquitectos salien-
tan a necesidade de reordenar o
territorio galego, os médicos po-
ñen o dedo nas chagas da sanida-
de, os ecoloxistas na defensa do
ambiente e no posicionamento
dos novos dereitos, etc.

Dentro da Comisión, segundo
apuntan os representantes das tres
organizacións políticas representa-
das, estase a traballar “nun bo am-
biente”. Ás veces, o PP cae na ten-
tación de ralentizar a marcha do
proceso, pero “sen poñer nunca
paus nas rodas”, como nos dixo o
representante doutro partido, que
se atreveu a interpretar que segura-
mente esta tendencia dos conser-
vadores poida ser debida a un pro-
pósito de agardar a que se pronun-
cie o Tribunal Constitucional so-
bre o Estatut de Cataluña, algo que

dende logo vai para lonxe.
Nas fileiras nacionalistas, a

tendencia é totalmente a contra-
ria. O BNG ten présa en sacar
adiante a reforma do Estatuto,
asunto sobre o que fixo unha
aposta política moi importante, e
que desexa ver substanciado coa
entrada do proxecto correspon-
dente nas Cortes Xerais do Esta-
do todo máis tarde no mes de de-
cembro. Entre outras cousas, pa-
ra evitar que o caso galego rema-
te coincidindo coa “cola” de pro-
xectos de reforma estatutaria que
pode acabar formándose dentro
de poucos meses. E habería ta-
mén outra razón que podería mo-
ver présas tanto entre os na-
cionalistas como entre os socia-
listas, que o debate estatutario
non inunde a axenda das elec-
cións municipais do ano que vén.

Aínda a pesar das dificulta-
des organizativas que ninguén
dubida que está habendo, e que

todos pensan que se van vencer
pronto, o período de compare-
cencias consultivas vai rematar a
mediados de xuño. “E, logo, toca
traballar a fondo”, díxonos o pre-
sidente da Comisión, o socialista
Francisco Cerviño.

Mentres tanto, aos representan-
tes do PSdeG-PSOE, BNG e PP
tócalles ecoitar. Pola súa mesa xa
pasaron organizacións como Nun-
ca Máis, Adega, o Museo do Pobo
Galego –que tivo, entre os seus re-
presentantes, o histórico Isaac Díaz
Pardo–, Federación Ecoloxista Ga-
lega, etc. Moitos deles deixaron
patente a súa opinión de que o re-
coñecemento nacional de Galiza
resulta “fundamental”  para posibi-
litar e garantir “avances de calida-
de no feito democrático”. Nunca
Máis, por exemplo, referiuse á
“importancia que ten neste mo-
mento o reforzamento das institu-
cións propias e a consolidación do
seu carácter ao servizo do pobo”.♦
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del Burato
XOSÉ MANUEL SARILLE

No artigo da semana
pasada analizaba os
comportamentos

lingüísticos do BNG e remata-
ba falando do Concello de
Monforte. Ao cabo de tres anos
con alcalde do Bloque os
rueiros continúan deturpados e
o caudal administrativo segue
todo en castelán. Dito en cinco
palabras: non hai nada en gale-
go. Hai poucos meses o alcalde
declarou que o galego non se
pode impoñer, e afirmaba cou-
sas que a estas alturas non se
din en concellos gobernados
polo PP. Considerarán que hai
que avanzar con tino, ou que
non houbo tempo, mais é difícil
que sen ter movido unha palla
solten unha ofensa deste
calibre. A que grupos sociais
iría destinada a mensaxe? 

O outro día chamoume po-
lo telefono María Xosé Vega,
concelleira nacionalista na cida-
de de Lemos e a persoa do Blo-
que con máis peso político nese
goberno municipal, ademais de
portavoz de Economía do
grupo nacionalista no
Parlamento Galego. Dixo que
non lera a columna mais que
quería informarme de tres cou-
sas. A primeira consistía en que
as placas das rúas ían cambialas
pronto e que aínda non o
fixeran por un asunto técnico.
A segunda era semellante, creo
que sobre actividades de
promoción do galego e a tercei-
ra era que A Mesa pola Norma-
lización Lingüística podía ir pe-
dir subsidios ao concello. 

Ao terceiro asunto respon-
dinlle que eu non formo parte
da dirección executiva da Me-
sa, son presidente de honra,
mais as miñas opinións, aínda
que pretenden harmonizarse
coas da organización porque
estou moi unido a ela, non
sempre se contrastan antes cos
directivos, como é este caso, e
que por iso debía dirixirse ás
persoas correspondentes. 

Ás outras dúas cuestións
non lle respondín nada porque
o desleixo de tres anos non é un
problema técnico nin atinxe só
a placas e papeis. É indiferenza
ideolóxica pura e dura e
ademais transloce unha vulgari-
dade que até agora nunca se vi-
ra en ningunha institución
gobernada por galeguistas. A
calle del burato ofende máis
por cousa de elegancia que por
razóns de principios. Igual que
a calle de tecelanes. Parece un
pesadelo de hai cincuenta anos. 

A experiencia lingüística
de Monforte é longa. Hai
concelleiros do Bloque que
xeralmente non falan en gale-
go nas conversas informais, e
mesmo atenden o telefono
portátil municipal en castelán
até que o interlocutor dá
sinais de usar o galego. 

Estes usos configuran unha
política lingüística bastante
precisa. Son prácticas que non
se premian desde a cúpula do
Bloque, é verdade, mais
tampouco se penalizan e talvez
por iso María Xosé Vega foi a
segunda da lista ás eleccións
autonómicas pola provincia de
Lugo o ano pasado.♦

A.N.T.
Máis alá das comparecencias
que se producen na Comisión
para a Reforma do Estatuto hai
que destacar, estes días, as de-
claracións realizadas polo se-
cretario de Estado de Relacións
coas Cortes, Francisco Caama-
ño, defendendo que o novo Es-
tatuto galego recoñeza a Galiza
como nación.

“Se é a vontade maioritaria
do pobo galego, e se no sub-
consciente como pobo se per-
cibe a condición de nación, de-

be ser recollido así no texto
que elabore o Parlamento Au-
tonómico”.

As palabras de Francisco
Caamaño son importantes, non
só polo cargo que ocupa no go-
berno estatal, senón por ser,
ademais, a maior autoridade
dos temas constitucionais do
Goberno Zapatero e quen levou
a maior parte do peso das nego-
ciacións do Estatuto catalán.

Caamaño deixou tamén cla-
ro que as Cortes españolas
emendarían o proxecto de Esta-

tuto presentado por Galiza, co-
mo fixeron co catalán, pero que
sería ilóxico que o proxecto ga-
lego presentado non recollese os
anceios e sentimentos dos gale-
gos, pois para harmonizalos co
resto de España están as Cortes.

Por outra parte, o presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touri-
ño, afirmou en Madrid que o
Estatuto galego “non pode estar
nin un milímetro por debaixo
do Estatut catalán nin en auto-
nomía, competencias, capacida-
de de financiamento ou recoñe-

cemento da identidade nacional.
Touriño reivindicou “a vía

galega” para o novo Estatuto,
afirmando que “Galiza non é
hoxe unha autonomía de segun-
da e non pode selo logo da re-
forma”. Conecta así coa mensa-
xe lanzada insistentemente des-
de o BNG, preocupado tamén,
afirmou o presidente, pola pos-
tura que mantén o PP, especial-
mente Alberto Núñez Feixóo,
que teima en desprezar o aspec-
to identitario afirmando que
“diso non se come”.♦

Un responsábel do goberno central
defende que o Estatuto recolla o termo nación

A consulta parlamentaria sobre a reforma do estatuto
rematará a mediados de xuño

Os colectivos sociais defenden que
Galiza ocupe o lugar que lle corresponde

Marisa Diéguez presidenta da Asociacion de Mulleres Rurais na Comision do Estatuto do parlamento.                                     AGN



Sete meses, non será setemesi-
na a nova radio galega?

Non. Esperemos que se cum-
pra o proxecto e que poidamos
darlle unha volta á programación
que había, que era demasiado ins-
titucionalista e estaba demasiado
preocupada por satisfacer o poder.

Iso é o que acostuma pasar
nos medios públicos. Non lle
parece?

O obxectivo que nos marca-
mos ao chegar aquí foi cambiar a
programación e o perfil de ou-
vintes que había na Radio Gale-
ga. Tiñamos un ouvinte que, a
grandes trazos, vivía no rural,
era de clase media-baixa, só tiña
estudos primarios ou carecía de-
les, e, sendo con todo iso ouvin-
tes moi respectábeis, o que nós
queremos é sumar outros para
cumprir realmente o obxectivo
que está na Lei de creación da
Compañía, que non é outro que
servir os galegos. E serviremos
os galegos na medida na que sir-
vamos un maior número deles.

Ou sexa, que tocou cambiar.
Démoslle a volta á programa-

ción en tres meses. De outubro a
decembro puxemos en marcha a
renovación e, en xaneiro, comeza-
mos a rodala. Hai cousas que, máis
ou menos, vemos que están funcio-
nando ben e hai outras que ao me-
llor hai que revisalas. Eu xa dixera

antes que habería seis meses de
proba. Tocounos cambiar de caba-
lo a metade da carreira, cambiar a
dirección, cambiar os equipos e
cambiar a programación e, por ri-
ba, facer unha programación total-
mente diferente da que había antes.

E que tal?
Os últimos datos do Estudo

Xeral de Medios (EGM) confir-
man que a proposta non é equivo-
cada, aínda que é certo que baixa-
mos un pouco a respecto do que
había no último EGM do 2005,
que foi o primeiro correspondente
a esta dirección e foi o mellor de
toda a historia da Radio Galega.
Neste EGM de agora estamos por
riba da media dos últimos anos e,
sobre todo, xa se ve o cambio de
perfil do ouvinte. Xa nos escoitan
máis nas localidades de máis de
50.000 habitantes, xa nos escoita
máis a clase media e media-alta,
xa nos escoitan máis os titulados
superiores, diplomados, etc. Todo
isto que se empeza a ver é precisa-
mente o que buscabamos. Eu creo
que Galiza cambiou moito, com-
parado co que había nos últimos
vinte anos, e a Radio Galega tiña
que mudar con ela. Temos que fa-
cer a radio tamén para a xente mo-
za, para os que van á Universidade
e non só para os que se facía antes.

Utilaza vostede a metáfora
do cabalo que cambia no me-

dio da carreira. A Radio Gale-
ga é un cabalo potente?

Primeiro, a radio en si mesma,
como medio de comunicación, é
potentísima. Tristemente, nos últi-
mos anos, parece que o importan-
te é a televisión que, como medio
de entretemento pode ser moi ren-
díbel e moi eficaz, pero que como
medio de información se cadra xa
non o é tanto. Eu quero facer, an-
tes de nada, unha defensa da radio
como medio. E logo salientar que
a Radio Galega é un medio poten-
tísimo que aínda non está ao nivel
que debía estar. O noso éxito ou
fracaso vaise medir vendo se che-
gamos a máis galegos e se os que
nos escoitan están máis satisfei-
tos. Isto para min é un reto perso-
al. Tradicionalmente, a Radio Ga-
lega sempre estivo por debaixo da
televisión. Os focos parece que
lles producen certo encandilamen-
to ás fontes e, sobre todo, aos diri-
xentes políticos que só queren sa-
ír na tele, pero eu coido que se
equivocan porque a radio é igual
de eficaz e fai un mellor servizo
público. Viuse isto cando se pro-
duciu o comunicado da ETA ou,
máis recentemente aínda, co terre-
moto do outro día.

Cales van ser as regras bá-
sicas do seu mandato na Radio
Galega?

O que xa se está vendo. Pri-

meiro, a información, unha das
grandes apostas nesta nova pro-
gramación. Incrementamos o tem-
po adicado á información. Puxe-
mos un informativo nocturno de
dúas horas, á parte do que había de
media hora ás oito da tarde. Esta-
mos facendo outra aposta impor-
tante pola cultura, pola música e
polo cine. Non só é importante que
se fagan espazos adicados a isto ou
aquilo senón que todo –música,
cultura, información…– debe atei-
gar a programación. Podemos ver
os músicos no magacín da mañá,
no da tarde ou propiamente nos es-
pazos adicados á música. Os escri-
tores, que antes non eran asiduos
da Radio Galega, agora están de-
cote con nós. E logo, facer a infor-
mación sempre con criterios de
obxectividade, pluralidade e inde-
pendencia, que son bases que es-
tán no horizonte co que queremos
traballar todos os días. Queremos
estar sempre ao servizo dos gale-
gos e nunca ao servizo do partido
ou do goberno. Hai unha tenden-
cia a que sexa ao revés, pero eu
creo que a forza do noso traballo
debe estar en tombar esa inercia.

Porén, o PP está a dicir
que tanto a radio como a tele-
visión públicas manipulan a
información.

Quédanos aínda moito camiño
por andar, pero na Radio Galega

xa hai independencia informativa.
Non podemos torcer en seis meses
unha cultura creada en vinte anos e
que puxo este medio ao servizo de
San Caetano e non ao servizo dos
galegos, pero algo xa fixemos. A
respecto do que di o PP, eu perci-
bo nas preguntas de Diego Calvo,
que é o deputado portavoz na Co-
misión de Goberno da Compañía
algúns presupostos falsos. Primei-
ro, el afirma que temos que adicar-
lle a parte proporcional de infor-
mación política similar a que eles
teñen no Parlamento. Ningún ma-
nual de xornalismo di tal cousa,
nin ningunha lei ou deontoloxía
profesional. Os do PP teñen a ten-
tación de pensar que seguen go-
bernando aquí e din que nós temos
que dar só a información que eles
queren. Pois ben, a selección do
que se dá ou non se dá correpón-
denos aos profesionais e serán os
profesionais os que decidan se un-
ha iniciativa do PP é noticia ou
non. Como son eses mesmos pro-
fesionais os que deciden se unha
noticia do PSOE ou do BNG debe
saír ou non. Ás veces, os partidos
políticos pensan que algo deles
pode ser unha magnífica noticia
aínda que non teña interese nin-
gún. Cando Richard Nixon, en
1972, anunciou a retirada das tro-
pas de Wietnam, despois de co-
mentar toda a operación, abriu a
vez de preguntas e cal foi a pri-
meira? Non foi sobre aquela retira-
da. Preguntáronlle: Vai vostede di-
mitir a consecuencia do caso
Watergate? Aos políticos pásalles
iso, que se cabrean cando se lles
pregunta por temas que non están
na súa axenda. Dende logo, eu pó-
dolles dicir aos do PP e a calquera
que na Radio Galega non hai máis
consignas ca as de facer informa-
ción plural e independente.

Non me irá dicir que os que
gobernan agora, sexan do
PSOE ou do BNG, nunca cha-
man para indicar algo?

A min chámanme pouco.
Non sei se iso é bo ou malo. Eu
creo que algúns xa me coñecen e
saben que os efectos desas cha-
madas son de escaso resultado.
Se un político mete a pata, os
xornalistas non debemos estar
para sacarlla.

Nunha radio pública coma
a que vostede dirixe e habendo
un goberno galego como o que
hai, é de supoñer que o tema do
idioma será algo fundamental.

Por imperativo legal, ade-
mais. Estamos nunha etapa de
máximo cumprimento. Salvo no
caso dos directivos, os profesio-
nais desta casa teñen que superar
unha proba de galego. Entre os
convidados, tratamos de impor o
uso do galego. Pa combinar as
fontes, tamén, aínda que ás veces
hai que primar o valor da infor-
mación sobre o uso do galego.

Estamos, pois, perto do que
acontece en Cataluña.

A miña idea é parecida. Nós
aínda non temos libro de estilo,
pero o uso debe ser ese. Debe-
mos tratar de buscar fontes pri-
meiro en galego, pero o valor da
información tamén hai que con-
sideralo. A que teña máis autori-
dade é a que debe prevalecer.

No seu caso, podería chegar
ás traducións como recomenda
o libro de estilo dos cataláns?

No caso da radio non sei se
sería o máis oportuno, sobre todo
porque en Galiza o cento por
cento da poboación comprende o
galego e o castelán.♦
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Virxilio Costas
‘Galiza mudou moito estes vinte anos. A Radio Galega debía

mudar canda ela’
PERFECTO CONDE

Director da Radio Galega dende hai sete meses, o xornalista Virxilio Costas traballa
para modernizar este medio público. O seu propósito é convertelo nun auténtico ser-
vizo público no que se practiquen a obxectividade, a pluralidade e a independencia.

P. CONDE



RUBÉN VALVERDE
Vén de ser elixido secretario
xeral da Unión da Mocidade
Galega (UMG, xuventudes da
UPG), logo do baleiro que se
produciu tras a dimisión do
seu predecesor, Xosé Emilio
Vicente, e de 17 militantes
máis. Roi García é estudante
de arquitectura e fillo do alcal-
de de Allariz, Francisco Gar-
cía, e márcase como obxectivos
prioritarios unha maior pene-
tración social das ideas naciona-
listas no conxunto da mocidade. 

Cales foron as conclusións da
recente asemblea?

Queremos dar un salto cualita-
tivo no tocante á introdución so-
cial das organizacións xuvenís na-
cionalistas. Tamén falamos de co-
mo levar a cabo a campaña a prol
do Estatuto de nación que presen-
tou o BNG e de darlle unha maior
cobertura e publicidade á entrada
do Bloque no Goberno da Xunta e
en concreto na Dirección Xeral de
Xuventude, sen perder nunca de
vista o noso papel reivindicativo.
Outro dos aspectos importantes,
que atinxe a Galiza Nova, é o de
facer as campañas electorais máis
útiles para que a nosa mensaxe
chegue a máis xente. Por último,
comezamos a preparar a creación
dun novo sindicato estudantil no
que conflúan os CAE e os CAF.

Levaría á desaparición dos
CAF ou seguirían coexistindo
xunto coa organización?

A proposta está a debate, pero
do que se trata é de fortalecer o sin-
dicato na universidade e impulsar o
nacionalismo no ensino medio.

Que influencia exerce a

UMG dentro de Galiza Nova?
A nivel porcentual non o sei,

pero a nosa pretensión é que a re-
presentación sexa o máis plural
posíbel, sen primacía dunhas or-
ganizacións sobre outras. Nesta
asemblea non se modificou nada
nese aspecto e tampouco é a nosa
pretensión que se produza.

Pensa que existe un salto
cuantitativo entre a xeración da
Transición e a actual mocidade,
menos implicada politicamente?

Agora é verdade que a mocida-
de se implica menos politicamente,
pero tamén é certo que a partici-
pación política está criminalizada.
Non sei se existe un salto xeracio-
nal porque foi un proceso lento, pe-

ro movémonos nunha situación na
que é difícil explicar as nosas ide-
as. De todos os xeitos, esta situa-
ción tamén é a que nos permite ter
debates abertos e facer pedagoxía
sobre o futuro do nacionalismo.

Non é estraño que nunha or-
ganización relativamente peque-
na se producisen liortas internas
como a que acabou recentemen-
te coa marcha de 18 militantes?

Foi unha baixa colectiva pero
cualitativamente non foi impor-
tante, malia estar o secretario xe-
ral de Galiza Nova entre os que
marcharon. A súa saída produciu-
se por unha serie de discrepancias
ideolóxicas, pero en ningún caso
por falta de democracia interna.

Foi unha decisión que eles toma-
ron libremente e nós non temos
nada que obxectar. Non temos
ningún ánimo de desquite e se-
guiremos presentando as nosas
propostas en positivo no seo de
Galiza Nova. Sobre propostas é
do que hai que discutir e non dou-
tro tipo de debates absurdos como
poden ser os matices ideolóxicos.

Como se vai levar a cabo a
estratexia de penetración so-
cial da que falaba antes?

Pensamos en estruturarnos dun
xeito semellante ao da sociedade e
traballar máis a nivel comarcal e lo-
cal para facer unha mellor distribu-
ción da nosa organización e desen-
volver máis actividades. Pensamos

en campañas con obxectivos con-
cretos que se poidan visualizar fa-
cilmente. Por exemplo, unha cam-
paña que tivo unha boa acollida foi
a do Plano de Emprego que presen-
tamos hai un ano e medio. Fixemos
unha recollida de sinaturas por todo
o país para potenciar a proposta e
acabar presentándoa no Parlamen-
to. Ese sería o modelo a seguir, sen
esquecer introducir o debate ideo-
lóxico entre a mocidade, seguindo
as liñas antes mencionadas.

Pensan que, no tocante a
militancia, unha parte da moci-
dade inclinouse por propostas
independentistas como as de
Nós-UP que fixeron diminuír a
afiliación en Galiza Nova?

Para nada. Unha das cuestións
que máis valoramos ultimamente
é unha tendencia totalmente dis-
tinta á que comenta. Un dos parti-
dos que máis se fortaleceu nos úl-
timos tempos no sector da moci-
dade foi o PSOE levando a cabo
unha campaña de pretendido per-
fil de esquerdas no tocante a re-
formas sociais moi baseadas no
marketing electoral. Máis ben ve-
mos a atracción da mocidade cara
a ese punto, máis que para o con-
trario, baseado sobre todo en dis-
cursos abstractos que pouco re-
flecten da realidade social. Non
nos preocupan outros posiciona-
mentos distintos ao noso que se
baseen en mensaxes moi ideolo-
xistas. Nós apostamos máis polas
mensaxes concretas e as medidas
que poidan mellorar as condicións
de vida da mocidade galega.

Vai polo tanto a UMG cen-
trarse máis nos problemas do
día a día como os baixos sala-
rios, o paro, a precariedade, a
vivenda, etc?

Tampouco me entenda mal.
Pensamos que non se pode desli-
gar o discurso da situación da mo-
cidade do discurso ideolóxico.
Ambos os aspectos van unidos.
Trátase de vencellar os problemas
da mocidade cos posicionamentos
que facemos nós dende un punto
de vista nacionalista. Falamos por
exemplo do Estatuto como un ele-
mento para mellorar as condicións
de vida da xente nova. Temos fei-
to unha análise bastante importan-
te no tocante á política de bolsas
que podería mellorar a situación
do ensino. Tamén da situación do
emprego, da lingua, etc, pero sem-
pre sen esquecerse do referente
nacionalista. O que pasa é que hai
que darlle unha concreción a todo
o ideolóxico para non quedar en
mensaxes en abstracto e ideolo-
xistas que non van a ningures. 

Considera que a mocidade
ten peso abondo no BNG?

Entendo que si. Por exemplo,
a Dirección Xeral de Mocidade
lévaa un antigo secretario xeral
de Galiza Nova, como Rubén
Cela. Tamén temos como parla-
mentaria a Ana Pontón e diversos
concelleiros en Allariz ou Vigo.
De todos os xeitos a situación
non pode quedar aí e temos que
seguir traballando para que a mo-
cidade non só teña voz no tocan-
te a temas de xuventude, senón
que forme parte da política activa
en todo tipo de cuestións.♦
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Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

Volta Lugrís Freire da man dunha intensa e axil biografía escrita
por Henrique Rabuñal.

O compromiso literario e galeguista dun autor que mantivo unha
deliberada aposta por trascender coa súa poesía, teatro e prosa entre as

clases populares.

A ponte
Manuel Lugrís Freire

Ilustracións de Anxo Fariña

Drama en dous actos
Representado por primeira vez no Teatro Principal da Coruña

o 18 de xullo de 1903.
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Roi García Camba, novo secretario da UMG
‘O noso discurso ten que estar máis apegado á realidade’

X.S.
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O Goberno central argumenta ra-
zóns técnicas para impedir o de-
senvolvemento da enerxía eólica
en Galiza e presentou un informe
que segundo asegura o director
do Instituto Enerxético de Gali-
cia (Inega), Xoán Ramón Dol-
dán, “está cheo de contradicións
e erros, xa que chega a conclu-
sións que son perfectamente re-
batíbeis. Por outro lado, non se
especifica no documento presen-
tado de onde saen as conclusións
nin en base a que criterios están
elaboradas”. 

A proposta tivo lugar durante
unha reunión o pasado 21 de
abril. O conxunto das comunida-
des autónomas pedía 39.479 MV
pero o Goberno central aduciu
problemas técnicos no sistema de
transporte de enerxía para poder
chegar a ese volume. A oferta do
Ministerio para o conxunto das
comunidades foi de 21.986 MV.
Galiza sería unha das comunida-
des máis prexudicadas, xa que
vería cortado de golpe o seu po-
tencial de crecemento. A razón é
sinxela: o Goberno ofrece até o
2010 desenvolver unha cantidade
de potencia moi próxima ao vo-
lume da que está funcionando ac-
tualmente engadíndolle as conce-
sións que están tramitándose. 

Na actualidade producimos
case o 25% da enerxía eólica es-
pañola. Aceptando a mellor das
propostas do Ministerio pasaria-
mos a representar tan só o 17%.
Na banda contraria, a Comunida-
de máis favorecida sería Castilla
y León, que na actualidade pro-
duce menos enerxía que Galiza e
coa actual proposta pasaría a
4.871 MV, mil máis dos que lle
serían outorgados á nosa terra.
O BNG presentoulle unha pre-
gunta no Senado ao ministro Jo-
sé Montilla pedíndolle explica-
cións sobre a discriminación con
Galiza. Montilla respostou que a
asignación dependía unicamente
de “criterios técnicos”, aínda que
estes foron cuestionados por ex-
pertos do Inega.

Segundo explica Xoán Ra-
món Doldán, as argumentacións
técnicas do Ministerio son insu-
ficientes para xustificar o reparto
feito. “Segundo o informe elabo-
rado conxuntamente polo depar-
tamento de José Montilla e a Re-
de Eléctrica Española (compañía
pública encargada do transporte
da enerxía), Galiza non podería
recibir máis dereitos de xeración
de enerxía porque non tería posi-
bilidades de evacuación (capaci-
dade de tranporte). Non obstan-
te, presentamos varias alternati-
vas técnicas que si permitirían
transportar toda a enerxía que
solicitamos”, sinala Doldán.

Galiza ten un dos índices de
eficacia eólica (maior cantidade
de vento) máis altos do Estado.
A capacidade de evacuación, po-
la contra, non está moi desenvol-
vida. O Goberno central podería
apostar por investir en Galiza pa-
ra mellorar a rede eléctrica e así
aproveitar mellor o potencial eó-
lico. De todos os xeitos, os ex-
pertos do Inega aseguran que coa
actual rede eléctrica pódense xe-
rar sen problemas os 6.500 MV
solicitados. 

O maior problema, segundo
o Ministerio, é a posibilidade de
que existan cortes de tensión por
mor dunha tecnoloxía algo obso-
leta que utilizan unha parte dos
primeiros muíños instalados. Po-
rén, o Inega presentou varias po-
sibilidades, como a construción
de subestacións que terían que
pagar as empresas que lograsen
as concesións.

A proposta do Ministerio re-
sulta incomprensíbel para a Con-
sellaría de Industria xa que na ac-
tualidade Galiza produce 2.400
MV. Se a estes se lle engaden os
parques que están en construción
a potencia sería de 2.580 MV,
máis os autorizados farían 2.940
MV e, por último, os que están
tramitándose, farían un total de
3.873 MV. É dicir, até o 2010 non
se podería medrar e desperdiciarí-
anse as posibilidades que ofrece

un sector, o das enerxías renová-
beis, que nestes momentos xa xe-
ra máis da metade da electricida-
de que se consome en Galiza.

Un problema económico

No fondo da cuestión existe un
problema económico que o Mi-
nisterio non quere recoñecer:
non se quere potenciar a enerxía
eólica porque sae cara por mor
da prima que reciben as empre-
sas. A enerxía eólica ten unha
prima que fai que o se paga por
MV producido sexa maior que
no caso da hidráulica ou a térmi-
ca. Cando se fixo o sistema de

primas das renovábeis, o Gober-
no pensaba que o avance da tec-
noloxía eólica sería máis lento.
Non obstante, en pouco tempo
demostrou que cada vez é máis
sinxelo xerar enerxía por medio
de aeroxeradores.

Como esta prima repercute
nos consumidores, o Goberno
ten medo a que a factura se in-
cremente. Pero é un medo inxus-
tificado, xa que un maior desen-
volvemento da enerxía eólica fa-
ría que non se tivese que impor-
tar tanta enerxía e que polo tanto
se reducise o défice comercial do
Estado. Por outro lado, tamén
contribuiría a que se puidesen

cumprir o protocolo de Kioto e a
xerar maior número de postos de
traballo.

Segundo puido saber A Nosa
Terra, o Goberno galego está
elaborando un Plano Enerxético
2007-2015 que prime as enerxías
renovábeis. O obxectivo será que
neste período o 90% da enerxía
que consumimos proceda de fon-
tes limpas. Dentro dun mes ha-
berá unha nova reunión co Mi-
nisterio para volver analizar o re-
parto de potencias e a Xunta ten
previsto volver solicitar 6.500
MV, “porque todo o demais sería
estar parados até o 2010”, con-
clúe Doldán.♦
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O futuro Plano Enerxético da Xunta prevé o 90% de enerxías renovábeis

O Ministerio de Industria quere asignarlle
a Galiza a metade da potencia eólica que pide

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
Galiza podería de deixar de ser unha potencia eólica no futuro
se o Ministerio de Industria non modifica a súa proposta de re-
parto de potencia entre as distintas comunidades autónomas
prevista para o período 2006-2010. Mentres o Goberno galego
pedía poder xerar até 6.500 megavatios, o Ministerio presentou
dúas propostas nas que reduciría a asignación para a nosa co-
munidade a 2.950 MV no peor dos casos e 3.757 MV no mellor. 

A NOSA TERRA

novidade    novidade     novidade     novidade     novidade     novidade     novidade

Cogumelos de Galiza

Textos de
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Víctor López Román
e ilustracións de
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Comparecencias

CARLOS AYMERICH

“Vemos a Galiza como unha nacionalidade histórica
que loita como unha nación... non podemos aspirar a
ser nación porque non teriamos cartos para pagar as
pensións. Somos un país rico en potencia, mais non en
acto e, desgrazadamente, penso que non poderiamos
ser independentes”. Estas palabras, tiradas da interven-
ción dunha das comparecentes na Comisión parlamen-
tar encargada da elaboración do Novo Estatuto, ilustra
claramente non só o interese de abrir o debate estatuta-
rio ao conxunto da sociedade mais tamén a existencia
dun nacionalismo intuitivo, inzado de indefinicións,
que cómpre orientar, traducir e –por que non?– repre-
sentar politicamente.

A maior parte dos comparecentes, representantes de
diferentes entidades sociais, esfórzanse por demostrar
o seu “apartidismo”. Lóxico, por representaren aso-
ciacións plurais do punto de vista ideolóxico. Mais ta-
mén esperábel após moitos anos de ocupación, por par-
te do PP, de gran parte do espazo social. Poucos son os
que aceptan pronunciarse de xeito expreso (pois ese é,
como moitos nos lembran, labor dos “políticos”). No
entanto, implicitamente, podemos tirar algúns posicio-
namentos ben interesantes. O primeiro, malia se adoi-
tar confundir “nación” con “Estado”, todos apostan
porque Galiza ostente, ao menos, o mesmo estatus e o
mesmo nivel competencial e de autogoberno logrado
por Cataluña. 

En segundo lugar, todos entenden que a xestión dos
asuntos dos galegos faise máis eficazmente desde Galiza,
por moito que logo esta afirmación se adubíe con cláusu-
las de estilo do tipo “dentro do Estado” ou similares. E
nese mesmo sentido a maioría aposta por unha presenza
directa de Galiza na Unión Europea defendendo os seus
propios intereses. 

A respecto da lingua as tomadas de partido son, polo
xeral mornas e politicamente correctas –“hai que promo-

velo/conservalo/protexelo”, é un “sinal de identidade”–
mais non falta quen defenda necesidade de o Novo Esta-
tuto proclamar o deber de coñecemento da nosa lingua,
aínda que só sexa para igualar o seu estatus legal co es-
pañol e lograr, deste modo, unha co-oficialidade real en-
tre ambas e dúas linguas.

Mais, sobre todo, todos esperan que o Novo Estatu-
to, en claro contraste co actual (a súa defensa, dito se-
xa de paso, non suscita grande entusiasmo pese os es-
forzos de PP e PSOE por o enxalzar), sirva para resol-
ver os problemas que a cidadanía experimenta no día a
día que cada un deles, sectorialmente, coñece. Que re-
mate a emigración, que se traballe a prol da igualdade
real entre homes e mulleres, que mellore a calidade e a
accesibilidade dos servizos públicos, .... E todos, de
xeito espontáneo, coinciden en que máis autogoberno e
mellor financiamento son a vía certa para lograr ese
maior benestar.

Sigan pois, queridos lectores, os traballos da Comi-
sión e, en especial, as exposicións dos comparecentes.
Quizais conclúan comigo que o nacionalismo ten moito
que traballar e, de facérmolo ben, tamén moito por onde
medrar nesta vella nación que se chama Galiza.♦

Os partidos coruñeses comezan xa
a tomar posicións de saída cara á
precampaña electoral que se presu-
pón larga e intensa. Sobre todo po-
la perspectiva dun novo escenario
político proclive a trocos importan-
tes no estado de forzas existente no
seo da corporación local.

Por unha banda o PP, nunha
xuntanza provincial celebrada no
veciño Arteixo acorda, de xeito
definitivo, proclamar o deputado
autonómico Carlos Negreira como
cabeza de lista e, polo tanto, can-
didato á alcaldía en contraposición
ao voceiro municipal, Fernando
Rodríguez Corcova, que levou a
cabo unha campaña para presionar
contra esta previsíbel decisión, ao
recadar sinaturas de apoio entre a
cidadanía e conseguir máis de tres
mil que están a facelo reflexionar
sobre a conveniencia de apresen-
tarse nunha lista independente fóra
da disciplina do PP.

Asemade, o BNG ten previsto,
a primeiros do vindeiro mes de
maio probabelmente, anunciar o
nome do seu candidato. No actual
portavoz Henrique Tello concorren
varias circunstancias ao seu favor:
é o mais coñecido e valorado polos
votantes, conta co apoio de mais
do sesenta por cento da militancia
local e pode apresentar un currícu-
lo de progresión electoral nos últi-
mos catro comicios locais, pasan-
do de cero concelleiros aos seis de
hoxendía, aínda dentro do panora-
ma de extrema dificultade en que
se movía a oposición na época do
vazquismo. A presunción xenerali-
zada é de que será él, unha vez
máis, o que lidere a lista naciona-
lista aínda que haberá que agardar
a decisión final ao remate do com-
plexo proceso de designación que
está xa practicamente aberto.

Polo que atinxe ao PSOE, as
cousas seguen como estaban: o
actual alcalde Xavier Losada pa-
rece contar, a priori, con todas as
papeletas para encabezar o pro-
ceso e para iso non para de dar
golpes de efecto mediático como
a reunión con diversos represen-
tantes da xuventude ou a home-
naxe que lle tributou a Agrupa-
ción local socialista co gallo da
súa proclamación coma rexedor
da cidade, o que foi recollido con
fotos incluídas, pola prensa.

Pero a toma de posicións, non
só está nos partidos como tales. Ou-
tros estamentos da vida pública ta-
mén son obxecto de diversas con-
mocións e movementos de estrate-

xia preelectoral. Diciamos recente-
mente que a reelección de Xosé
Folgueira como presidente da Fe-
deración de Asociacións Veciñais
tiña connotacións políticas de cara
a un futuro próximo. E así era evi-
dentemente. Asúa vitoria sobre un-
ha candidatura de tendencia na-
cionalista foi realmente un episodio
máis da loita tácita que existe en to-
dos os eidos da vida local entre os
socialistas e o BNG. Folgueira, ho-
me do PSOE, xoga aí un papel
determinante e quere asumir o mei-
rande protagonismo, pensando nos
inmediatos trece meses que falten

até o 27 de maio do 2007 e a forza
que pode prestar, dende a federa-
ción, e dentro dunha presumíbel fe-
bleza do candidato Losada por mor
das estipulacións circunstanciais
que arrodean a súa persoa, para un
arroupamento de base, polo que
creou unha amplísima directiva con
representantes da maioría dos entes
veciñais. Unha real e perfecta poli-
tización do movemento asociativo
que pasa da reivindicación á coope-
ración mais inocua para os poderes
de goberno cidadán e, polo tanto,
de inmenso valor de utilización
nesta etapa provisoria que lle inte-

resa tranquila e acrítica. E para iso
debe contar con todo o arco veciñal
da Coruña e controlar todas as aso-
ciacións. E a ocasión aparece coas
eleccións da asociación máis em-
blemática da cidade: a de Atochas-
Monte Alto que estaba a ser presi-
dida por un veterano militante do
movemento veciñal: Lois Conchei-
ro quen decide non postularse máis
e deixarlle paso á renovación de
cargos por unha candidatura que
encabeza un novo e dinámico avo-
gado, David Pena, dirixindo un he-
teroxéneo equipo de traballo mes-
turado de experiencia e ilusión que

houbo de enfrontarse a outra lista
que contaba coa “simpatía e com-
prensión” da Federación Veciñal.
O resultado deste primeiro asalto
de precampaña non puido ser mais
contundente: os nacionalistas de
Pena venceron por un 85 por cento
dos votos e co seu desexo de que
isto non sexa mais que o principio
dunha nova etapa para os cidadáns
e para a cidade, vendo cada día co-
mo máis afastado o negror dese pa-
sado que aínda paira entre o oficia-
lismo e os nostálxicos epígonos di-
so que denominan coruñesismo o
que non é máis que antigaleguismo
de acenos retortos e lívidas facia-
nas de anorgásmicas actitudes do
intelecto. Pois nos vén a noticia da
proposta de nomear a Francisco
Vázquez fillo predilecto da Coru-
ña. Quizais sexa unha boa nova,
pois xa se sabe que este tipo de ho-
menaxes son a porta pechada a un
posíbel retorno e como non hai mal
que por ben non veña; bo seria to-
malo como un paso mais nese pro-
ceso de desvazquización de que es-
tabamos a falar hai días nestas
mesmas páxinas e que se fai, a me-
dida que pasa o tempo, mais ur-
xente e irrenunciábel.♦

Episodios propios da precampaña:
toma de posicións de saída

MANUEL LUGRÍS

Os tres principais partidos na Coruña comezan a deseñar as sú-
as candidaturas para as eleccións locais. Carlos Negreira, Henri-
que Tello e Xavier Losada aparecen como os mellor colocados.

A Coruña

Monforte
LOIS DIÉGUEZ

Non lembramos, na xa apurada vida nosa, o monte de san Vicen-
te libre de broza e obstáculos que nos permitan apreciar mellor a
solemnidade das súas torres e murallas. Desde hai uns meses así
está, libre, fachendoso e guapo ofrecéndose a nós no esplendor da
súa historia. Boa obra, si señoras. Difícil era pensar hai aínda tres
anos, que as casas que gardan o Cabe puidesen, tamén, sorrir nas
cores dos seus novos vestidos, entre ciños e alegres parrulos, e có-
modos paseos, aínda que domesticados de máis. E tampouco os e
as monfortinas estaban afeitas a pisar outras rúas de actual estéti-
ca, viva luz e floridas árbores. Si, señor. Non obstante, o paseo
pola cidade, tróuxonos os antigos sustos de ver rótulos como
“Calle del Burato”, ou “Puerta Nueva”, e moitísimos máis que
manteñen a negrura do pasado. E a nosa xente aínda recibe co-
municacións municipais en español, e ve indicadores e informes
da casa consistorial no mesmo idioma. Si, señores e señoras. E
nós pensamos que é máis doado mudar o aspecto material dunha
cidade que o noso pobre maxín perdido na confusión do cemen-
to e no falseamento da gloria persoal, efémera e perigosa. Se xa
nos sobra a idea, a convicción, o amor por todo aquilo que nos
define como galegos e galegas practicantes, transformarémonos
xa nas sombras do combatido pasado. E daquela, contraditorios,
poderemos asinar as alternativas que non nos corresponden. A
xente tamén o sabe. Unha corrección a tempo poderá volvernos
a gloria do noso pensamento. Si, señores e señoras.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS



A Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP) vén representar en
Galicia o que a FEMP en España. A estru-
tura federal vai impoñendo a súa lei de
xeito realista e silandeiro a todas as orga-
nizacións do Estado, non por especial mi-
litancia pimargalliana, senón por necesi-
dade para o mellor cumprimento dos seus
fins. A FEGAMP benefíciase en Galicia
da consideración de interlocutor recoñeci-
do da Xunta, de igual maneira do que a
FEMP é considerada como asociación re-
presentativa dos municipios e provincias
polo goberno central.

De xeito aproximativo as administra-
cións central e autonómica financian, en
boa medida, unha asociación de munici-
pios que simplifica a relación cos poderes
locais e de paso equilibra os poderes terri-
toriais autónomos. A FEMP é un contrape-
so estatal do poder autonómico. Ben é cer-
to que o apartado 2 do artigo 5 do borrador
do anteproxecto de Lei Básica do Goberno
e Administración Local –na súa versión do
22 de novembro do 2005– non exclúe ou-
tras asociacións alternativas de municipios
á actual e única FEMP. Limítase ao seu re-
coñecemento como interlocutor da Admi-
nistración Central do Estado en canto aso-
ciación municipal con maior implanta-
ción, recoñecemento que non implica a
posíbel constitución doutra asociación de
municipios á marxe da FEMP.

Pero a miña pretensión non é ilustrar
acerca dos avatares do asociacionismo
municipal. Pola contra, estimo bastante
contraditorio que unha Administración
Pública tería que asociarse para defender
a súa autonomía e necesidades financeiras
cando o artigo 140 da Constitución garan-
te o principio de autoridade municipal e o
142 proclama unha facenda municipal
con recursos abondo para o desempeño
das súas funcións (se o lector é alcalde ou
concelleiro de Facenda e ri, mal imos). Iso
quere dicir que o principio de división te-
rritorial do poder naufraga no Estado e, en
tal caso, bruar porque non se respecta ou
se invaden as competencias do goberno
central no actual Estatuto de Cataluña é
un acto de solemne hipocrisía política.
Habería que sindicarse para bregar co Es-
tado. 

No caso que nos ocupa, a FEMP e a
FEGAMP virían ser os sindicatos de em-
presa das administracións central e auto-
nómicca (dun total de 1.416.516 euros de
orzamento de ingresos da FEGAMP,
1.158.684,18 euros proceden de transfe-
rencias correntes da administración auto-
nómica). Este enfeudamento do poder
municipal ante os poderes autonómico e
central do Estado fainos moi escépticos
acerca da súa funcionalidade como instru-
mento sindicado de defensa do municipa-
lismo. A realidade apunta a unha clara re-
lación de dependencia que aínda podería
empeorar no caso de constituírense outras
asociacións de municipios e provinciais
diferentes da FEMP ou da FEGAMP. Se
isto for así, para que serviría o sindicato
de municipios “con maior implantación”?
Na miña opinión para dúas cousas:

Unha: para viabilizar e facilitar a rela-
ción cos municipios, facelos dóciles á le-
xislación que os afecte –previamente co-
ñecida, “pactada”– e poñelos a roer o óso
da suficiencia financeira.

Dúas: Achegar as demandas dos muni-
cipios e simplificar o diálogo político co
poder municipal. Se o signo político
maioritario dos poderes municipal, auto-
nómico e local coinciden, entón, a “com-
prensión” debida, adozará as demandas.
O propio dun bo sindicato de empresa.

Pero aínda así, non conviría ser tan es-
cépticos ou negativos se a FEMP servise
para conseguir unha lei básica de goberno

e administración local que distintinguise
entre grandes categorías de municipios e
necesidades, que garanta a suficiencia fi-
nanceira, que facilitase ou favorecese
agregacións munici-
pais que viabilizasen a
rendibilidade dos ser-
vizos, que facilitase o
traballo para unha or-
denación do territorio
racional. Unha federa-
ción ennobrecida por
unha política urbanís-
tica exportábel, celosa
da honorabilidade do
desempeño municipal;
crítica e severa cos
prevaricadores, afeita
a unha práctica antica-
ciquil empeñada na li-
mitación dos manda-
tos porque un país on-
de os concellos están
dirixidos polo mesmo zalmedina durante
décadas, non parece que se coide especial-
mente da calidade da súa democracia.

Pagaría a pena unha FEGAMP que lle
puxera “un arouxiño avisador” a ese gato
que chamamos territorio porque –como
ben di Xosé Luís Barreiro– a terra é un

instrumento definiti-
vo da construción na-
cional e en vinte e
cinco anos o poder
autonómico non deu
cimo a un proceso de
ordenación territorial
de Galicia capaz de
conciliar unha reali-
dade social avanzada
e unha organización
territorial arcaica.

Gañaría a FE-
GAMP pulo e presti-
xio se organiza os ni-
veis dos seus munici-
pios por criterios po-
boacionais e lles faci-
lita ás cidades a ela-

boración dunha política de plena autono-
mía funcional porque os grandes munici-
pios urbanos non deberían estar subordi-

nadas a ningunha administración para de-
senvolver as súas funcións e economía lo-
cais. Celebrariamos a capacidade política
dos directivos da FEGAMP se encarrila-
sen nas vías de calidade democrática a vi-
da municipal en Galicia e se promovesen
unha política de modernización e adecua-
ción do actual mapa municipal aos obxec-
tivos especificados no artículo 3 da lei
10/1995 do 23 de novembro, de Ordena-
ción do Territorio de Galicia. 

Lois Peña Novo –do que tanto hai
que aprender– no capítulo I do seu pro-
xecto de Mancomunidade Galega di que
as Deputacións naceran dunha comenen-
cia política e non dunha necesidade, na-
mentres que os municipios son un orga-
nismo real, o máis importante da vida
corporativa e que ten que someterse ao
imperio das realidades. Hoxe a realidade
demanda “unha estrutura espacial axei-
tada para conseguir un equilibrado de-
senvolvemento do país. A iniciativa da
FEGAMP, no senso dunha actualización
do mapa municipal, xustificaría por si
soa a súa existencia.♦
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A FEGAMP e a política territorial
MIGUEL BARROS

O encaixe galego
Mario Gallego Rei

COLECCIÓN ESENCIAS

Un achegamento ao mundo do
encaixe galego desde a orixe até
a actualidade por man dun dos
seus maiores coñececedores.
Mario Gallego escribe sobre a
súa historia, descifra os seus
segredos e afonda en estilos,
procedimentos e escolas.

A NOSA TERRA

‘A FEGAMP gañaría
pulo e prestixio se

organiza os niveis dos
municipios por criterios

poboacionais e lles
facilitase ás cidades a

elaboración dunha política
de plena autonomía”
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O novo goberno galego foi aco-
llido cunha mestura de ledicia e
de ilusión por parte dos axentes
involucrados na ación social do
noso país, a necesidade urxente
de mudanzas fondas nas políticas
de benestar de Galicia acharon a
oportunidade de facerse realida-
de despois de tantos anos de fas-
tío ancorados na longa noite de
pedra fraguiana. Nomeadamente,
moitos dos profesionais e repre-
sentantes asociativos que traba-
llamos nos eidos amplos da ac-
ción social, dende as organiza-
cións non lucrativas galegas, nos
servizos sociais dos concellos ou
nos diferentes departamentos da
Xunta vencellados á política so-
cial, ou dende as diversas inicia-
tivas comunitarias financiadas
pola UE na última década, na loi-
ta contra a exclusión, en proxec-
tos de inserción sociolaboral, en
programas de igualdade, na loita
contra a violencia de xénero, con
inmigrantes, persoas con disca-
pacidade, coa dependencia, con
menores, con maiores, coa mino-

ría xitana, e un longo etcétera que
daría para encher páxinas deste
semanario, moitos de nós, aínda
diría eu que a meirande parte de
nós, arelamos con intensidade
ese cambio. 

E algúns sinais de mudanza
se perciben; ben acollidas foron

as declaracións do vicepresi-
dente da Xunta, Anxo Quintana,
anunciando que rematou o tem-
po das subvencións e da política
do gasto e que no canto, come-
zou o tempo do investimento, e
tamén o anuncio de que termi-
nou a época do clientelismo na

concesión de subvencións en
nas relacións dos axentes so-
ciais coa administración auto-
nómica e iniciouse a época dos
dereitos sociais e da cidadanía. 

Son saudábeis esas intencións,
e xa todos respiramos o aire fres-
co que entrou polas xanelas da po-
lítica galega, mais non esperaba-
mos menos, senon moito máis
ainda, as expectativas de cambio
fican alén duns mínimos de salu-
bridade democrática. E transcorri-
do xa tempo abondo para que os
responsábeis politicos puideran
debullar os miolos na procura das
novas directrices da política so-
cial, o certo é que aínda non albis-
camos no horizonte por onde vai o
novo camiño, cales son as liñas
estratéxicas nas políticas de be-
nestar social do noso país, cal vai
ser o tecido, as texturas e a cor do
arelado cambio. Unha certa ollada
crítica comeza a agromar en moi-
tos profesionais do sector, e coido
que é imprescindíbel non sermos
compracentes co novo goberno,
nin rebaixar o noso nivel de ex-
pectativas, nin re-
nunciar a ningun-
ha das nosas are-
las. A Vicepresi-
dencia da Igualda-
de e do Benestar,
alén das comuni-
cacións puntuais
sobre asuntos
máis ou menos
oportunos, non
anunciou aínda
cales serán as li-
ñas estratéxicas da
acción de goberno
nesta área, e cóm-
pre dispor dunha
direción estratéxi-
ca que seguir, tan-
to como facer un
esforzo de comu-
nicación á socie-
dade. Após case
medio ano instala-
dos no goberno, a
nova web da Vicepresidencia re-
flecte unha información pobre
aínda en contido, e unhas impreci-
sas declaracións institucionais dos
seus cargos dirixentes. Esperamos
e queremos máis, moito máis. Nin
a cidadanía en xeral nin tampouco
os profesionais que traballan no
sector coñecen cales son as priori-
dades do novo goberno nin cal é a
orientación da sua política. O úni-
co que puidemos verificar até ho-
xe é un cambio parcial de caras e
nomes, e unha certa inercia conti-
nuísta na práctica. Houbo tempo
xa abondo para coñecermos a no-
va faciana do cambio que tanto
precisamos. Ou seica a revolución
tranquila do benestar social vai
tan paseniñamente que xa ten
pouco de revolucionaria. Concor-
do coa mensaxe de tranquilidade
que traslada Quintana, mais preci-
samos tamén cambios incisivos
como os que protagonizan outras
consellarías como a de Medio Ru-
ral que marquen a diferenza da
que tanto se gaba o BNG.

Un dos factores de desánimo
en moita xente é a fraqueza da
nova estrutura gobernamental na

área de Igualdade e Benestar, con
excepción da Secretaria Xeral de
Benestar e do propio Quintana, o
resto dos responsábeis políticos
da Vicepresidencia, nin teñen tra-
xectoria profesional, asociativa
ou de voluntariado de carácter so-
cial no sector, nin experiencia na
xestión, nin tampouco teñen un
perfil marcadamente político, po-
rén non se entende moi ben a que
responden estes nomeamentos;
como se pode dirixir algo que non
se coñece? E aínda tendo coñece-
mento, unha cousa é coñecer a te-
oría feminista e outra ben distinta
é o deseño e aplicación de políti-
cas de igualdade; son moitos os
problemas sociais que están en
xogo, discapacidade, voluntaria-
do, RISGA, persoas maiores con
rendas baixas, menores en risco
de exclusión vítimas de procesos
de desestruturación familiar, mu-
lleres desempregadas cabezas de
familia en fogares monoparentais
con responsabilidades familiares
e enormes dificultades para ato-
par traballo e subsistir, xitanos

habitando infravi-
vendas con preca-
rio acceso á edu-
cación e ao em-
prego, discapaci-
tados no medio
rural con escasos
recursos ao seu
alcance, e máis
unha vez, un lon-
go etcétera. É
moita a transcen-
dencia das áreas
de goberno que
comprende a Vi-
cepresidencia e
moi grande a res-
ponsabi l idade
histórica que ten
o BNG nestes in-
tres.

Para rematar,
non quero que
ninguén lea estas
liñas coma unha

arroutada de hipercriticismo, se-
nón coma o desexo de darlles un
aviso aos nosos responsábeis po-
líticos, de exercer dende a miña
humilde posición e aproveitando
este altofalante chamado “O
Gran Na Rocha”, como concien-
cia crítica do poder, para que tra-
ballen arreo por mudar a realida-
de e facer ese outro mundo posí-
bel, e para que poidamos manter
a nosa ilusión intacta. Precisa-
mos de liñas estratéxicas, sentido
e dirección, firmeza, responsabi-
lidade, moita profesionalidade e
políticas de benestar social avan-
zadas que nos poñan a carón, non
xa dos países nórdicos que fican
moi lonxe, senón dos bos re-
ferentes nas políticas sociais e de
emprego que están perto de nós,
pouco hai que inventar, abonda
con ollar a Euskadi por dar un
exemplo, ollar no contorno e
apañar as mellores prácticas para
desenvolver políticas á altura dun
goberno progresista e compro-
metido co país galego.♦

ESTEFANÍA GUITIÁN

é educadora social.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa ESTEFANÍA GUITIÁN

As expectativas do cambio

‘Nin a cidadanía
en xeral

nin tampouco
os profesionais
que traballan

no sector
coñecen cales son

as prioridades
do novo goberno

nin cal é
a orientación

da sua política”

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.



H. VIXANDE
Dos 34 millóns de blogs que
hai no mundo, 1.200 son gale-
gos, unha cantidade insignifi-
cante que, con todo, permite
distinguir unha actividade no
noso país que se caracteriza
pola publicación de páxinas
web con entradas organizadas
de forma cronolóxica, de forma
que a última aparece arriba.

O blogueiro galego comezou a
súa actividade en 2005, é na-
cionalista e de esquerdas, escrebe
a páxina en galego, é home aínda
que as mulleres representan o
40%, actualiza tres veces á sema-
na a súa bitácora, inclúe textos e
fotografías, incorpora creación li-
teraria, fala da actualidade, a polí-
tica e a sociedade, ten un contido
orixinal, inclúe unha publicidade
que non lle reporta beneficios, re-
cibe poucas visitas, escribe con
pseudónimo, recolle poucos co-
mentarios, resérvase para si os
dereitos de autor e está aloxado
no mesmo servidor que o 80%.
Ademais, o 20% dos blogueiros
residen en Compostela.

Este perfil dos autores gale-
gos de bitácoras ofreceuno o gru-
po de Novos Medios da Universi-
dade de Santiago, que está consti-
tuído por Silvia Canabal, Manuel
Gago, Xosé López, Antonio Isasi,
Moisés Limia e Xosé Pereira. Es-
tas seis persoas son autoras do in-
forme “A blogosfera en galego:
demografía, usos e contidos”, que
se deu a coñecer no decurso de
EnBlogs’06, Encontro de Blogs
de Galiza e Portugal. Tratouse
dunha xornada que se celebrou en
Santiago o 19 de abril.

Nas conclusións que tiran os
autores deste informe, indícase
que “o despegue da blogosfera é
un feito consumado”, xa que a
progresión nos últimos anos “foi
exponencial”. En Galiza, “de
xeito sincronizado co resto do
mundo, esta gran explosión de
contido produciuse no 2005”.
Esa sincronización é un dato que
os autores consideran “moi rele-
vante que cómpre analizar con
detemento”.

O impacto das bitácoras

“Os blogs revolucionaron o mo-
do de crear contidos na rede, fo-
mentan o nacemento de comuni-
dades e axudan a enriquecer toda
a información dispoñíbel na
web”, proclamaba Catuxa Seoa-
ne nunha presentación intitulada
“De colexios invisíbeis, blogs e
blogosfera” e na que establecía
unha comparación entre as co-
munidades de científicos que tra-
ballan no mesmo campo e inter-
cambian información e experien-
cias sen coñecerse e a blogosfera
como “conxunto interactivo de
persoas que de forma totalmente
libre, comunican as súas ideas a
través do formato blog”.

Unha idea que sustentou esta
xornada de estudo está relacio-
nada coa creación de comunida-
des de opinión e información por
medio das bitácoras. Deste xeito,
os blogs non son só un relatorio
de opinións do autor ordenados

de forma cronolóxica desde o
máis recente ao máis antigo, se-
nón tamén un fenómeno máis di-
námico de relación entre os pro-
pios autores e os lectores, tanto
no sentido do fluxo de informa-
ción e opinión como na compo-
sición de grupos de interese. Isto
é posíbel grazas a ferramentas

informáticas de doada utiliza-
ción que permiten, por exemplo,
incorporar comentarios dos lec-
tores, recoller de forma automá-
tica noticias doutras fontes sen
ter que descargalas ou distribuír
contidos distinguindo os recep-
tores e os distintos aspectos po-
los que se interesan.

Actividade fronte pasividade

Fernando Garrido, participante
de EnBlogs’06, sinalou que esta-
mos diante dun “cambio de para-
digma” na internet porque modi-
fica a concepción da rede, “co
cambio dunha concepción pasi-
va, dunha xente que só consume

e recibe, a unha activa na que a
xente xa produce contido. Isto
parece que é o que se está a dar
na sociedade galega”.

A intervención de Fernando
Garrido, intitulada “Como me-
dra a sociedade blog”, serviu
para pór de manifesto que “qui-
zais non sexa a cantidade de
blogueiros (sobre cen mil en to-
do o Estado Español) o máis
interesante, senón as súas ca-
racterísticas cualitativas, que
está a mudar: os usuarios da in-
ternet”. As reflexións de Garri-
do son posíbeis grazas a exis-
tencia do Observatorio da Ci-
bersociedade, co que está rela-
cionado.

Por último e a marxe desta
xornada, a empresa Abertal Co-
municación vén de poñer en mar-
cha o primeiro sistema de crea-
ción de blogs en galego. O sitio
ten como enderezo www.blogo-
teca.com.♦
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As bitácoras son páxinas web con entradas organizadas cronoloxicamente

Como son os blogueiros galegos

A casa contemporánea en Galicia
Plácido Lizancos Mora

O modelo tradicional no que a
casa, xunto coa terra, os animais e

a ferramenta, conformaban
unha empresa agroindustrial,
semella quedar obsoleto en

Galicia. No seu lugar coloniza 
unha nova vivenda que,

desaparecida a vincualción
dos seus moradores

coa capacidade produtiva,
nace destina en exclusiva

á función residencial.

Histórias Gráficas A NOSA TERRA

“Aquí se dá unha circunstancia
óptima que permite marcar as
diferenzas con outras comuni-
dades e delimitar as bitácoras
que forman parte do censo, e es-
ta é o idioma”, sinalou Carlos
Neira, autor do blog Calidonia e
participante nesta xornada na
súa condición de autor de dis-
tintos estudos da comunidade
de bitácoras galegas.

Neira explica que Compos-
tela é o concello con máis blogs
en galego pola poboación flo-
tante universitaria e pola alta
porcentaxe de mozos galego fa-
lantes nesa cidade en compa-
ranza co resto do país. Vigo é a
seguinte cidade en número de
bitácoras na nosa lingua. Sí-
guea A Coruña.

Ademais, no noso país hai

un blog por cada mi habitantes
e outra vez Santiago é un dos
concellos con maior proporción
de blogs, xuntamente con ou-
tros de menor tamaño.

Por outra parte, Neira tamén
analiza algunhas peculiaridades
das bitácoras como a preferen-
cia de Galicia fronte a Galiza
(55 fronte ao 45%), ou o esma-
gador peso da normativa oficial

fronte á reintegracionista.
A presenza feminina é outro

aspecto que analiza este estudo-
so do blogomillo. Se en 2001 o
100% dos autores de bitácora
eran homes, en 2002 descendeu
ao 75% e en 2004 ao 65%. Ho-
xe representan o 60% fronte a
un 40% de mulleres. Cómpre
ter en conta que 2005 foi o ano
de explosión dos blogs.♦

A lingua como selo que marca a diferenza

Á esquerda, páxina inicial de Emblogs 06. Ao carón, Macacos sem galho, un blog pioneiro.



“Alguén tiña que facer algo” –pensou o
mozo mentres unha aviación ben equipa-
da bombardeaba a ponte defendida por un
heroico exército  popular improvisado.

“Alguén tiña que facer algo” –repetiu-
lles máis tarde aos seus colegas Ernest e
Vincent que viaxaran con el dende París
naquel marzo de 1938 para cubrir na pri-
meira liña a Guerra de España e se atopa-
ban na fronte do Ebro.

Ernest Hemingway e Vincent Sheean
teñen entón case corenta anos e son xa
xornalistas reputados e escritores coñeci-
dos. Os dous intentan convencer a Lard-
ner de que non entre no combate, mais el
teno claro: 

“Creo firmemente na xustiza da causa
dos leais ao Goberno Español. Polo que
vin na fronte durante as dúas últimas se-
manas, sei que todo o que precisan para
gañar é o dereito a mercar artillaría,
avións e material bélico, e quero amparar
as miñas conviccións alistándome na Bri-
gada para que outros americanos vexan o
que pensa un americano sobre esta situa-
ción”, decláralle a Hemingway na entre-
vista que este publica dando conta da de-
cisión do correspondente do New York
Herald Tribune de se integrar nas Briga-
das Internacionais.

Entra, daquela, en combate e escríbe-
lle á súa nai, xa viúva: “Penso que o fas-
cismo está errado e debe ser exterminado,
e que a democracia liberal, ou máis pro-
bablemente o comunismo, está no certo.”

Por estas conviccións, na loita solida-
ria, James Lardner dará no mes de setem-
bro, aos 24 anos, o ben máis prezado que
tiña: a súa vida.

Será o derradeiro morto da Brigada
Lincoln, a estadounidense.

****

En 1939, o James Lardner Memorial
Found, de Los Ángeles, California, publi-
cará un libro na súa homenaxe, que se abre
cun fermoso artigo de Ernest Hemingway

(On the American Dead in Spain) e se fe-
cha cun  poema de Vincent Sheean (Puig-
cerdà). Outros artigos e alocucións de nor-
teamericanos e españois completan o li-
bro: Blood Flows in Badajoz de Jay Allen;
o discurso Speech to the Italian Prisoners,
do ministro de Educación da República Je-
sús Hernández aos
soldados italianos
apresados polas tropas
republicanas; Letter to
a child, carta de Va-
lentín González “El
Campesino” a unha
rapariga que lle escri-
bira preguntándolle o
que pasaba na fronte;
Goodbye, Brothers,
till our speedy reu-
nion, despedida de
Dolores Ibárruri no
momento da forzada
partida das Brigadas
Internacionais, e unha
longa semblanza bio-
gráfica, The life and
death of James Lard-
ner, escrita polo seu
irmán Ring Lardner,
jr.

James e Ring jr.
–un ano máis novo
este que aquel– son
dous dos catro fillos
de Ring Lardner,
prestixioso xornalista
e escritor norteameri-
cano. Ring jr. será un
importante guionista
e adaptador cinemato-
gráfico que traballará durante sesenta
anos no eido do cinema e a televisión e
militará no Partido Comunista Norteame-
ricano. No macartismo será un dos “10
de Hollywood” que desafían o Comité de
Actividades Antiamericanas negándose a
declarar e someténdose a unha durísima
represión (cárcere, perda de traballo, si-

natura mediante nomes falsos, non apari-
ción nos títulos de crédito, etc). Só na dé-
cada dos 60 comezarán a ser rehabilita-
dos estes valentes. E Ring, que traballou
con importantes directores como Premin-
ger, Lang, Negulesco, Jewison ou Alt-
mann e que en 1943 recibira xa un Oscar,

volverá recibir outro
en 1970 polo guión
de M.A.S.H.

Pero volvamos ao
libro do James Lard-
ner Memorial Found. 

Foi tirado a 500
exemplares, co título
–naturalmente– de
“Somebody had to do
something” (“Alguén
tiña que facer algo”).

E as ilustracións
son de Castelao: nove
dos dez debuxos do ál-
bume Galicia Mártir.

****

En Xullo de 1938 Cas-
telao chega aos Estados
Unidos. Vai a instan-
cias da emigración e o
exilio galegos organi-
zados na Fronte Popu-
lar Antifascista Galega.
Leva dous anos de acti-
vidade infatigable en
favor da liberdade e da
República. Primeiro en
Madrid, Valencia e
Barcelona, logo perco-
rrendo a Unión Soviéti-

ca, agora no outro extremo xeográfico e po-
lítico. Mais sempre en Galiza.

Nos USA, co mesmo entusiasmo, en
compaña de Luís Soto, participa de cheo
nas actividades organizadas pola Fronte
Antifascista. Vai dunha cidade a outra dan-
do mitins (Nova York, Detroit, Cleveland,
Boston, Newark...), conforta os transterra-

dos como Basilio Álvarez, colabora na
prensa hispana e na estadounidense, publi-
ca o álbume Milicianos, expón nunha sala
da Quinta Avenida os seus debuxos do ál-
bum Nós e dos tres da guerra, organiza co-
lectas para poder costear a viaxe a Améri-
ca dos galegos exilados en Europa...

Son meses de condicións precarias.
Castelao –que non quixo cobrar da Repú-
blica Española por razóns éticas, para con-
servar a súa total independencia e sentirse
exclusivamente galego– ten practicamente
esgotados os seus escasos aforros, que fo-
ra queimando pouco a pouco. E o apoio do
goberno USA a Franco e o sistema nortea-
mericano afógano. Decide marchar. En
Bos Aires poderá desenvolver unha activi-
dade máis proveitosa en favor de Galiza.

Sen dúbida, a esforzada loita da Fron-
te galega –que edita Milicianos– ten que
ver na escolla das imaxes de Castelao po-
los antifascistas estadounidenses do James
Lardner Memorial Found. Igual que, sen
dúbida, tamén tivo que ver cunha edición
de Galicia Mártir polo Medical Bureau to
Aid Spanish Democracy de Nova York im-
presa nesa época en Toronto, Canadá.

****

Toronto, Canadá. No marco da programa-
ción cultural da temporada 2004-2005, a
compañía Theatre Beyond Words presen-
ta Silly Old Men Ought Not to Fall in Lo-
ve (“Os vellos non deben de namorarse”),
de Castelao. Casualidade? Casualidade
non casual?

O canadense Theatre Beyond Words
leva case 30 anos facendo teatro por todo
o mundo. É un teatro visual, sen palabras,
de xesto, máscara e mimo.

No 1998, nun restaurante galego, os
membros do grupo contemplan uns debu-
xos que lles chaman poderosamente a
atención. Son de Castelao. Mercan un li-
bro seu para poder estudalos.

No 2001, en Pontevedra, visitan as sa-
las do Museo adicadas ao rianxeiro e fican
admirados ante esas imaxes “claramente
creadas cun grande amor á Humanidade e
cun incrible sentido da ironía”. Uns cole-
gas galegos do teatro regálanlles Os vellos
non deben de namorarse. E o Theatre Be-
yond Words, namorado de Os vellos, de-
cide montar a peza.

“A obra –di o TBW– é apaixonada, ro-
mántica e calorosa, aínda que a morda-
cidade subxace no seu humor. Trata sobre
o amor e a morte; a crueldade da mocida-
de e a desesperación da vellez; o desexo e
o degoro do individuo mofados polo xul-
gamentalismo da sociedade no seu con-
xunto. Trata sobre a complexidade do co-
razón humano.”

Castelao foi a memoria viva de Galiza.
Na Terra ou no exilio, a súa vida e a súa
obra deron fe da existencia do noso país,
alentaron os anceios e as esperanzas dos
contemporáneos e transmitiron a testemu-
ña ás xeracións novas, nacidas e criadas na
longa noite de pedra. As súas imaxes, a
súa obra literaria e a súa elaboración polí-
tica constitúen un todo inseparable, como
inseparables son a súa vida e a súa obra.

Vida e obra enraizada no seu país,
mais que sabe plasmar con agarimo e ir-
mandade as xentes doutras terras, como
acontece nos seus debuxos de negros e
outras minorías plasmadas na  estadía
norteamericana.

Unha obra e un exemplo vixentes non
só para a Galiza do noso tempo senón, co-
mo podemos comprobar, para calquera re-
cuncho do mundo neste século XXI.♦
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Lardner, Hemingway, Castelao
HENRIQUE HARGUINDEY

Os irmáns Saco
ou a loita galeguista baixo o franquismo

FERNANDO SACO

A loita contra a ditadura levou a que moitos
comunistas, guerrilleiros, anarquistas, socialistas e

galeguistas compartisen cárcere e presidio.
Eis o caso dos irmáns Cesáreo e Camilo Saco,
perseguidos por mor de actividades ligadas ao

Partido Galeguista.

A NOSA TERRA

‘Foi tirado
a 500 exemplares,

co título de Somebody had
to do something /

Alguén tiña que facer algo.
As ilustracións son de
Castelao: nove dos dez

debuxos do álbume
Galicia Mártir”



XAN CARBALLA
O director Antonio Caeiro
(Gondomar, 1960), filmou un
documental singular en 1986,
Aillados, no que se recollían
múltiples testemuñas dos presos
no penal de San Simón. De
aquela experiencia tamén saiu
un libro, pero só as políticas de
recuperación da memoria histó-
rica permiten unha exhibición
digna daquel traballo único.

Este é o mesmo documental
que apenas se viu cando o re-
matou en 1988?

Esta é unha versión nova e úl-
tima do documental, que se ache-
ga á primeira que fixéramos en
1988, pero agora a música é orixi-
nal e inclúense algunha nova teste-
muña. O máis importante é que o
documental tamén vai sair nun so-
porte DVD que inclúe moitos
máis elementos que o documental:
novas entrevistas, fotografías, no-
mes dos fusilados e tamén o vídeo
dunha viaxe á illa que fixéramos o
18 de xullo no ano 1992 con todos
os presos que contactáramos, or-
ganizado pola nosa conta. O DVD
distribuirase especialmente nas li-
brarías. Ademais desta xira polas
principais cidades galegas o docu-
mental vaise exhibir proximamen-
te na Televisión de Galicia

A exhibición  da primeira
xeira de Aillados foi cativa.

O traballo empezouse en
1986/87 e a primeira versión in-
cluía unhas poucas testemuñas.
Estreámolo en Vigo e Redondela,
e foron os únicos pases que reali-
zamos porque esa copia mestra
destruiuse e non había diñeiro pa-
ra volvela montar. Despois fixe-
mos unha versión rápida, para a
edición do libro Aillados (Ir Indo

Edicións), que inclúe na súa pri-
meira parte o guión do documen-
tal. No ano 2001, coa colabora-
ción doutras produtoras puidemos
levar adiante a montaxe que  se
está mostrando agora.

En Aillados a testemuña de
Alfredo Bautista Alconero Reisi-
ño é especialmente impactante.

Chamábanlle Reisiño porque
era o pequeno dos irmáns e nesta
nova montaxe segue aparecendo
con todo o seu poder expresivo.
Non quixemos que ningunha das
intervencións estivesen interrom-
pidas, porque paréceme que o que
contaban e como o facían era o

máis importante e non debía ser
acentuado. Reisiño era un home
particularmente expresivo e é má-
goa que agora que se coñecen estes
traballos pasaran tantos anos e a
maior parte desta xente non pode
verse recoñecida socialmente polo
se sofremento. Uns porque morre-
ran e outros polos seus problemas
de saúde. Cando o outro día se
abría oficialmente o Ano da Me-
moria na illa de San Simón, lem-
breime daquel ano 1992, cando
Reisiño, nada máis poñer pé na illa
improvisou unha tarima con catro
táboas que había no chan e subín-
dose nela comezou a lernos uns

poemas e a falar do que alí pasara.
Esa vitalidade cos seus máis de oi-
tenta anos vese xa en pouca xente e
vina outro día nunha muller de
Cangas que tamén padeceu moito.
É mágoa que moitos non souberan
que se lles recoñecía e agradecía
todo aquel sofremento.

Como naceu a súa preocu-
pación polo sucedido en San
Simón desde 1936?

Aparte das casualidades, que a
veces son motivos inconscentes,
empecei a buscar material en 1986,
no cincuenta aniversario do golpe,
colocaron unha placa sobre os pre-
sos do franquismo. Só estaba pu-

blicado o libro de Evaristo Mos-
quera, Cuatro años a bordo de una
isla, e a primeira persoa que coñe-
cín directamente foi a Reisiño e ta-
mén a un home de Vigo, Antonio
Salvador Caja. Pensei en facer un
docudrama indo con eles á illa. Pe-
ro cando estivemos alí eles tiveron
unha discusión e decateime que
había que aprofundar máis e até
aquí chegamos co documental no
que están moitas máis testemuñas.
A época era moi mala, porque da-
quela había xente que non quería
falar, fose por medo ou porque
pensaban que non se debía reme-
xer no asunto. Ademais o camiño
que nós queríamos seguir era de
que a historia a contaran os que
sempre foron protagonistas anóni-
mos, non dirixentes destacados, e
iso provoca máis dificuldades das
que ofrecían as inexistentes políti-
cas de recuperación histórica.

Ten tamén  unha produción
sobre as minas do wolfram, no
mesmo contexto histórico, en que
proxectos está a traballar agora?

Amin o que me chama é a me-
moria oral. Agora estamos bastan-
te avanzados nun documental so-
bre os mortos de Baredo, os da a
volta dos nove. Co tema central
desa vinganza o que facemos é un
antes e un despois, da República,
os catro días de guerra após o gol-
pe do 18 de xullo, e o tempo pos-
terior. Arrincamos co fusilamento,
pero despois situamos aos prota-
gonistas, procuramos os porqués
da matanza, e imos cara ao mos-
teiro de Santa María de Oia... Pro-
fesionalmente até hai catro días
estes temas eran tabú, e o traballo
da produtora tiña que ir por outros
camiños. A proba é que vinte anos
despois de ter feito Aillados é ago-
ra cando ten exhibición pública♦
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G.L.
Anulación dos procesos da xusti-
za franquista contra os seus ad-
versarios políticos e a restitución
da dignidade dos que deron a vi-
da pola democracia son as pro-
postas do acto Proceso ao Proce-
so, celebrado  na universidade de
Santiago en memoria de Julián
Grimau, asasinado pola Ditadura
o 20 de abril de 1963. 

O acto foi organizado polo Fo-
ro pola Memoria de Galiza e con-
tou coas aportacións de Manuel
Peña-Rey, Virginia Díaz -Sanz,
Xesús Alonso Montero e Xesús
Redondo Abuín. Advogada e res-
ponsábel da Secretaria de Dereitos
Humanos do Partido Comunista
de España, Díaz Santos. A letrada
que dirixiu dirixiu a acusación na
causa contra Pinochet e outros te-
rroristas de Estado en Sudamérica,
non hai dúbida da nulidade plena

dos procesos franquistas construí-
dos sobre unhas leis da Dictadura
que desafiaban ao sistema legal da
República, nunca derogado. A Lei
de Amnistía de 1977 establece un
modelo de impunidade para os go-
bernos non democráticos benefi-
ciarios das leis de excepción e pro-
texe aos verdugos contra as recla-
macións das vitimas. A letrada de-
fende unha Lei da Memoria que
pasa pola nulidade absoluta dos
procesos e sentencia ditadas ao
amparo de leis que desafiaban a le-
galidade republicana e o direito in-
ternacional.

Díaz-Sanz reclama, en nome
do Foro pola Memoria, a anula-
ción do proceso de Julián Gri-
mau, detido en Madrid en 1962,
torturado a morte e lanzado por
unha fiestra da Dirección de Se-
guridad de Franco para simular
un suicidio que descargase aos

torturadores do seu crime. Gri-
mau sobrevive e a única declara-
ción que lle dan tirado é manus-
crita: “Chámome Julian Grumau,
son membro do do Comité Cen-
tral do Partido Comunista e estou
en España cumprindo unha mi-
sión”. Un tribunal castrense acú-
sao de intento de suicidio e de re-
belión militar continuada pero o
advogado da acusación non ten
nin sequera a licenciatura  en De-
reito e logo será expulsado do
exército. Ningunha das catorce
testemuñas da acusación acode
ao xuízo para probar imputacións
de tempos de guerra que nin se-
quera figuran na Causa General.

O ministro Fraga contra Grimau

Xesús Alonso Montero refírese
ás acusacións dirixidas contra
Grimau por Manuel Fraga, da-

quela ministro da censura fran-
quista. Días despois da detención
e mentres os médicos tratan de
salvar a vida do detido, destroza-
do pola tortura e co parietal
afundido pola defenestración,
Fraga declara que foi tratado “de
forma exquisita e con todas a ga-
rantías da Lei”. A seguir anuncia:
“De aquí a pouco daremos un in-
forme arrepiante dos crimes e
atrocidades cometidas por este
caballerete”. 

O catedrático emérito e acadé-
mico, que preside o Foro pola Me-
moria de Galicia, refírese ao libro
Crimen o Castigo editado polo
ministerio de Fraga sen carimbo
de imprenta co nome de Angel
Ruiz Ayúcar e atribuído ao propio
ministro que 27 anos despois ocu-
paría a presidencia da Xunta. 

Toda a arrogancia do poder
da Ditadura maniféstase na cam-

paña lanzada por Fraga contra o
preso en artigos publicados na re-
vista El Español, en informa-
cións da Agencia EFE, no diario
falanxista Arriba e nun número
apócrifo do Mundo Obrero edita-
do polo ministerio da Censura.
Ningunha destas acusacións re-
sulta probada no xuízo. O estilo
agresivo do ministro Fraga non
perdoa a outras vítimas da tortura
coma foi o caso de dúas mulleres
maltratadas pola Guardia Civil
durante as folgas de Astúries de
abril e maio de 1963, para as que
o ministro ten palabras de burla.

Todos os relatores reclaman
restitución e dignidade para Ju-
lian Grimau e para todos os re-
presaliados dacordo coa resolu-
ción da Asemblea Parlamentar do
Consello de Europa que condena
os crimes da Ditadura e insta ao
Governo a reparar ás vítimas.♦

O Foro pola Memoria reclama reparación
para Julián Grimau e represaliados da ditadura

Antonio Caeiro, director de Aillados
‘Tiveron que pasar vinte anos
para poder exhibir un documental sobre os presos de San Simón’

PEPE FERRÍN / AGN

Datas de exhibición

Organizado pola Consellaría
de Cultura, durante as vin-
deiras semanas levaranse a
cabo diversas exhibicións de
Aillados, dacordo co seguin-
te calendario:

A ESTRADA (29 de abril), A
CORUÑA (12 de maio), SI-
LLEDA (13 de maio), CAN-
GAS (18 de maio), VILAGAR-
CÍA (19 de maio), CELANO-
VA (20 de maio), MONFORTE
(25 de maio), SANTIAGO (1
de xuño), LUGO (2 de xuño),
PORTO DO SON (9 de xuño),
O BARCO (10 de xuño), FE-
RROL (15 de xuño), Boiro
(16 de xuño), MARÍN (23 de
xuño) e VIGO (30 de xuño). 

Tamén haberá unha proxec-
ción en TEO pero non está
determinada a data.♦
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A Lei de Dependencia
MANUEL CAO

O Consello de Ministros do 21 de abril de 2006 aprobou o an-
teproxecto de Lei de Dependencia co obxectivo de encher un
baleiro importante no sistema de protección social español no
que se refire ás persoas que non poden valerse por si mesmas
sexa cal sexa a súa idade e tendo en conta o informe emitido
polos órganos administrativos creados para designar e valorar
os beneficiarios e xestionar as axudas e prestacións. 

O cambio nas estruturas familiares e o envellecemento da po-
boación ocasionou en España un aumento importante no número
de persoas dependentes que sobreviven en condicións difíciles
con carencias dende punto de vista económico, sanitario e afecti-
vo. A transición da familia tradicional ao modelo individualista ti-
vo como perdedores claros os anciáns, enfermos crónicos e dis-
capacitados, pois no sistema tradicional o reparto de funcións in-
trafamiliares, facilitado pola abundancia da prole e pola asigna-
ción de roles sexistas ás mulleres, internalizaba os labores de asis-
tencia e coidado na familia polo peso dos costumes castigándose
co ostracismo e a marxinación social o maltrato ou falta de con-
sideración con anciáns, nenos e/ou discapacitados. Estes meca-
nismos informais que inducían un modelo de protección social
xestionado polas familias sufriu unha desfeita co éxodo rural (al-
deas sen xente que hoxe son asilos desorganizados) e co modo de
vida urbano con familias desartelladas e/ou en dificultades eco-
nómicas e sociais onde se penaliza a existencia de cargas familia-
res no ámbito da contratación laboral e na realización de proxec-
tos de formación e capacitación profesional nun contexto de com-
petencia feroz nos mercados de traballo, de bens e de servizos. 

Neste sentido, a familia considerada antes activo irrenun-
ciábel, pasou a transformarse, por veces, nunha lousa que ha-
bía que levar enriba e que facía dificultoso que os proxectos
individuais tivesen algunha posibilidade de realizarse. Esta si-
tuación deixou no desamparo os máis febles e non hai máis
que ver algunhas novas dos xornais (persoa morta dende hai
meses no seu piso, bebé abandonado no lixo, roubado e mal-
ferido un ancián que vivía só, etc) para decatarnos dos efectos
da desaparición do sistema familiar de protección e a falta dun
sistema público supletorio. Pois ben, esta lei trata de construír
ese modelo de carácter universal seguindo os sistemas de pro-
tección imperantes na Unión Europea tendo en conta que, até
agora, España é dos países con maiores déficits na axuda ás fa-
milias, á infancia e aos discapactados de toda a UE. 

Á espera da súa aprobación definitiva, logo da discusión par-
lamentaria e da súa entrada en vigor programada para o 1 de xa-
neiro de 2007, existen grandes cuestións que resolver que fan re-
ferencia tanto ao deseño como á implementación das medidas
concretas. Nesta lei han de cooperar as institución centrais e au-
tonómicas tendo en conta que haberá especificidades territoriais
que requirirán tratamentos singularizados no sistema de finan-
ciamento, na determinación e avaliación dos beneficiarios e na
instauración de mecanismos de inspección e control que preve-
ñan da tendencia á fraude consecuencia da picaresca e das estra-
texias rent seeking. Tal vez, por iso, incorpórase como norma xe-
ral a figura do copago modulada en función das rendas recibidas
e das circunstancias particulares da dependencia para evitar com-
portamentos orientados a privatizar rendas e riquezas familiares
endosándolle ao sistema público os custos sociais e asistenciais.

O custo da aplicación da lei dependerá do número e cua-
lificación dos beneficiarios, estimada en 1.125.000 persoas na
actualidade, e o goberno prevé unha achega estatal de 12.638
millóns de  de 2007 a 2015, unha cantidade semellante por
parte das CC AA quedando para os usuarios o financiamento
de arredor do 30% do custo total do sistema.♦

Até agora, España é dos países
con maiores déficits na axuda

ás familias, á infancia e
aos discapactados de toda a UE”

A CIG ten convocadas manifes-
tacións en todas as comarcas de
Galicia, malia que a concentra-
ción principal terá lugar en Vigo
a partir do mediodía, con saída
do cruzamento de Urzaiz coa
Doblada. Entre os temas centrais
do acto, o sindicato nacionalista
reclamará tamén o fin da preca-
riedade laboral, o recoñecemen-
to de Galicia como nación e o
dereito de autodeterminación.
Ademais, demandará maior nú-
mero de competencias no futuro
Estatuto galego e traballo digno
e de calidade.

No comunicado que lerán os
líderes sindicais destacarán que
“afrontamos este Primeiro de
Maio cunha situación política
nova, resultado das últimas
eleccións, dando así remate á
etapa Fraga e ao longo período
de gobernos de dereitas no noso
país. Facémolo coa esperanza
de que este novo escenario po-
lítico posibilite levar adiante
medidas eficaces a prol do re-
parto da riqueza, contra o défi-

cit de infraestruturas, os altos
índices de precariedade laboral
e desemprego, a emigración, a
perda de poboación, o baixo ni-
vel de servizos sociais, a perda
de emprego en sectores produ-
tivos básicos, o abandono da
Administración autónoma da
defensa da identidade nacional,
da cultura e da lingua”.

Pola súa banda, CC OO e
UGT lerán un comunicado con-
xunto ao final da súa manifesta-
ción que sairá ás once e media
do cruzamento de Urzaiz con
Gran Vía. Segundo as dúas cen-
trais estatais, “o Primeiro de
Maio celébrase cun novo hori-
zonte de esperanza para todos
os cidadáns de España que as-
piran a vivir nun ámbito de paz
e convivencia democrática sen
a lacra do terrorismo. Coa cau-
tela que esixe un proceso desta
natureza, debemos saudar moi
positivamente as perspectivas
que se abren para acabar con
tantos anos de violencia e sufri-
mento”.

No tocante a Galicia, UGT e
CC OO destacan como princi-
pais problemas a precariedade
do mercado laboral, “que per-
manece á cabeza de España e
da UE co índice de temporali-
dade máis alto, fenómeno que
afecta sobre todo ás mulleres e
á mocidade, agravado coa in-
corporación masiva da inmigra-
ción ao mercado de traballo”.
Segundo aseguran os sindica-
tos, “os empresarios seguen
usando os contratos temporais
de forma masiva. Temos que
poñer freo ás prácticas fraudu-
lentas en materia de contrata-
ción laboral, asegurar unha uti-
lización responsábel da contra-
tación temporal e conseguir un-
ha mellor regulación das con-
tratas e subcontratas”.

Todos os sindicatos centra-
rán parte dos seus discursos na
mocidade. “O desemprego e a
precariedade na xuventude é
outro dos problemas que cóm-
pre superar. En Galicia, máis do
95% dos contratos que subscri-
ben os mozos son de carácter
temporal, e dous de cada tres
menores de 25 anos teñen este
tipo de contrato, situación na
que se manteñen durante dema-
siados anos. Isto empece a súa
emancipación e a xeración de
expectativas de futuro”, afirma-
rán tanto UGT coma CC OO no
seu comunicado conxunto.♦

O marco de relacións laborais galego principal
desacordo entre a CIG e as centrais estatais

Primeiro de Maio
contra a precariedade

R.V.A.
Vigo será o escenario principal das manifestacións sindicais do
Primeiro de Maio. A mobilización central da CIG terá lugar a
partir das doce da mañá e terá como reivindicación xeral a esi-
xencia dun marco galego de relacións laborais “que permita
acceder a un traballo digno e de calidade”. Pola súa banda,
CC OO e UGT farán unha manifestación conxunta a partir
das once e media da mañá que terá como lema principal “Po-
la paz. Emprego estábel en igualdade. Non á sinistralidade”.

Obreiros alén mar.
Mariñeiros, fogoneiros e
anarquistas galegos en New York

BIEITO ALONSO

Mariñeiros e fogoneiros en contacto con outros
inmigrantes anarcosindicalistas puxeron a andar, no
primeiro terzo de século XX, unha experiencia sindical
inédita, de base “étnica” e industrialista: a Unión de
Fogoneiros, Cabos e Engraxadores do Atlántico,
asentada nos principais portos da costa leste
norteamericana. Con oficios vinculados ao mar,
determinaron unha organización societaria –moi
influída pola cultura da taberna portuaria– na que o
debate aberto entre a pretensión dos
anarcosindicalistas por configurar unha identidade
internacionalista e a pervivencia dunha identidade de
raiz “étnica”, permiten situar o obxecto deste estudo no
marco da discusión xeral sobre a reformulación desa
identidade e o recoñecemento de clase.

novidade    novidade    novidade    novidade    novidade

A NOSA TERRA



CÉSAR LORENZO GIL
Aínda que o Goberno Zapate-
ro segue a insistir en que o
proceso de negociación non
comezará até que se verifique
que o alto ao fogo da ETA é
real, para o PP xa está dese-
ñado o plano de demandas
que o Estado vai aceptar a
cambio do final do terroris-
mo. O futuro de Navarra é, se-
gundo Mariano Raxoi, o “pre-
zo político” que esixirá o grupo
armado para calar as pistolas.

O ataque contra unha ferraxería
en Barañain (Navarra) e o lan-
zamento de cócteles molotov
en Getxo (Euskadi) puxeron en
dúbida a verosimilitude da tre-
gua anunciada pola ETA. O go-
berno español xa anunciara que
non aceptaría ningunha mani-
festación de violencia, nin se-
quera a considerada kale borro-
ka (loita na rúa) para iniciar o
diálogo co grupo armado pero
mostrouse cauto á hora de va-
lorar quen está detrás destes ac-
tos.

En troques, o presidente de
Navarra, Miguel Sanz, líder da
UPN –partido que aglutina ta-
mén o PP na comunidade foral–
foi moi contundente na primeira
hora. “Este ataque invalida o
anuncio de tregua”, dixo. “Como
sospeitabamos, os terroristas non
teñen ningunha gana de deixar
de atemorizar a poboación”. O
feito de ser o propietario da fe-
rraxería un concelleiro do PP e
ser o método do atentado seme-
llante ao utilizado pola ETA nou-
tras ocasións afonda no misterio
deste acto.

Outro detalle que enche de
fume o caso é a condena explí-
cita do ataque por parte da ile-
galizada Batasuna. “Solidarizá-
monos coas vítimas”, explicou
en rolda de prensa o dirixente
abertzale Joseba Permach, “e
confiamos en que se entenda
que para conseguir levar a bo
porto o proceso de paz deben
interromperse todas as actua-
cións violentas así como as de-
tencións policiais”. É a primei-
ra vez que Batasuna condena un
atentado que puidera provir do
contorno etarra. Por que este
cambio? As posibilidade son
dúas. Pode ser que Batasuna
saiba que o atentado non tivo
nada a ver co grupo armado e
estea seguindo a súa estratexia
habitual en actos violentos alle-
os ao “conflito vasco”, caso dos
atentados do 11-M en Madrid,
por pór un exemplo. Ou ben a
esquerda abertzale logrou des-
vincularse do “aparato militar”
e toma decisións políticas pro-
pias que ben poden non coinci-
dir con parte do organigrama
etarra, que si pode considerar
necesario manter o “lume quen-
te” da violencia na rúa.

O caso é que días despois do
ataque, o propio Miguel Sanz tivo
que recoñecer que o ataque pode-
ría provir de “elementos descon-
trolados”, aínda que insistiu en
que Navarra está a ser obxecto de
negociación política. “Que uns e
outros saiban que o noso futuro

non sei vai decidir fóra das insti-
tucións democráticas que a nosa
comunidade posúe”.

Esta liña é a que mantén o PP
como primeiro “pau na roda” do
proceso de paz. Mariano Raxoi
considera que son dous os peares
da negociación entre goberno
central e a ETA. Por unha banda,
o recoñecemento do “dereito á
autodeterminación”. A última
voz en expresalo foi a do ex pre-

sidente español José María Az-
nar. “A ETA non cambiou o dis-
curso. Segue a pedir o mesmo. O
que pasa é que antes sabía que
nin tiña ouvintes. Hoxe, en plena
descomposición do Estado, en-
controu interlocutores que lles
dan esperanzas de lograr o que
queren, contra o sentir da socie-
dade española en pleno, que se
opón aos seus desexos”. Por ou-
tra banda, Raxoi insiste en que

Navarra acabará formando parte
de Euskadi. “Non importa o que
queiran os navarros. A cambio de
que non haxa terrorismo deberán
renunciar ao que realmente que-
ren e terán de integrarse nese mi-
to de Euskal Herria”, dixo o pre-
sidente popular.

Pola contra, a representante
no Congreso dos Deputados de
Nafarroa Bai (a coalición de
partidos navarros que si defen-

de que a comunidade se integre
coa vasca), Uxue Barkos, expli-
cou despois da súa entrevista co
presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, que non
había indicio ningún para pen-
sar que o futuro de Navarra
centralizaría o proceso de diá-
logo e admitiu que as caracte-
rísticas da integración que o seu
grupo preconiza contemplan
como primeiro requisito o
apoio maioritario da sociedade
navarra, algo que, por certo, xa
se contempla no propio Estatu-
to navarro.

Rodríguez con Zapatero

Xustamente, nesa rolda de con-
tactos, Zapatero contou co apoio
do BNG. O seu voceiro no Con-
greso, Francisco Rodríguez, saíu
moi satisfeito do encontro co
presidente e valorou moi positi-
vamente os pasos dados na bus-
ca da paz en Euskadi. “O na-
cionalismo galego sempre de-
fendeu que o final do conflito
había que buscalo mediante a
negociación como único xeito
de que as vellas feridas poidan
restañarse e se peche definitiva-
mente a traxedia”.

Rodríguez admitiu que o
BNG apoiará plenamente a vía
do diálogo e adiantou o voto po-
sitivo a calquera iniciativa go-
bernamental que procure ache-
gar posturas para acabar co te-
rrorismo. “O camiño iniciado
por Zapatero debe ser apoiado
por todos os demócratas porque
a paz non é un tema do que tirar
tallada partidista senón que su-
pón un dos máis grandes desafí-
os da democracia”.♦
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O PP defende que o futuro de Navarra é o ‘prezo político’ do alto ao fogo da ETA

Primeiros paus nas rodas do proceso de paz

O presidente Zapatero recibiu a Francisco Rodríguez (BNG) para falar do proceso de paz.
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A nosa historia
de raíz

A NOSA TERRA

Historia de Cangas
1900-1936

Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

O Barco e a Terra
de Valdeorras
durante
a II República e
o franquismo
1931-1977

Félix García Yáñez

Betanzos na historia

Xesús Torres Regueiro

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón

José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde

Hai novos comportamentos electorais que se es-
tán a reproducir en cada campaña electoral lati-
noamericana. Novos tópicos que se repiten até
formaren parte do acerbo continental.

Cada campaña electoral estase a converter
nunha carreira de descualificacións que xa non
emprega argumentos políticos nin económicos,
senón que esgrime ataques de índole persoal.

Nas anteriores eleccións presidenciais  peruanas
Alejandro Toledo foi prota-
gonista de programas de te-
levisión nos que unha rapa-
za afirmaba ser a súa filla. O
candidato que triunfou na
primeira volta das eleccións
do 2006, Ollanta Humala,
foi sometido ao acoso me-
diático no que se vertían to-
do tipo de noticias que en-
noitecían o seu pasado.

Lula foi o branco obse-
sivamente preferido da ca-
dea televisiva Rede Globo
na campaña de denuncias
contra dirixentes do PT in-
volucrados no financiamento ilegal do partido, ou
na procura da estabilidade parlamentaria que as
urnas non lle deron, a cambio de gratificacións
económicas a parlamentarios sensíbeis a argumen-
tos monetarios. Lula tamén se viu sorprendido por
unha campaña na que foi presentado como un
alcohólico apático, que non se implicaba no go-
berno do país.

Durante o paro petroleiro de finais do 2002, a
oposición venezuelana puxo en marcha unha xi-
gantesca campaña de acoso e derribo mediático.
Durante as 24 horas do día as cadeas televisivas
non emitían máis anuncios que os que identifica-
ban a Hugo Chávez con Benito Musolini ou con
Adolf Hitler, en spots nos que comparaba o físi-
co dun estilizado chávez na época previa á presi-
dencial, co dun Chávez instalado no Palacio de
Miraflores, que gañara kilos.

Agora é o candidato presidencial de México
pola coalición Alianza por el Bien de Todos, An-
drés Manuel López Obrador, quen lidera todas as
sondaxes, a diana preferida dos anuncios que
constantemente publicitan as emisoras de radio,
ou as cadeas de televisión, nos que se vincula a
Obrador con Chávez, nos que se asegura que dei-
xou perigosamente endebedado o goberno do
Distrito Federal, nos que un simbólico muro de

tixolos, que representa o país, cae a cachos tras
un hipotético e probábel triunfo do candidato do
centro-esquerda que milita nas filas do Partido da
Revolución Democrática. Ou un ambicioso
Obrador que soña con morar no Palacio dos Pi-
nos, mais que como presidente que sería un au-
téntico perigo para México. 

Nesta guerra sucia electoral contra Obrador in-
corporáronse as novas tecnoloxías como os blogs,

messenger, correos elec-
trónicos... con mensaxes
negativas e descualifica-
doras do ex-alcalde capi-
talino. No seu contraata-
que, López Obrador ase-
gura que todo son calum-
nias que non poden pro-
bar, pero que a base de re-
petilas, pretenden, como
nas teorías nazis, conver-
ter en verdades. “...qué-
rennos esmagar co diñeiro
que negociaron nunha
reunión Salinas, o ban-
queiro Roberto Fernández

e Televisa, propiedade de Emilio Azcárraga, para
acender o ventilador dunha guerra sucia na que se
pretende sementar a imaxe dun López Obrador au-
toritario. Nesa reunión tamén estaba presente o
candidato do PAN, Roberto Calderón”. 

En opinión da Fiscalía Especializada para na
Atención de Delitos Electorais  mexicana (Fepa-
de), a guerra sucia electoral inhibe a partici-
pación cidadá, faille perder á sociedade o seu de-
reito a coñecer os proxectos de cada candidato.

Por tanto, a campaña sucia non é unha arma
desesperada do PAN senón unha estratexia perfec-
tamente deseñada para inhibir, desmotivar ou de-
salentar no voto ese 35% de indecisos que poden
decantar as eleccións presidenciais. Para o cientis-
ta político Federico Estévez, este tipo de mensaxes
comunican mellor co segmento do electorado me-
nos organizado, pouco atento ás mensaxes políti-
cas e cun nivel de información bastante precario.
Isto é..., a maioría do electorado mexicano.

López obrador, lembrando aquel “ladran…
logo cabalgamos” do Quixote, diríxese aos seus
seguidores cunha frase de ánimo: “Vannos seguir
atacando... iso significa que imos ben”.♦

LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI

(www.igadi.org)

México lindo, campaña sucia
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

COMO CANDA O DO PRESTIGE PERO AO REVÉS ROI CAGIAO

‘A campaña sucia é unha
estratexia perfectamente
deseñada para inhibir,

desmotivar ou desalentar no
voto ese 35% de indecisos que
poden decantar as eleccións”

Andrés López Obrador –candidato á presidencia mexicana– e, á dereita, Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.
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CÉSAR LORENZO GIL
A postura teimuda do presidente
iraniano, Mahmud Ahmadi-
neiad, no programa nuclear non
responde a ningunha ansia beli-
cista. Mais ben ao contrario.
Nun Oriente Medio en pleno
proceso de recolonización, Irán
sabe que debe defenderse con to-
do o que teña ao alcance para
evitar a invasión estadounidense.

Após a invasión do Irak, Oriente
Medio é unha rexión coa pistola
na tempa. Países como Siria tive-
ron que reformular o seu papel e
renunciar á influencia política

que, por exemplo, Damasco tiña
no Líbano. A capacidade militar
estadounidense é hoxe en día infi-
nitamente superior á resistencia
de calquera exército regular e a
situación iraquí, con gran parte do
país inmersa na subversión isla-
mista, é un futuro que non lle gus-
ta a ningún dos réximes da zona.

Irán sábese vítima propicia-
toria dos intereses estadouniden-
ses na busca de petróleo e non
ten outro remedio que tomar a
iniciativa. A escusa para invadir
o Irak foran unhas armas de des-
trución masiva que nunca existi-
ran. Que se demostrase aquela

falsidade non supuxo que este
sistema de casus belli perdese
vixencia.

Igual que hai tres anos, a
China e Rusia volven estar en
contra da invasión e fan todo o
posíbel por arrefriar o conflito.
Mais nada vale para o Pentágono
fóra da rendición e que se reco-
ñeza a supremacía de Israel so-
bre a porta de Asia.

Ahmadineiad anuncia que
non cre que lle impoñan sancións
durante a reunión do Consello de
Seguranza das Nacións Unidas
do 28 de abril. É máis unha de-
sesperada chamada á calma que

un berro profético. De nada lle
valeu a Sadam Husein abrir fran-
camente as portas das súas fábri-
cas e laboratorios. Washington
cumprirá os seus obxectivos mi-
litares co grao de lexitimidade
que poida conseguir. Tras a xoga-
da do Irak, ninguén está a salvo.
Por iso Irán busca defenderse.
Talvez nesta ocasión sexa máis
relevante o papel chinés e ruso,
mais, ¿teñen estes Estados capa-
cidade para se opoñer ao ditado
dos EE UU máis alá da obxec-
ción retórica que impulsara Fran-
cia durante a campaña do Irak? A
día de hoxe, non.♦

Plano de supervivencia para Irán
Memoria
de abril
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Neste ano
conmemórase en
todo o Estado o 75º

aniversario da
proclamación da II
República. No noso país,
nunha decisión histórica, a
administración proclámao
Ano da Memoria,
conmemorando o
sufrimento que veu despois
do golpe militar de 1936.

As vítimas da ditadura
franquista somos toda a
poboación. Pero hai
historias individuais e
colectivas de represión,
situacións de terror que
debemos lembrar para
telas sempre presentes e
porque a dignidade obriga
a recoñecer a loita das
mulleres e homes que
sufriron paseo, cadea,
tortura, marxinación.
Vítimas do peor dos
terrorismos, o de Estado,
que xamais tiveron
recoñecemento oficial na
administración española.
Cantas persoas viviron
coa existencia e as ideas
na clandestinidade? É
preciso lembrar. En abril
de 1937 Guernica foi
bombardeada pola
aviación nazi,
converténdose no símbolo
da barbarie, continuada
hoxe no Iraq. 

No mundo, un 25 de
abril de 1974, Portugal
viviu unha primavera que
seguía ao inverno de
Salazar e Caetano. En
abril do 2002 o mundo
asistiu á rebelión das
chabolas contra o golpe de
estado en Venezuela, que
salvou a vida do seu
presidente Hugo Chávez e
do proceso bolivariano. 

En abril de 1961 foi
derrotada a invasión de
Praia Girón en Cuba e
proclamouse o carácter
socialista da Revolución.

Tamén neste mes
xuntámonos organizacións
de todo o Estado nas Illas
Canarias nos encontros de
solidariedade con Cuba.
Alí lembramos os cinco
compañeiros cubanos que
están prisioneiros nos EE
UU por loitaren contra o
terrorismo. Do mesmo
xeito, conmemoramos a
participación cubana nas
Brigadas Internacionais
que loitaron pola
República. Lembrar para
continuar, loitar para
seguir vivindo, imaxinando
outro mundo, conspirando
as xentes para que as
cousas teñan sentido, para
que tanto traballo, tanto
medo, leve a outro futuro.
Republicano,
naturalmente.♦

●



CÉSAR LORENZO GIL
Dous equipos en forma pero
dúas traxectorias enfronta-
das. O Deportivo en transición
cara á humildade; o Celta, su-
bindo ás carreiras do inferno
do descenso. O partido de Ria-
zor concreta o equilibrio entre
dous conxuntos que seguen a
pelexar por se facer de novo
cunha identidade definida.

Entre a ilusión e a sospeita. Así
se definen maioritariamente os
sentimentos dos seareiros de
Celta e Deportivo respectiva-
mente. Non é que todos os celtis-
tas anden pulando polas rúas
pensando no retorno a Europa
nin que os deportivistas camiñen
polos Cantóns co queixo fincado
nos cotenos pregándolle a San
Mauro Silva. Non, mais si hai un
vento do sur que fai dos celestes
uns futbolistas máis seguros de
si mesmos ca os branquiazuis.

De todos os xeitos, estas bri-
sas poden acabar en ventiscas do
norte, tal e como pasou no parti-
do de ida en Balaídos, no que o
Deportivo, bastante esluído de-
portiva e moralmente, marchou
para A Coruña cun 0-3. E é que
dan igual os estados de ánimo e
as estatísticas, os Deportivo-Cel-
ta son partidos excepcionais nos
que sae o mellor, mais tamén o
peor, dos azos dos afeccionados.

O que si se pode calibrar,
aproveitando este partido, é o in-
tre actual dos dous grandes clubs
galegos. Case coma nunca antes,
as estruturas de un de outro se
asemellan e parecen confluír nun
punto común no que as directivas
de Augusto César Lendoiro e Ho-
racio Gómez aprenden mutua-
mente para sobrevivir na elite.

Os eficaces de Vázquez

O Celta é un equipo sorprenden-
te. Con case o mesmo plantel co
que gañou praza para a Liga dos
Campións foi quen de descender
á segunda división. E só unha
tempada despois ponse rufo no
quinto posto e, pese a certa irre-
gularidade (sobre todo en canto á
calidade do xogo), as súas cifras
xa son históricas. Os vigueses ra-
charon a marca de triunfos en li-
ga. Están a un paso de lograr o
maior número de puntos da his-
toria e matematicamente aínda
poden quedar terceiros, un posto
no que nunca estivo antes.

E como é posíbel? Por múlti-
plas razóns, tal e como temos co-
mentado nestas páxinas anterior-
mente. Só subliñar unha, a prin-
cipal. O Celta é un equipo eficaz,
daniño coma unha víbora, tan ra-
ñetas co gol que nunca até agora
perdeu un partido no que se
adiantara no marcador. Os “efi-
caces de Vázquez” contan con
perlas valiosas que están a “de-
butar” na primeira división: Pin-
to, Oubiña, Silva e Canobbio son
fundamentais para entender esta
boa forma. E deste cuarteto, tres
xogadores xa foran cruciais no
ascenso. O outro, Silva, foi un
dos máis destacados dun Éibar
que quedou ás portas da primeira

división e que hoxe, sen o cana-
rio e outros talentos, esvara nas
lamas do descenso á 2ª B.

Ademais, a diferenza do que
ocorrera con Javier Irureta, Víctor
Fernández ou Miguel Ángel Loti-

na, Fernando Vázquez si forma
parte da estrutura do club. O seu
labor sobarda a área técnica do
primeiro equipo e a súa filosofía
conseguiu impregnar a directiva.
Certo que Gómez xa cambiara a

súa óptica deportiva para se adap-
tar á penuria financeira pero o en-
contro con Vázquez supuxo un
paso decidido cara á consolida-
ción dun modelo de canteira que
debería comezar a dar os seus
froitos de aquí a un lustro.

Mobilización xeral 

O Celta tivo unha cura de humil-
dade baseada no shock do des-
censo. A reconversión fíxose or-
denada pero rapidamente con re-
sultados moi satisfactorios mais
cun risco moi elevado.

O Deportivo está inmerso ne-
sa reconversión. Lendoiro preten-
de cambiar a dinámica dun club
moi “pesado” en todos os seus as-
pectos sen sacrificar máis do de-
bido a estabilidade deportiva. E
estao conseguindo, malia os gra-
ves problemas que vén sufrindo o
equipo coruñés esta tempada –es-
pecialmente polas lesións de Va-
lerón e Jorge Andrade.

Na Coruña hai un lema: can-
do todo se pon difícil só respon-
den os da casa. Este ditado foi al-
go que non logrou entender Iru-
reta, que acabou mergullado nun
vestiario desmotivado e furado
por intereses persoais que debili-
taron a estrutura de campións. A
marcha de Fran e Mauro Silva
desarmou o esquelete e a fortale-
za do conxunto a principios des-
ta tempada quedou nas mans de
Lionel Scaloni e Diego Tristán,
capitáns ordenados por Joaquín
Caparrós. O primeiro está cedido
no West Ham londinense após
uns meses pésimos nos que de-
mostrou que o seu “liderado” era
máis cousa de berros extemporá-

neos e arengas paramilitares que
de xestos que favorecesen o co-
lectivo. Do andaluz pouco hai
que dicir. É o máximo goleador
do equipo, un xogador dotado
dun talento extraordinario, pero
sen a intelixencia suficiente para
asumir o seu papel, perdido nun-
ha desorientación social e perso-
al que o distanciaron do adestra-
dor, da afección e posibelmente
da internacionalidade xa para
sempre. Este sevillano é o sím-
bolo do “Antigo Réxime” bran-
quiazul e coa súa marcha no ve-
rán acabará a transición.

Para corrixir o rumbo, Capa-
rrós si mirou para abaixo. No
Deportivo B encontrou todo o
que lle fixo falta para a “mobili-
zación xeral” dun equipo para
manterse entre os mellores. Iago
Iglesias ou Iván Carril demostra-
ron que poden estar na selección
galega en decembro e que se hai
confianza, os máis novos si sa-
ben defender a camisola. 

Esta reacción non é nova.
Xa a ensaiara Corral na primei-
ra crise do Súper Dépor (daque-
la agromaran Máikel, David
Fernández, Deus, Aira, Viquei-
ra…) para logo quedar en nada.
Eran outros tempos. Hoxe non
hai cartos abondos para rexur-
dir das cinzas.

O sábado, 29 de abril, Riazor
acolle o duelo máis igualado dos
últimos tempos, un partido onde
non está en xogo a supremacía
de un ou doutro equipo senón a
posibilidade real de que no futu-
ro este partido si sexa un auténti-
co choque entre galegos, vivido
con paixón no céspede e con ad-
miración nas bancadas.♦
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O Dépor fronte ao Celta por primeira vez en anos sen superioridade

O duelo do equilibrio

O Dépor-Celta desta tempada recorda os choques do ano no que ambos os equipos che-
garon á Liga dos Campións (2002-03).                                             PACO VILABARROS

O Karpin Galicia
de ciclismo
correrá no 2007
O pasado 26 de abril presentouse en
Compostela o equipo ciclista Karpin Ga-
licia, que competirá de xeito profesional
a partir do 2007. A escadra nace avalada
pola Dirección Xeral para o Deporte e o
compromiso financeiro de tres empresas
privadas: a construtora Valeri Karpin,
Caixanova e Cardomar, empresa viguesa
adicada á subministración industrial, que
asumen o 67 por cento do orzamento
(3,6 millóns de euros en total). O propio
Valeri Karpin, que patrocina xa varias
iniciativas deportivas en Galiza, desta-
cou a necesidade de que este proxecto
sirva para dar a coñecer o deporte galego
e presentar “o noso país polo mundo
adiante”.

O Karpin Galicia xa estará listo pa-
ra a Volta a España do ano que vén. O
director xeral para o Deporte, Santiago
Domínguez, destacou a coincidencia do
debú do equipo co regreso da competi-
ción ás estradas galegas e xa adiantou
que o mellor clasificado na Volta a Ga-
liza de afeccionados terá un lugar na es-
cadra. A idea de Domínguez é que a ba-
se do equipo sexa galega, “un 60-70 por
cento de corredores de aquí” e o resto,
de reforzos foráneos. “A min gustaría-
me que fosen rusos”, brincou Karpin
durante a presentación.♦Valeri Karpin, Ánxela Bugallo e Santiago Domínguez Olveira.                                                               PEPE FERRÍN / AGN



Budiño e Mercedes
Peón na Festa do Río
Xosé Manuel Budiño e Mercedes Peón ac-
túan na Festa do Río de Pontevedra o sá-
bado 30 de abril, un evento que quere con-
memorar o fin da obra de saneamento do
río Lérez e as xunqueiras pontevedresas. O
concerto terá lugar nas Corbaceiras a par-
tir das 22:30 horas. No marco da festa, o
SPJ Group actuará fronte ao Náutico a par-
tir das 21 horas e a Aula de Teatro Munici-
pal de Pontevedra representará Glub. A
festa rematará coa Blue Party, que conver-
terá a Ponte do Burgo nunha pista de baile
da man dos dj e videoartistas do Colectivo
Ludd, Jose AKA Malaguita e Lady B.♦

Pedrón á Aula
Castelao e a Araguas
AAula Castelao de Filosofía e o escritor Vi-
cente Araguas veñen facerse co Pedrón de
Ouro e o de Honra respectivamete. Os pre-
mios, concedidos polo padroado da Funda-
ción do Pedrón de Ouro, queren recoñecer a
unha entidade ou personalidade que desta-
case na defensa e promoción da cultura ga-
lega. Segundo o padroado, a Aula Castelao
converteuse nun foro de análise interdisci-
plinar da problemática actual. Araguas ten
traducido ao galego a autores como Joyce e
ao castelán a Celso Emilio Ferreiro ou Cun-
queiro. A entrega terá lugar o 21 de maio.♦

VII Encontro
de Escritoras
Rosalía de Castro
Nigrán e Baiona acollen do 2 ao 6 de maio o
VII Encontro Internacional de Escritoras Ro-
salía de Castro, que nesta edición tera como
tema central a muller e a identidade nacional.
A programación, que inclúe relatorios, mesas
redondas e lectura de obras, desenvolverase
na Residencia de Tempo Libre de Panxón. A
conferencia inaugural corre a cargo de Helena
Villar. No encontro participan ademais Luísa
Castro, Mª do Cebreiro e Helena González.♦

Santuario de Nosa Señora das
Ermidas (O Bolo, na comarca
de Valdeorras) xa é ben de
interese cultural. A Xunta pro-
texe así un contorno que cons-

ta dunha igrexa neogótica do século XVIII,
un viacrucis, o cemiterio e varios eidos, que
conforman un dos espazos artísticos e natu-
rais máis espectaculares de toda Galiza.
Con esta decisión, Ourense pasa a ser a pro-
vincia con meirande patrimonio artístico
relixioso de todo o Estado, só superada por
Palencia. Da Xunta tamén demandan unha
solución os bailaríns do ballet Rei de Viana,
disolto após o cambio de goberno. O perso-

al da extinta compañía reclama unha solu-
ción para a súa situación laboral e esixe
medidas de choque para protexer a danza
tradicional. E da protesta á festa: Presentouse
na Coruña o filme Un franco 14 pesetas,
de Carlos Iglesias. Nesta película, que
conta coas interpretacións dos galegos
Xavier Gutiérrez e Isabel Blanco, partici-
paron como produtores a TVG, Aldea
Films e a propia Consellaría de Cultura. A
historia que conta a película é familiar para
os galegos: os problemas daqueles emigra-
dos en Suíza que eran vistos con receo ao
voltaren á casa malia non teren tantos posí-
beis coma os seus paisanos pensaban.♦

O
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Vicente Araguas.

Helena Villar
Janeiro vista

por Calros
Silvar.

Xosé Manuel Budiño.
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A.N.T.
Darío Xohán Cabana leu o
seu discurso de entrada na
Real Academia Galega  o pa-
sado 22 de abril. O seu discur-
so “De Manuel María a Fe-
rrín” debullou a súa relación
co poeta a quen substituía, ao
que considerou o seu “irmán
maior”, e a análise da que de-
nominou “Grande Xera-
ción”, dos autores que ocupa-
ron as décadas dos 50, 60 e
70. O discurso foi contestado
por Xosé Luís Méndez Ferrín.

Darío Xohan Cabana amosouse
particularmente emocionado e
agradecido, continuando as pala-
bras que xa fixera públicas cando
foi eleito académico no outono
pasado. Centrou a primeira parte
do seu discurso en lembrar as per-
soas que abriron o seu longo ca-
miño até a Academia, “non hai
honra maior para un escritor gale-
go ca estar aquí con vós; agrade-
zo a chamada de todo corazón.
Serei o máis humilde obreiro. Di-
rei, contra costume, que creo ter
dous méritos, os dous insuficien-
tes, pero non desprezables: tei-
mosía e traballo. Contaxioumos
talvez un académico que agora
forma xa nas aces frías da glorio-
sa compaña de inmortais que in-
ventou Castelao no seu discurso
derradeiro: Xosé María Álvarez
Blázquez”. Un Álvarez Blázquez
que xa lle anunciou que algún día
estaría alí, “Quero lembralo aquí,
tamén, porque naquelas tardes de
camaradaxe, despois da xeira co-
rrixindo probas ou facendo pa-
quetes man a man, con algún
branco do Condado ou algún tin-
to de Beade entre nós, nas taber-
nas do Armando ou do Camilo,
Xosé María daba por sentado que
eu sería académico algún día, e
moito antes de tempo fixo nacer
en min a arela que agora me cum-
prides. Non sei como o sabía el!”.

Nesta parte do discurso o es-
critor de Roás fixo un canto de
admiración e reivindicación de
Manuel María como poeta na-
cional, “Agradezo a chamada; e
a miña gratitude faise máis fonda
aínda, mesturada coa dor, por
térdesme elixido para ocupar a
cadeira que vagou por morte de
Manuel María. Manuel María
apadriñou a miña entrada na Re-
pública das Letras. El foi quen
me guiou e me axudou, quen
aturou as miñas cousas de rapa-
ciño toleirán, quen me deu mesa
e cama e leguas de conversación
na súa casa en Monforte, e le-
guas de viaxe e compañía e ilus-
tración polos camiños de Galiza,
polas vilas e aldeas e cidades que
tanto amou o seu desmesurado
corazón. El foi quen editou o
meu primeiro libro. El foi o meu
padriño, e non só literario. (...)A
obra de Manuel María, e xa o
deixei escrito en moitos sitios,
está destinada a vivir sempre
mentres viva a súa lingua, men-
tres viva a nación que chamamos

Galiza. E dentro desa obra, a po-
esía, a gran poesía do Manuel, é
a faceta máis brillante dunha pe-
dra senlleira e multiforme. O te-
atro, o relato, o xornalismo lite-
rario, a conferencia e o discurso,
son pezas importantes do vulto
literario do meu mestre; ás veces
acertou con plenitude, especial-
mente no teatro, e quizais máis
aínda nos artigos que están recla-
mando colectáneas coma as que
se fixeron de Cunqueiro ou de
Otero Pedrayo. Pero é na poesía
onde o Manuel voou até os máis
altos cumes, coma Pena Rubia
ou Piapáxaro, que sobrancean a
meseta que outros, extensamen-
te, conformamos. Non citarei
máis ca defuntos: Manuel María
está nun mesmo firmamento con
Novoneyra e Celso Emilio, con
Aquilino e Díaz Castro, con Pi-
mentel e con Cunqueiro, con Ca-
banillas, con Manuel Antonio,
con Rosalía, Curros e Pondal”.

A gran xeración
antifranquista

Darío X. Cabana atreveuse a ex-

poñer a súa propia clasificación
da literatura galega contemporá-
nea, como el dixo, a risco de
contradicir ao seu padriño na en-
trada na Academia, “entro na
materia, non sen certo temor a
que a Academia considere al-
gunhas das cousas que direi co-
mo ousadías ou inepcias. Aquí,
tra cotanto senno, ante moitos
que saben máis ca min, sinto
que pode parecer que lles levo a
contraria, polo menos en parte, a
algúns dos que estudaron e siste-
matizaron a historia da nosa li-
teratura, e mesmo a algúns dos
seus protagonistas”.

Despois de percorrer o sécu-
lo, o novo académico situou
aque el chamou a “Grande Xe-
ración” como aquela que logrou
sosterlle o pulso á Ditadura e
apesar das dificultades erguer un
verdadeiro monumento cultural
e tamén político, “houbo unha
Grande Xeración que se consti-
tuíu polos anos cincuenta no seu
núcleo inicial, que recibiu a her-
danza literaria e programática da
anterior, e que colleu corpo e le-
vedou durante a ditadura, trans-

cendendo e superando aquela
herdanza cunha modernidade
case milagrosa en tempos tan es-
curos. A min gustaríame inven-
tarlle un apelido a este artefacto
eficacísimo, e coido que talvez
se axeitaría chamarlle a Grande
Xeración Antifranquista. Non
me esquezo dos que os acompa-
ñaron, algúns dos cales eran
grandes, e son hoxe clásicos ta-
mén; mais nas historias do futu-
ro verase ben cal era o núcleo do
cometa literario que atravesou a
Longa Noite e entrou, xa feito
sol, no novo tempo. A Grande
Xeración Antifranquista señore-
ou e dirixiu durante medio sécu-
lo, e aínda señorea e guía, a li-
teratura galega; direi que eles,
ademais, afirmaron a imaxe, que
hoxe nos orgullece tanto, do es-
critor galego monolingüe, anun-
ciada xa por Lugrís Freire, Ca-
banillas, Manuel Antonio ou
Castelao, pero que non callara
colectivamente até que eles che-
garon; direi que se Rosalía, Cu-
rros e Pondal inventaron unha li-
teratura, eles fixérona adulta e
moderna, normalizando todos

os seus xéneros; que o que antes
era un territorio cheo de lagoas,
que ás veces parecían mares,
coa súa obra fíxose un continen-
te denso, compacto, multifor-
me; e direi que mercé ó seu tra-
ballo e ó seu xenio colectivo,
suma e multiplicación de xenios
individuais e contraditorios, ó
saírmos da Longa Noite de Pe-
dra a nosa República das Letras
era un territorio liberado, unha
literatura nacional. Eles foron, e
son, o núcleo de entusiasmo e
xenio que forzou esta historia;
con eles acabouse o abatemento
que nos facía subsidiarios, ou
nos facía crernos subsidiarios,
(...); con eles o espírito arredista
do bo Manuel Antonio fíxose
carne no organismo enteiro da
literatura galega; con eles en-
trou nas nosas letras a luz de to-
do o mundo sen pasar por al-
fándegas. Porque eles torcéron-
lle o pescozo á indecisión da
cabotaxe, e singraron ó alto. E
se hoxe estamos nunha Idade
de Ouro, a Idade de Ouro naceu
deles, e con eles medrou, e aín-
da segue medrando”.♦
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Darío Xohán Cabana entra na academia
homenaxeando a ‘Grande Xeración’

Xosé Luís Méndez Ferrín foi o
encargado de pronunciar a
benvida a Darío e fíxoo rese-
ñando a súa biografía e a súa
traxectoria literaria, “entra ho-
xe na Academia galega un dos
mellores fabbri da lingua gale-
ga de todo tempo pasado, pre-
sente e seguro estou de que ta-
mén futuro. Se ninguén escri-
biu mellor que Darío a lingua
nosa nin onte nin hoxe, resulta

difícil de concibir que alguén
vaia facer tal no espazo vougo
do mañá. Este autor basea a
súa lingua nunha longa expe-
riencia de uso oral e literario,
ao longo de toda a súa vida. O
uso cotián, familiar e social do
noso idioma, no caso de Darío,
faise sempre cunha dobre acti-
tude: a de quen utiliza a lin-
guaxe para o fin práctico e po-
ético e a de quen reflexiona,

aínda que se trate de pre-refle-
xión non totalmente conscien-
te, sobre a lingua, o que con-
verte a súa literatura, como se
ten dito, en literatura existen-
cial a vida ou morte. É así que
o galego oral, o vivo, mesmo o
moribundo que sobrevive, oh
paradoxo, e se fai patente no
castrapismo, o galego dos ho-
mes e mulleres que o falan
arreo hogano e mais o dos li-

bros e documentos que falan
calado, así os do presente co-
ma os do pasado, e mesmo
esoutro galego soterraño que o
latín dos instrumentos vellos
non dá reprimido, todo se con-
centra no cruxol, no atanor, no
valdo de ouro de Darío Xohán
Cabana para producir a súa
lingua literaria, que é súa pro
que el entrega á comunidade e
hoxe entrega á Academia”.♦

Ferrín: ‘Ninguén escribiu mellor que Darío a lingua nosa’

QUINTANA / AGN
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O Pleno Extraordinario do
Consello da Cultura Galega,
presidido pola conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, e
composto por quince membros
representantes das principais
institucións culturais do país e
dez persoeiros elixidos polo
seu destacado traballo nos di-
versos campos da cultura, eli-
xiu o pasado 20 de abril a Ra-
món Villares como novo presi-
dente da entidade. O historia-
dor substituirá a Alfonso Zu-
lueta de Haz, cando se cum-
pren catro anos do seu manda-
to. Zulueta asumiu este cargo
en abril de 2002, despois da
morte do seu antecesor Carlos
Casares.

Ramón Villares convertera-
se así no quinto presidente que
dirixa o Consello da Cultura
Galega dende que se creara en
1983, tras a súa aprobación
unánime no Parlamento de Ga-
licia. Precedérono no posto Ra-
món Piñeiro, Xosé F. Filgueira
Valverde, Carlos Casares e Al-
fonso Zulueta.

O presidente saínte rema-

tou o seu mandato nunha des-
pedida na que agradeceu toda a
colaboración recibida neste
tempo. Durante o acto, Zulueta
fixo balance do traballo reali-
zado nestes últimos catro anos,
e destacou que “foron unha
etapa máis na que o Consello
quixo cumprir responsabel-
mente as súas obrigas de de-
fensa e promoción dos valores
culturais do pobo galego e a
consideración como órgano
consultivo e asesor dos poderes
públicos, esforzándose por dar
resposta aos cambios e requiri-
mentos da sociedade”. Zulueta
sinalou ademais que “defender
a cultura é defender a identida-
de e a singularidade dos pobos
e velaí o noso reto en tempos
de globalización: fronte a ten-
dencias homoxeneizadoras te-
mos a necesidade ineludíbel de
defender a nosa lexitimidade
cultural e identitaria, a nosa
singularidade, aportando ao
mundo a nosa potencia creado-
ra e innovadora nun fecundo
diálogo pluricultural”.

De cara aos vindeiros anos,

Ramón Villares amosou a súa
intención de manter unha liña
de traballo “de moita continui-
dade e algunhas innovacións”.
Segundo explicou, o primeiro
paso será avaliar a situación do
Consello e a percepción e ex-
pectativas que se teñen deposi-
tadas nel, a partir da cal se es-
tabelecerá un plan de acción.

Autor de máis de setenta
publicacións, entre as que se

topan Desamortización e rexi-
me de propiedade, La propie-
dad de la tierra en Galicia,
1500-1936,  Foros, frades e fi-
dalgos e Historia de Galicia,
Ramón Villares é membro
electo do Pleno do Consello da
Cultura Galega dende 2003,
ano no que comezou a dirixir o
Arquivo da Emigración Galega
e a Sección de Cultura Galega
no Exterior.♦

Ramón Villares novo presidente
do Consello da Cultura 
Defende a ‘continuidade con algunhas innovacións’

O idioma e
o Bloque
VÍTOR VAQUEIRO

No número 1.219 de A
Nosa Terra, X.M.
Sarille asina un

artigo onde pasa lixeira
revista á situación
lingüística actual. As súas
palabras danme pé para
certas reflexións.

Do ponto de vista de
quen escrebe estas liñas, e
como consideración política,
as eivas debémolas atribuír,
basilarmente, aos nosos
proprios erros. Sería
inxenuo, ao meu ver, culpar
o PSOE da ausencia dunha
acción decidida prol do noso
idioma, o mesmo que o sería
ao PP por non levar adiante
unha política de defensa da
pobreza dos inmigrantes. A
respeito da língua, PSOE e
PP cumpren, rigorosamente,
cos seus programas. Alguén
escoitou a Abel Caballero
unha soa palabra na nosa
lingua desde que se fixo
cargo da dirección da
Autoridade Portuaria
viguesa? 

É, xustamente, o BNG
quen prefire ignorar a súa
(del) propria posición
culpando a quen defenden a
súa (deles) ideoloxía. O
BNG é o que non recoñece
que unha parte da súa
propria militancia ten
escasa, ou nengunha,
preocupación polo galego; o
que non ve que, en xeral, o
grau de competencia
lingüística en cargos
actuantes nos diferentes
niveis políticos é escasísimo.
Levemos a cabo certas
comprobacións
elementares:
perguntémoslle a calquera
militante do BNG se esa
organización é racista, se
está en contra dos direitos
do pobo sahariano, se o PP
está en posicións de centro.
Anotemos a rotundidade de
todas e cada unha das
negativas. Perguntemos se,
para o BNG, a lingua é
unha cuestión estratéxica.
Anotemos as dúbidas, os
circunloquios, mesmo as
afirmacións referidas á
imposibilidade de
imposición (sic) do idioma.

Acho que o BNG
entendeu a realidade da
situación: entendeu que a
maioría do pobo galego non
ten no idioma unha das súas
preocupacións
fundamentais; entendeu,
polo tanto, que o idioma non
dá votos; entendeu –ao meu
ver erroneamente – que,
dado que todo voto vale o
mesmo, os aspectos
estritamente cuantitativos
son os basilares e entendeu,
en resumo, que, cada día
máis, é, non unha forza
transformadora, mais
transformábel e que, en
troca de mudar a sociedade
é esta quen, vagariñamente,
está a mudar o Bloque. Dura
veritas, sed veritas. ♦

A.N.T.
Ramón Villares é o novo presidente do consello da Cultura
Galega, tras ser elixido no Pleno Extraordinario en substi-
tución de Alfonso Zulueta de Haz. A candidatura de Villares,
a única presentada, acadou o voto positivo de 23 dos 25
membros do plenario presentes. A intención do novo presi-
dente é manter unha liña de traballo de “moita continuida-
de e algunhas innovacións”. No balance realizado por Zu-
lueta da etapa anterior, o presidente saínte destacou que o
Consello “quixo cumprir responsabelmente as súas obrigas”.

Alfonso Zulueta de Haz e Ramón Villares.                                                     AGN



Título: Contrás.
Autor: Paula Carballeira.
Edita: Positivas.

Non todos os/as que se poñen a
escribir poesía son poetas. Nin
é requisito imprescindíbel po-
ñerse a escribir liñas que non
chegan ao lí-
mite marxinal
para ser verda-
deiro/a poeta.
Nin cumprirá
que lembre-
mos épocas
históricas nas
que a poesía
vivía e se
transmitía no
acubillo dou-
tras artes.

Paula Car-
balleira leva
anos e anos
adicándose a
transmitir poe-
sía; nun esce-
nario, calquera, a potencia da al-
quimia verbal, a máis pura da
pensábeis, reloce como un obse-
quio que te aloumiña dentro e
che fai sentir e entender que o
mundo pode ser mellor, que será
mellor sempre e cando nós
aprendamos a ser mellores, por
iso cómpre sentila, para non es-
quecela cando as convencións e
hipocrisía adultas non asedien
sen tregua.

Referirse á actividade de
contacontos, que é unha activi-
dade teatral e non parateatral, da
autora, na que goza dun mereci-
disimo prestixio, resulta obriga-
do á hora de comentar esta en-
trega, Contatrás, que agora pu-
blica en Positivas. Que non é,
adiantamos, un título anecdóti-
co. Que é un título que transpira
auténtica vangarda poética e
que, oxalá, sirva como axente
revalorizador dos/das contacon-
tos, pois algunha xente minus-
valora a súa actividade por estar
esta moi vencellada ao mundo
da cultura popular, concreta-
mente da cultura oral tradicio-
nal. Cando, sáibase, o formato
do conto, por esixir brevidade,
por ese remate sorpresivo, pola
facilidade con que nos traslada
atmosferas, pola facilidae con
que nos fai sentir, razoar e trasa-
cordar, por todo iso resulta ple-
namente actual. Por todo iso e
tamén porque contos hainos en
todas as culturas e son precisa-
mente as culturas marxinais
aquelas que nos achegan as cou-
sas novidosas.

O libro de Paula Carballei-
ra contén vinte e cinco histo-
rias contadas en forma poética
que convidan a pensar doutra
maneira, xa desde o mesmo tí-
tulo que indica que a maneira
tradicional de contar non é a
única e hai que probar outras
aínda que sexa por se acaso.
Son vintecinco historias conta-
das en forma poética, mais con

estrutura narrativa. Estrutura
que no remate agacha unha vi-
rada perspectivesca que, como
se de maxia se tratara, fai ver
as cousas doutra maneira. A
partir dos títulos xa se pode fa-
cer unha proxección a cerca de
cal vai ser o mundo poético-
narrativo que predomine no
volume. Velaí os catro medios
de locomoción (e que tanta
metáfora teñen sustentado), 9
nomes propios (mais o prono-
me el), catro veces figuran ani-
mais (ao longo dos poemas,
moitas mais), outra de nubes,

outra de soños, noite (dúas ve-
ces), fabas... 

Sendo que, tamén entre o
vocabulario dos poemas figuran
términos como noria, chocola-
te, leite, bruxas, trens, avións...
sería un erro pensar que esta é
poesía para nenos -alén do dito,
as escrituras narrativas identifí-
canse totalmente coas historias
para cativos. Ou polo menos
que vai dirixida só a cativos. Se-
ralle tamén moi aproveitábel
aos adultos; de feito, o volume
non figura en colección para
esas idades, cousa a ter en con-

ta. Porque, baixo a forma poéti-
ca, e empregando, como vimos
estruturas da narración para ca-
tivos, agáchanse preciosos
exemplos de micronarrativa, de
hiperbrevidades, nas que Paula
Carballeira mostra unha espe-
cial habilidade. Este mundo, o
das hiperbrevidades, non permi-
te ambiguidades, non hai tem-
po, non hai espazo para enmen-
das, ou te conduce á gloria ou a
fracaso absoluto. 

As historias poéticas de
Paula Carballeira sorprenden
sempre na viravolta do remate,
nunca permiten que no desen-
volvemento se poida predicir o
remate. A consecuencia é que o
lector fica engaiolado nunha
alquimia verbal que lle aloumi-
ña a fibra sensíbel e que poste-
riormente o obriga a dúas refle-
xións. Unha primeira, obrigada
e inmediata, consiste en cele-
brar qu con tan poucas pala-
bras, en tan pequena extensión,
e con estruturas tan simples
(mais tan efectivas!) se poida
lograr tanta beleza. E unha se-
gunda, que se corresponde coas
reflexións suscitadas pola lec-
tura de cada unha das historias,
do poemas. Historias e poemas
que posúen unha enganosa at-
mosfera festiva, xa que non se
trata de historias ben elabora-
das que nos distraen e arrrincan
o aplauso senón que tocan te-
mas trascendentes, con fre-
cuencia ligados á solidariedade
e encamiñados a facernos ver
que podemos ser mellores e
que é necesario que nos apli-
quemos na tarefa.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Nº 1.220

Do 27 de abril ao 3 de maio do 2006

Ano XXIX

Do amor
Toda a vida, de Luís Rei
Núñez, é unha novela
construída sobre dous planos.
Por un lado, na
relación entre
Mar Deus e
Telmo Andra-
de, que
constrúen o
seu amor ao
longo de 50
anos. Polo ou-
tro, o encontro
entre Camilo
Dubra e Caeta-
na Nariga, dous
mozos de hoxe que teñen moi-
tas dificultades para encontra-
ren o compromiso necesario
para facer sobrevivir o seu ca-
riño mutuo. Edita Xerais.♦

Premios
Lueiro Rey
Sotelo Blanco edita as novelas
premiada e finalista do
galardón Lueiro Rey de novela
curta 2005.
Xullo-Agosto,
de Manoel
Riveiro
Loureiro, tras-
ládanos ao
primeiro verán
da Guerra do
36 en Ferrol a
través dos
recordos dun
moribundo. O
finalista foi Xurxo
Sierra Veloso con
Licor de abelá con
xeo, unha novela paródica dos
premios literarios e as súas cir-
cunstancias.♦

Fraguismo eterno
Corre o ano 2075. Manuel
Fraga segue a ser presidente
da Xunta e disponse a vivir o
primeiro
Xacobeo
nunha Galiza
independente
onde malia
todo case na-
da cambiou
desde a
década dos 90.
Espiral Maior
reedita Luces
de Fisterra.
Esperpento xa-
cobeo, de Carlos Mella, un li-
bro cheo de humor.♦

Novela negra
An Alfaya gañou o premio
‘Xulio Magariños’ con Matei
un home. A autora viguesa
formula unha historia negra,
dun crime que os inspectores
Torres e Montes deben
esclarecer. O
principal sos-
peitoso do
asasinato de
Laura Solves é
Amadeo Foz,
quen xa fora
condenado por
unha morte
anteriormente.
Edita TresCtres
na súa colección ‘Céltigos-
Narración’.♦

Baixo
a forma
poética, e
empregando
estruturas
da narración
para
cativos,
agáchanse
preciosos
exemplos
de micro-
narrativa.

A beleza do sinxelo
Paula Carballeira presenta 25 historias en forma poética

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

3. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

4. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.

5. OXFORD, AMÉN.
Carlos G. Reigosa.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A TERRA CANTADA.
Camilo Nogueira.
Xerais.

2. MANUEL LUGRÍS FREIRE.
Henrique Rabuñal.
A Nosa Terra.

3. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

4. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

5. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Paula Carballeira.                                                                                                                                                           AGN
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Título: Don Xoán (contado por si mesmo).
Autor: Peter Handke.
Tradución: Luís Fernández Rodríguez.
Edita: Sotelo Blanco.

“Non escaseaban os acontece-
mentos ou os momentos salien-
tábeis; senón, ao revés, había
moitos, demasiados”. Así des-
cribe Peter Handke o mal que
sofre o seu Don Xoán. Un mal
que, como o lector recoñecerá
de inmediato, supón a perda do
tempo propio,
da experiencia
do íntimo. Un
mal, en suma,
que os habi-
tantes deste
inicio de sécu-
lo coñecemos
dabondo.

O narrador
de Don Xoán
(contado por
si mesmo) é,
segundo defi-
nición propia,
un cociñeiro e
lector que vive
illado nas pro-
ximidades do
mosteiro de
Port Royal des Champs, que
fracasa no seu negocio de pou-
sadeiro e que semella precisar
un cambio na súa vida. De fac-
to, xusto antes da irrupción de
Don Xoán, este ávido lector de
clásicos (“os clásicos son a sal-
vación máis próxima” apunta-
ba Handke na súa Historia do
lapis) aparta de si os libros coa
drástica exclamación “Abonda
de lectura!” As historias que lle
narrará Don Xoán, por suposto,
tomarán o lugar daqueles: o na-
rrador pode renunciar á palabra
escrita, pero non á narrativa.

E cando Don Xoán aparece,
durante unha semana, relata os
feitos acaecidos a semana ante-
rior. Cada xornada, o sucedido
exactamente sete días antes.
Iníciase deste xeito a crónica
das aventuras galantes de Don
Xoán nos escenarios de Tiflis,
Damasco, Ceuta, Bergen, Ho-
landa… Unha viaxe na que se
mesturan, entrecruzándose,
paisaxes e personaxes que re-
matan por fundar unha nova e
exaltada dimensión simbólica e
contraditoria. Un dobre move-
mento temporal e narrativo que
alude directamente á experien-
cia interior do protagonista: a
conciencia da fragmentación, a
alienación da existencia que
impide o goce da vida en toda a
súa plenitude. 

Xa dende o seu Poema á
duración, Handke facíalle un-
ha chiscadela ao concepto de
duración do filósofo Henri
Bergson, “a forma que toma a
sucesión dos nosos estados de
conciencia cando o noso eu se

deixa vivir, cando se abstén de
estabelecer unha separación
entre o estado presente e os es-
tados anteriores”. E é precisa-
mente ese estado de conciencia
o que Don Xoán persegue na
súa unión coas sucesivas mu-
lleres coas que se vai atopando
no camiño, unha vivencia da
temporalidade afastada do tem-
po social, aquel estado de
“pousada atención” que esixía
Goethe, mestre sempre presen-
te na escrita de Handke.

E asistimos así aos diversos
encontros que Don Xoán esta-
belece coas mulleres das dis-
tintas xeografías que visita. En-
contros que, en ningún caso,
son produto da sedución, senón
máis ben dun inevitábel desti-
no no que as mulleres recoñe-
cen a Don Xoán nun move-
mento simultáneo das súas al-
mas. O narrador –tamén, ob-
viamente, Handke– nega expli-
citamente a posibilidade de que
Don Xoán sexa un sedutor. A
novidosa –e, por outra banda,
estritamente adaptada aos no-
sos tempos– relectura da tradi-
ción literaria do mito implica
esa negación absoluta dos seus
antecesores: “souben que eran
todos falsos Don Xoán –tamén
o de Molière, tamén o de Mo-
zart”, dinos o narrador.

Nun famoso ensaio de Kier-
kegard que trata do Don Gio-
vanni de Mozart, o pensador da-
nés describiu a figura de Don
Xoán como “un coleccionista

de momentos sublimes”. Pero o
Don Xoán de Handke non parti-
cipa en absoluto dese programa
de recolleita que dará lugar á fa-
mosa aria Madamina, il catalo-
go è questo, na que o Leporello
da ópera mozartiana desprega o
reconto das 2065 conquistas do
seu amo. Ben ao contrario, un
dos lemas deste novo Don Xoán
é “non contar, senón soletrear”.
A súa historia non se relaciona
co sexo, senón coa capacidade
de contar historias, de crear un
imaxinario propio que nos posi-
bilite conservar a capacidade de
ser un co mundo, que nos deixe

albiscar –como rezaba o título
dun dos seus mellores libros–
“o momento da sensación ver-
dadeira”. 

E, non obstante, todo ante-
rior non debe facer pensar nun
texto ateigado de carga teórica.
Pola contra –e como adoita–
Handke enche o seu relato de
detalladísimas descricións do
aparentemente irrelevante, do
secundario, prestando especial
atención ás paisaxes, aos sons,
ás cores que enmarcan as ac-
cións e aos xestos cotiáns que
as acompañan. E consegue así
que a percepción do lector se
extravíe, ensanchándose, nun-
ha abundancia de imaxes poéti-
cas cuxa insólita beleza ali-
menta, na súa conciencia, a se-
mente da reflexión e da crítica
da sociedade.

Dende logo, hai que adver-
tir que o orbe narrativo do autor
austríaco non permite nunca
lecturas unidireccionais e que,
en principio, rexeitará os lecto-
res afeitos ao avance lineal da
trama e á representacion realis-
ta. Non embargante, cando o
lector descubra as múltiples
formas da suxestión que Hand-
ke é quen de despregar, consta-
tará que o elíptico do discurso,
o dubitativo do desenvolve-
mento e a revirada sintaxe (que
converten a tradución nunha
moi meritoria tarefa) contribú-
en a construír con inusitado dis-
cernimento a conciencia dun
personaxe esmagado polo peso
do seu medio. Daquela, o ex-
curso narrativo revélase coma
un dobre do narrado: unha re-
belión contra a existencia ba-
nal. Velaí a gran literatura: a
que nos invita a entrar nela den-
de a insinuación, a participar da
interrogación que nos propón, a
crear un mundo diferente.♦

MANUEL XESTOSO

Consegue
que a
percepción
do lector se
ensanche
nunha
abundancia
de imaxes
poéticas
cuxa insólita
beleza
alimenta a
crítica da
sociedade.

Vivir en Oleiros
Nº 22. Abril do 2006.
Edita: Alcaldía do Concello de Oleiros.

Este xornal que edita o gober-
no municipal de Oleiros reco-
lle as principais noticias do
Concello no último mes. O te-
ma máis destacado é unha
análise do proxecto de urbani-
zación de Punta Canide,
un dos es-
pazos
protexidos
da costa
da
localidade.
Este plano
levantara
ampla polé-
mica
porque
puña en ris-
co o futuro deste lugar. Este
número tamén desglosa os or-
zamentos municipais do 2006
área por área e actuación por
actuación. Tamén se explican
os novos servizos que se habi-
litaron na Casa do Concello.♦

Criterios
Nº 5. Outubro do 2005.
Dirixe: Federico Cocho.
Edita: Instituto de Estudos Políticos e Sociais.

Neste número escriben
Manuel Barreiro, E. Kostka,
Joan Colom, Fernando Gonzá-
lez Laxe,
Elena Pérez,
Francisco
Javier Sanz,
Mojmir
Mrak, Antía
Pérez e Félix
Soria. Os
temas, como
é habitual nes-
ta revista,
xiran ao redor de cuestións po-
líticas, caso da integración na
Europa comunitaria dos novos
países do leste, o concepto de
nacionalidade europea ou a
Constitución europea.♦

Elkarri
Nº 125. Abril do 2005. 
Dirixe: Daniel Martirena.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

A coordinadora pola paz Elkarri
ve chegado o momento de
darlle paso a Lokarri, Rede
Cidadá polo Acordo e a Consul-
ta, un novo grupo destinado a
aproveitar o cesamento do fogo
da ETA para en-
camiñar e
levar a bo
porto un
proceso de
paz que pa-
rece
albiscarse no
horizonte. É
por iso que
con este
número
tamén se pu-
blica un
caderno espe-
cial que
recorda os 13 anos de loita pola
paz de Elkarri, que se acompaña
cun cd que contén as iniciativas
de todo este tempo. Neste
número publícase unha entrevis-
ta co coordinador de Elkarri, Jo-
nan Fernández, e o seu homólo-
go en Lokarri, Paul Ríos.♦

Contra a banalidade
Handke presenta un Don Xoán na procura da identidade
fronte ao exceso de acontecementos

Peter Handke.
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M.V.
Arredor do teu corpo é o nome
do poemario de Antonio Gar-
cía Teixeiro que vén de ser ga-
lardonado no I Certame de
Poesía Erótica Illas Sisargas.
O premio está patrocinado
pola Asociación Caldeirón e
o concello de Malpica e foi
entregado o pasado día 22. 

A Asociación Caldeirón viña
organizando recitais de poesía
erótica desde hai mais de un
lustro, pero este ano decidiuse

a convocar un premio, para o
que recibiron máis orixinais
dos que agardaban, tendo en
conta que non se trata de unha
temática doada, malia que con-
te cunha importante tradición
en todas as linguas.

Arredor do teu corpo, a
obra que recibiu o premio, es-
tá conformada por case coren-
ta poemas de ton erótico e
amoroso. García Teixeiro, que
levaba varios anos traballando
neste proxecto, lembra que
“todas as persoas vivimos de

desexos e de contacto pel con
pel. A vida non se concebiría
sen a paixón e a poesía debe
representar a vida”. O poeta
vigués afirma que ve “o corpo
da muller como un espazo de
encontro, gozo e descubri-
mento”.

Antonio García Teixeiro re-
coñece, nesta temática, a súa
querencia por Whitmann, por
un Neruda máis sensual do que
ás veces se pensa ou polo Lor-
ca que escribiu Sonetos del
amor oscuro. En galego, desta-

ca o traballo na poesía erótica
que están a desenvolver auto-
res como Estevo Creus, Eva
Veiga, María do Cebreiro ou
Enma Pedreira.

García Teixeiro vén de pu-
blicar, por outra parte, o poe-
mario Cando caen as follas de-
dicado ao público infantil e xu-
venil. En castelán deu a coñe-
cer, tamén este ano Versos con
alas, ao tempo que se vén de
traducir ao catalán o seu libro
Contos e poemas para un mes
calquera.♦

G. Teixeiro premio Illas Sisargas de poesía erótica

A.N.T.
Manuel Lugrís Freire, a quen se
lle dedica este ano o Día das Le-
tras, foi presidente da Academia
Galega e ademais un dos impul-
sores do Monumento desde a Li-
ga Gallega, o grupo do que for-
maban parte tamén Euxenio Ca-
rré e Salvador Golpe e que presi-
día honorificamente Manuel
Murguía. O monumento promo-
vido polos galeguistas leva unha
placa “Aos mártires da liberda-
de”, que nin siquera o franquis-
mo foi quen de suprimir.

Lémbrase alí como o 23 de
abril de 1846, despois dunha ba-
talla que comezara en Montou-
to, Solís e o seu exército foron
derrotados na compostelá Praza
da Inmaculada polas tropas do
Xeneral Concha. Tres semanas
antes, comezara un levantamen-
to en Lugo en contra do Gober-
no de Narváez, que non tardou
en extenderse por toda Galiza.
Moitos foron desterrados e ou-
tros foron fusilados en Carral,
de camiño aos xulgados da Co-
ruña, tres días despois. 

AAcademia foi unha das en-
tidades que promoveu a home-
naxe neste 160 aniversario, pero

os primeiros
actos de ce-
l e b r a c i ó n
organizou-
nos este pa-
sado domin-
go o Conce-
llo de Com-
postela. Na
Praza da In-
m a c u l a d a
falou o con-
c e l l e i r o
Néstor Rego
e seguiuse
unha actua-
ción dos
violonche-
listas Cheli-
cia, e un re-
cital de Ma-
ría do Ce-
breiro. Ta-
mén foi pre-
sentada unha publicación que re-
colle aqueles feitos, e que será
presentada oficialmente o 2 de
maio, na Feira do Libro, por
Néstor Rego e o historiador Xus-
to G. Beramendi.

En Cacheiras onde a batalla
comezou, a Asociación Vecinal
Raviña Valdés de San Simón de

Ons promoveu un achegamento
entre o alumnado dos institutos
de Cacheiras e Carral: uns 60 ra-
paces de Cacheiras depositaron
unha coroa de flores a carón do
monolito que lembra a batalla
que remataría co levantamento

A Real Academia celebrou os
seus actos o mércores 26. Ás

12:15, o presi-
dente Xosé Ra-
món Barreiro
Fernández pro-
feriu un discur-
so ao pé do Mo-
numento aos
Mártires de Ca-
rral, no que se
expresou na liña
do que anuncia-
ba a convocato-
ria do acto “Ho-
menaxeamos
aos que consti-
tuíron a primei-
ra xeración ga-
leguista, loitan-
do coa pluma
nos xornais, no
teatro, nos deba-
tes urxidos pola
paixón identita-
ria e, cando che-

gou o momento, loitaron tamén
coas armas na man. Loitaron pola
liberdade e pola patria. Querían
unha Galicia ceibe e forte, que
nunca máis fora “colonia da Cor-
te” como escribía Faraldo. Ama-
ban a terra con ese amor desespe-
rado que foi sempre patrimonio
da xuventude. Foron vencidos,

pero non fracasaron. Hoxe o está-
molo a demostrar. Cando xa foron
varridos, como po da historia, os
nomes dos executores, nós segui-
mos a honrar a súa memoria e a
vivir da semente da galeguidade
que nos deixaron”.

Anxel Huete fixo unha in-
tervención plástica no Campo
da Feira, e despois seguiuse da-
rá comezo un roteiro pola ruta
dos Mártires até o cemiterio de
Paleo, animada polo grupo de
música tradicional Alén do
Mar. Ao chegaren ao cemiterio
despois dunha ofrenda poética
e floral aos Mártires, na que in-
terviron os académicos Xosé
Luís Méndez Ferrín, Salvador
García-Bodaño, Xesús Alonso
Montero e Darío Xohán Caba-
na, os alumnos do I.E.S. de Ca-
rral e Cacheiras realizaron unha
ofrenda floral, mentres Susana
Seivane interpretou a Marcha
do Antigo Reino de Galicia.

A maiores destes actos Ra-
diofusión, a agrupación das
emisoras municipais galegas,
fixo un  programa especial di-
vulgativo que se emitiu no cir-
cuíto galego das emisoras mu-
nicipais.♦

A Academia Galega homenaxea
aos Mártires de Carral no seu 160 aniversario

Título: Cruceiro de verán.
Autor: Truman Capote.
Edita: Galaxia.

A Editorial Galaxia vén de pu-
blicar por primeira vez en gale-
go unha obra do escritor norte-
americano Truman Capote.
Trátase de Cruceiro de verán,
unha novela inédita descuberta
hai dous anos que aborda a vi-
da dunha moza de Nova York
durante os meses de verán tras
a Segunda Guerra Mundial.

Contra o que acontece co
vasco e o catalán, o galego non
contaba con ningunha tradu-
ción dunha obra de Capote. A
elección dunha novidade como
esta parece unha aposta inteli-

xente, pois chega case a tempo
que a versión en catalán e en
castelán. Con
todo, o propio
testamenteiro
do escritor re-
coñece que en
vida Capote
non tería ad-
mitido a pu-
blicación des-
ta obra, pois
non está com-
p l e t a m e n t e
pulida e ade-
mais incorpo-
ra algúns tra-
zos de perso-
naxes e situación que novelou
posteriormente.

Cruceiro de verán é previa
no tempo a Outras voces, ou-
tros cuartos, a primeira novela
que publicou o escritor, e máis
de dez anos anterior a Almorzo
con diamantes, as dúas obras
nas que máis se recoñecen per-
sonaxes e situacións que reco-
lle esta historia. Aínda que se
trata do primeiro ensaio para
escribir unha novela, Cruceiro
de verán é unha obra sufi-
cientemente sólida e ademais
xa inclúe algúns dos elementos
habituais da narrativa de Capo-
te: o dominio do lirismo, o gus-
to polas metáforas, a complexa
definición da psicoloxía duns
personaxes feridos, a facilida-
de para construír estruturas na-

rrativas complexas so aparen-
cia de simplicidade e a tenden-
cia a ofrecer desenlaces inespe-
rados pero inevitábeis.

Grady McNeil renuncia a
participar na viaxe da súa fami-
lia a Europa e queda soa no seu
piso fronte a Central Park en
Nova York. Agacha un secreto:
unha relación amorosa cun ra-
paz de clase inferior, en cuxa
compañía pensa pasar as vaca-
cións. Entre os dous, a comuni-
cación é complicada. Ela perci-
be desleixo por parte del, el
non quere comprometerse cun-
ha nena rica á que ama e á que
teme. Tras un dos seus desen-
contros, casan precipitadamen-
te, pero de inmediato a relación

volve a deteriorarse. O reen-
contro será complexo e a con-
clusión, dramática.

Truman Capote era capaz
como ninguén de penetrar na al-
ma desgarrada dos mozos e de
diseccionar os seus medos e as
súas inseguridades. Tamén foi
un espello desa literatura norte-
americana do século XX que
teimou en retratar unha nación
impulsiva e autodestrutiva á
procura dun horizonte que non
acababa de albiscar. Mais sobre
todo, Capote era o reflexo dos
seus personaxes e da América
da que escribía, o que constituíu
un factor clave na súa obra.♦

H.V.

O lirismo da autodestrución
Galaxia publica unha novela inédita de Truman Capote

Contra
o que
acontece
co vasco e
o catalán,
o galego
non
contaba con
ningunha
tradución
dunha obra
de Capote.

Manuel Lugrís Freire no discurso do 26 de abril do ano 1931 en homenaxe aos Mártires
de Carral.                                                                      ARQUIVO DO REINO DE GALICIA
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Cal é a utilidade do docu-
mental na tarea da recupera-
ción da memoria histórica?

É unha ferramenta moi útil
desde o punto da divulgación e de
chegar máis amabelmente á xen-
te. Eu traballo na televisión, que é
un medio moi denostado, tantas
veces con razón, pero cunhas vir-
tudes divulgativas moi grandes, e
ademais fágoo nunha TV pública.
Como xornalista a miña materia
fundamental é o testemuño oral.
Cada un emprega o seu barro pa-
ra esculpir e no caso da represión
franquista, que é o que me ocupa
nos últimos anos, isto é máis im-
portante porque estas testemuñas
estiveron silenciadas: en ditadura
por razóns obvias e en democra-
cia por pactos de silencio. Esas
voces non se ouvirían noutro tipo
de investigacións históricas moi
necesarias nin na representación
artística.

Pero nalgúns traballos
seus como O convoi dos 927,
hai tamén unha investigación
específica e dá a coñecer un
feito descoñecido.

A traxectoria que seguimos
Ricard Belis e máis eu é desvear
aspectos descoñecidos do fran-
quismo. Cando falamos en Espa-
ña de nenos arrebatados ás súas
familias pensamos en Arxentina e
demostramos que sucedera aquí,
e cando falabamos de exhuma-
ción de fosas pensabamos en Chi-
le, Bosnia o Sudáfrica e tamén es-
taba aquí e se falabamos de trens
víñanos á cabeza o holocausto
xudeu e o primeiro tren que vai a
un campo de concentración é de
republicanos españois. A reivin-
dicación do noso oficio de xorna-
listas é a investigación e a aporta-
ción de datos novos. Noutros ca-
sos, como o de Ravensbrück, o
inferno das mulleres é certo que
non hai moita aportación nova,
pero sucede que cando en 2005 se
celebraba o 60 aniversario da li-
beración dos campos, falábase de
Mathausen, de Auschwitz ou Da-
chau e non se lembraban de Ra-
vensbrück, creado especifica-
mente para nenos e mulleres.
Despois irán a moitos outros
campos, pero o único pensado e
deseñado así parecíame moi im-
portante documentalo. Ademais
alí houbo moitas deportadas es-
pañolas e unha delas foi a galega
Mercedes Núñez.

Que condicionantes e
vantaxes ofrece traballar
nunha TV pública para esta
caste de documentalismo?

Non quero ser groseira por-
que os tempos mudaron. Que llo
pregunten ás outras autonómi-
cas, que ainda que formaban
parte da FORTA e podían facelo
por convenio e a un prezo moi
asequíbel, nunca os emitiron
cando gobernaba a dereita. No
meu caso, apesar de que eses
documentais os empecei cun go-
berno diferente ao que hai agora
en Cataluña, a única cousa que
podería dicir é que penso que
aínda non hai unha aposta sufi-
cientemente forte a prol deste ti-
po de traballos de investigación,
que son custosas e longas e as
televisións piden inmediatez.
Pero visto o panorama das tv do
estado non podo queixarme.

O criterio seu é máis in-
formativo que de facer, por
así expresado, documenta-

lismo de vangarda?
Nós para nada queremos fa-

cer documental de autor nin vi-
deo-art. Iso gárdomo para o
meu tempo libre como especta-
dora. Traballo nunha televisión
pública, emito nun programa
que leva 21 anos en antena no
horario principal (30 minuts,
TV3 domingos ás 9 da noite), o
que é case un milagre, e primo a
investigación, nun formato co-
rrecto pero apostando máis polo
contido que pola forma. Cos te-
mas históricos que hai anos eran
sinónimo de batalliñas demos-
tramos que non tiña porque ser
así e rompimos audiencias.

Ademais de emitirse na
TV están usando outras can-
les de difusión?

Tivemos presenza en festi-
vais de todo o mundo e comprá-

ronos outras televisións. Tamén
se fixeron series de documen-
tais históricos que se repartiron
con diferentes xornais, e moitas
veces participamos en actos de
exhibición promovidos por di-
ferentes asociacións. Esta últi-
ma é unha actividade paralela,
pero prolonga a utilidade do tra-
ballo, que ás veces é efémero no
caso da emisión televisiva.

O feito de tratar temas
que atinxen á guerra civil é
unha teima persoal?

É un pouco unha neura. O
máis angustioso é que hai moitas
testemuñas a recoller pero queda
cada vez menos tempo para face-
lo, por pura lóxica biolóxica. Isto
vívoo ás veces como algo enfer-
mizo, como se fose responsabili-
dade miña non poder recoller
máis voces. As políticas de me-

moria están moi retrasadas e can-
do asumes que estes documentais
son quizais a única oportunidade
que moitas vitimas tiveron de ex-
presarse adquires unha especie
de responsabilidade. A época da
guerra civil sempre me apaixona-
ra e nos anos 80 e 90 intentara fa-
cer cousas e topaba co prexuízo
de “iso xa pasou, iso xa non inte-
resa”. Até que co documental Os
nenos perdidos do franquismo se
abriu unha caixa de pandora.

Dise que son os netos os
que máis reclaman a verdade.

Seica ese efecto transxenera-
cional é unha constante en moi-
tos paises con procesos seme-
llantes. No caso do franquismo a
primeira xeneración é a que so-
fre a represión directa en forma
de morte ou cárcere, exilio ou
ostracismo interior. Os seus fi-
llos medran cun medo interiori-
zado, ás veces con odio moi mal-
sano cara os pais, aos que res-
ponsabilizan en certa maneira da
vida que levaron e son as tercei-
ras xeneracións as que queren
saber cousas. En Cataluña, can-
do a anterior Generalitat ampliou
as indemnizacións para as perso-
as que sofriron cárcere, avós que
dixeran na súa casa que fixeran a
guerra, no momento de pedir a
indemnizacións pedían axuda
aos netos coa burocracia e alí sa-
bíase por fin a verdade: que esti-
veran presos ou nos campos ou
nun batallón de traballadores.
Amosou como no interior das fa-
milia se descoñecía a verdade.

Vostedes levantaron fenó-
menos ocultos do franquis-
mo, seguen quedando algúns
por desvelar?

Debe habelos. Pero hainos
ocultos na actualidade. Non so-
mos conscentes de que no ano
1992 España asinou un conve-
nio internacional contra a desa-
parición forzosa de persoas, o
que lle obriga como estado a fa-
cer determinadas cousas: locali-
zar foxas, exhumar, compensar
as familias, dar difusión a eses
feitos,... Agora dise que son as
asociacións as que teñen que ex-
humar, pero iso non é así, é un-
ha obriga do estado! Estamos to-
dos pendentes do que dí Amnis-
tia Internacional sobre Guantá-
namo, pero o 18 de xullo pasado
AI sacou un informe sobre os in-
cumprimentos do goberno espa-
ñol en materia da guerra civil e
ninguén se fixo eco dese infor-
me. Como non sabemos o que
pasou non podemos reclamar.

Entre os temas que ape-
nas se tocan é o papel da
Igrexa na represión e na lexi-
timación do franquismo.

Teño moi fresco cando pro-
xectamos no Ateneo Republica-
no da Coruña o documental dos
nenos perdidos do franquismo.
Alí falamos a complicidade da
igrexa neses roubos de nenos. O
papel da igrexa segue sen tocarse
a fondo, e curiosamente a mesma
igrexa que pediu perdón polo que
eles chaman a súa inibición sobre
o que sucedeu cos xudeus e mes-
mo chegaron a pedir excusas po-
la Inquisición, non pediron dis-
culpas polo seu papel na guerra
civil, que eles mesmo elevaron á
categoría de Cruzada: se matabas
un roxo era menos pecado que
matar ao viciño do lado.♦
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Montse Armengou
‘As televisións públicas teñen un papel clave

na divulgación da memoria histórica’
XAN CARBALLA

O convoi dos 927, Revensbrück, o inferno das mulleres ou Os nenos perdidos do franquismo son algún
dos traballos de Montse Armengou (Barcelona, 1963), xornalista que traballa desde 1985 na TV pública
catalana. En 1993 coordinou o proxecto audiovisual Periodistes per Bòsnia, que foi finalista do IN-
PUT (International Public Service Television Screening Conference). Estivo en Galiza recentemente
presentando as súas obras na Coruña e Vigo da man do Ateneo Republicano e da Consellería de Cultura.

PACO VILABARROS



Título: V de Vendetta.
Dirección: James McTeigue.
Guión: andy e Larry Wachowski.
Imtérpretes: Natalie Portman, Hugo Wea-
ving, Stephen Rea, John Hurt.
Nacionalidade: EE UU. Acción.

“Remember remember the 5Th
of November” canta o sonsone-
te infantil co que os ingleses
lembran cada ano a Guy Faw-
kes na chamada noite das fo-
gueiras. Fawkes foi un conspi-
rador político executado en
1606 por intentar facer estou-
par o Parlamento como protes-
ta polas loitas relixiosas entre
os xiítas e os sunnitas cristiáns
da época, católicos e anglica-
nos, vaia. Con ese leit-motiv
estruturaba Alan Moore hai xa
uns anos as aventuras do seu
personaxe de cómic V. Un am-
biguo heroe anarquista e revo-
lucionario de misterioso pasa-
do que espertaba conciencias
durmidas no Reino Unido do
thatcherismo duro ao tempo
que combatía nas viñetas con-
tra as inxustizas dunha Inglate-
rra ficticia pero aterradoramen-
te factíbel na que o fascismo
dominaba un país atordoado
polas guerras, o medo e a para-
noia colectiva.

Unha delicia da época dou-
rada do chamado cómic de su-
perheroes “para adultos” que
xogaba a mesturar o 1984 de
George Orwell coa Pantasma
da Ópera de Gaston Leroux e

outros referentes do folletín
clásico, algúns citados expresa-
mente como o Conde de Mon-
tecristo. Sobre o papel a histo-
ria de Alan Moore debuxada
por David Lloyd era unha ma-
rabilla xélida, opresiva e sórdi-
da de profunda carga política
na que a frialdade nacía dunha
conxunción perfecta de guión e
debuxo non só grazas á paleta
de cor –ausen-
te nas primei-
ras versións–
senón tamén a
recursos como
a ausencia de
efectos de son,
textos de
apoio ou glo-
bos de pensa-
mento.

Que queda
de todo isto na
versión “Ma-
trix” escrita
polos irmáns
Wachowski e
dirixida, é un
dicir, por Ja-
mes McTei-
gue, que seica
foi asistente seu na mentada
triloxía cyberfashion? Pois
pouca cousa se nos atemos ao
espírito orixinal da historia e
aos comentarios negativos do
propio Moore. Iso si, o autor
verá nos próximos meses como
engorda a súa conta bancaria

de libras esterlinas ao tempo
que a súa criatura se converte
en pasto inofensivo para cade-
as de comida rápida e franqui-
cias de merchandising.

Da realización plana, prac-
ticamente inexistente, do tal
McTeigue –e non estou falando
de dirección invisíbel ao John
Ford precisamente– pouco se
pode dicir, practicamente nin
bo nin excesivamente malo po-
lo que lle agoiramos un esplén-
dido futuro na primeira divi-
sión comercial hollywoodiana
da man do produtor Joel Silver,
responsábel financeiro

tamén dos Matrix, as Ar-
mas Letais e mil máis; un tipo
que adoita definir a calidade
dos seus filmes polo volume de
facturación monetaria.

Que dicir entón do guión
dos Wachowski, dominador
por completo da fita e respec-
tuoso coa letra da historia ori-
xinal até certo límite, en oca-
sións incluso de xeito incon-
gruente co tono domesticado e
light co que se afrontou o orixi-
nal de Moore. Pois que temos
unha alegoría política de pri-
meira orde, correosa e de longa
dixestión –a historia orixinal–
convertida nunha entretida fita
de acción. Case case unha his-
toria para todos os públicos
que pouco ten a ver coa versión
en viñetas, unha acabada defi-
nición do que pode ser o tópico

da tradución norteamericana
dun orixinal británico. Se pe-
chamos a obra de Moore e
Lloyd co ánimo acendido e ne-
cesidade de ir por aí pintando
uves vermellas da sala de pro-
xección saímos pensando en
tomar un refrixerio e no foto-
grama co que quedamos para
facer un bonito póster.

Se a historia de Moore vira-
ba máis cara á revisitación de
Orwell –a infravalorada adap-
tación cinematográfica de 1984
a mans de Anthony Radford
apunta cara a onde debería ter
camiñado unha boa versión do
V de Vendetta–, o Fahrenheit
451 de Ray Bradbury e demais
distopías de futuro próximo, a
versión dos Wachowski esvara
moito máis cara ao folletín, sen
dominar de todo ese elemento
romántico máis que en conta-
das ocasións e perdendo polo
camiño toda a solidez subver-
siva do orixinal trocándoa
nunha desas historias tan do
gusto do público estadouni-
dense, cando menos dos seus
fornecedores culturais, nas que
os bos sentimentos sempre
triunfan, o sistema acaba por
funcionar e toda podremia non
é máis ca unha anécdota de
disfuncionalidade temporal
porque ao final as cousas sem-
pre volven ao seu rego.♦

XOSÉ VALIÑAS
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Radio
Galega
DAMIÁN VILLALAÍN

Coméntame un amigo
que a Radio Galega es-
tá a caer nunha especie

de illacionismo musical
esaxerado e hiperenxebrista.
Seica non sae daquela emiso-
ra nada que non sexa música
galega, nada que non respon-
da ao nacionalismo rítmico e
melódico de Xurxo Souto, o
xefe de programación, quen
só faría salvidades coa
Lusofonía e coas músicas
xurdidas desa simpática ente-
lequia para uso de mitómanos
e turistas que adoitamos
chamar Países Celtas.

Como sintonizo con
frecuencia a nosa emisora pú-
blica, concordo en que pode
haber algo disto, aínda que
teño máis dúbidas á hora de
considerar negativos ou
empobrecedores estes
criterios de programación
musical. Non digo eu que ha-
xa que decretar o desterro ás
tebras exteriores de Frank Si-
natra (ao fin e ao cabo, un
modelo para Pucho Boedo),
os Red Hot Chili Peppers
(certo rock galego non existi-
ría sen eles), Isaac Albéniz
(do que aprendeu non pouco
Manuel Quiroga) ou Adriano
Celentano (de grande influen-
cia sobre a miña obra). Pero a
verdade é que se a Radio Ga-
lega non privilexiase de xeito
tan claro e rotundo a música
producida en Galicia, os pro-
pios galegos teriamos aínda
máis dificultades das que xa
temos para escoitar cousas
tan bárbaras como as que fan
Treixadura, unha alporizante
e dionisíaca banda de
cantores e gaiteiros, ou tan
sequera para sabermos da
existencia dun grupo
compostelán, extraordinario e
inclasificable, chamado Narf,
pois nin estas xentes nin os
selos nos que gravan teñen
capacidade económica para
abordar grandes campañas
promocionais nin tampouco
acceso a outros paradoiros do
dial que non sexan os brinda-
dos pola emisora de San
Marcos.

E o mesmo ocorre coa es-
cena musical lusófona. A
Radio Galega permite que es-
teamos un pouquiño ao tanto
dos sorprendentes, evocativos
e frescos sons que chegan
dende aló, moitos deles impo-
sibles de escoitar nas propias
radios portuguesas, quen, pou-
co máis ou menos, emiten o
mesmo que as de aquí. Así
que a ampla especialización
da Radio Galega é un camiño
razoable e xustificado. Axuda
a crear un público para os no-
sos músicos e, sobre todo,
achega ao panorama
radiofónico unha opción
distinta. Cunha Radio Galega
empeñada nestas repichocas
atlánticas, o dial é un espazo
máis rico e máis libre. Aínda
que algunhas veces nos dean
demasiada vara cos Tamara.♦

Merchandising da resistencia
Os irmáns Wachowski converten o cómic político
V de Vendetta nun filme ‘inofensivo’

Temos unha
alegoría
política
de primeira
orde,
correosa e
de longa
dixestión
–a historia
orixinal–
convertida
nunha
entretida
fita de
acción.
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Mudou de pelexo moitas ve-
ces, tantas que daquela forma-
ción inicial que chamou a
atención de discográficas e da
televisión, cando a oferta tele-
visiva se reducía a dous canais,
tan só continúa Eloi Caldeiro.
Este lugués é un dos precur-
sores dun proxecto que abriu
novos camiños na música que
se estaba a facer no país na dé-
cada dos oitenta, un proxecto
que este ano cumpre o seu pri-
meiro cuarto de século sobre
os escenarios. Para celebrar
este aniversario a formación
preparou unha xira de concer-
tos que bota un ollo atrás na
que repasan a súa traxectoria.
Con ela percorrerán boa parte
do país e presentarán ademais
Intres, o seu novo disco.

En 1981 Brath subíase por
primeira vez ao escenario co
propósito de achegarlle a mú-
sica tradicional á xente nova.
Naquel momento escoitábanse
as producións de grupos como
Deep Purple, The Doors ou
Rolling Stone e a canción pro-
testa dos cantautores de todo o
Estado, mais o folk, como ex-
plica Eloi Caldeiro, non daba
calado entre os mozos da súa
xeración. Co propósito de
cambiar as tornas, este músico,
despois do seu paso por Te-
bras, bota a andar Brath

xunto con Manuel
Botana, Xan

C a r -

ballal e Xosé Antón García. 
A fórmula pola que apos-

tou o grupo foi mesturar os
instrumentos até o momento
propios doutros estilos co folk.
“O público escoitaba a poten-
cia do rock e o pop con melo-
días e cadencias que lle eran
próximas. Conseguimos unha
lexión de seguidores fieis”, co-
menta Caldeiro. 

A pesar dos seus incondi-
cionais, o grupo non sempre
recadou boas críticas. Unha
parte do público consideraba
que non era viábel mesturar o
pandeiro coas guitarras eléc-
tricas. “Coa aparición de
Brath fomos pioneiros en Gali-
za, con todo o que iso implica.
Era inventarse todo”. “Vinte-
cinco anos despois demostrou-
se que a teoría era boa. Hoxe
calquera formación de musica
folk ou de world music ten in-
corporado a batería e outros
instrumentos que proceden de
diferentes latitudes”. 

Brath apostou pola mesti-
zaxe antes incluso de que o
termo se puxese de moda. “A
cultura é mestizaxe”, explica,
“nada é cristalino. A cultura
son substratos que se van su-
perpoñendo. Aínda que estive-
mos illados, o Camiño de San-
tiago foi toda unha
revolu-

ción da mestizaxe. Os árabes,
por terceiros, tamén tiveron
presenza, ao igual que os rit-
mos de centro Europa e de
América. O aluvión fai que a
cultura prospere”.

Outro camiño no que se
embarcou Brath foi o da inno-
vación. “Queremos contribuír
con cousas novas non reinter-
pretar. Se sempre volves ás
fontes só estaríamos tocando o
mesmo”.

Nas súas composicións
aparecen diluídas nos ritmos
folk rumbas, sons africanos
ou polcas, pero tamén sonori-
dades house e hip-hop. 

Cambios e modas discográficas

Pola formación pasaron ducias
de músicos, especialmente nos
últimos anos, nos que os inte-
grantes van mudando en fun-
ción das necesidades musicais
dos discos.

A traxectoria de Brath pode
lerse a xeito de mapa, sensíbel a
evolución e as reviravoltas que
sufriu a música folk galega nes-
te tempo. “Cando comezamos,
as referencias de folk non exis-
tían. A preparación dos músi-
cos era moito menor ca de ho-
xe, a investigación etnolóxica

e musico-

lóxica era moi pouca e non
sempre acertada e non se dis-
puña de moitos equipos de son.
Para gravar un disco era nece-
sario ir a Madrid e se cantabas
en galego pouco tiñas que facer.
Era un filtro moi forte. Agora
estamos ao nivel de calquera
outro país”. 

Neste vintecinco anos o gru-
po ten publicado máis de media
ducia de discos, nos que a de-
nuncia está tan presente como
os temas de corte intimista.
“Nós abrimos paso e agora ou-
tros van deixando pouso”, co-
menta Caldeiro. O músico des-
taca da situación que se vive en
Galiza a estrutura piramidal da
música. “Cada vez a base está
formada por máis grupos aínda
que só despunten tres ou catro.
Esa fornada sempre queda e
contribúe a seguir subindo ban-
zos. Agora cómpre agardar a
nova onda que volva poñer no
alto o folk, pero é complicado.
O pirateo, o top manta e o inter-
cambio de arquivos a través de
internet acabou cos puntos de
venda. Estamos nun momento
de mudanzas, pero penso que
pronto se vai estabilizar”. 

Para Caldeiro a contribu-
ción máis importante
realizada por Brath foi

“abrir o novo vieiro
da incorporación

de novas so-

noridades e da innovación e ter
espallado a música por dife-
rentes países”. 

Intres de Brath

A piques de se presentar, a for-
mación elaborou para conme-
morar este aniversario Intres,
un disco no que se intercalan
composición de corte máis inti-
mista coa denuncia social. Des-
pois de concluír en 2004 a trilo-
xía Servizos informativos coa pu-
blicación do álbum O latexo do
fogo, que quería servir para a
reflexión sobre a problemática
da muller, o medio ambiente e
sobre a relación entre as perso-
as, e despois de sacar a princi-
pios de ano Bulevar Oceano
Vol.I, que vira cara o chill out, o
grupo ofrece Intres “como refle-
xo de instantes da vida”. O afun-
dimento do Sempre Casina, a
marcha de miles de mozos fóra
de Galiza ou o AVE van confor-
mando xunto con temas dedica-
dos á mitoloxía e a soidade des-
pois da morte dun ser querido
este novo traballo discográfico.

Ademais, en outubro, pu-
blicarase un libro disco no

que se recollerán poemas, le-
tras, debuxos e fotografías

da triloxía Servizos in-
formativos.♦

BRATH
25 anos de folk con batería

M. BARROS

Pioneiro na fusión da música folk con baterías e baixos eléctricos, o
grupo musical Brath cumpre vintecinco anos sobre o escenario. Unha
xira e un disco conmemoran este cuarto de século de traxectoria.



M.B.
Compostela acolle a presentación
oficial da Banda Sinfónica da Fe-
deración Galega de Músicas Po-
pulares. Dirixida por Carlos Se-
ráns, a nova formación preten-
de representar a todas as ban-
das de música do país e rescatar
e interpretar pezas de composi-
tores galegos no seu repertorio.

Ao redor de noventa rapaces de
todo o país interpretarán o sába-
do 29 de abril o repertorio que
conforma o concerto de presen-
tación oficial da Banda Sinfóni-
ca da Federación Galega de Mú-
sicas Populares que terá lugar a
partir das nove da noite no Audi-
torio de Galicia de Compostela.
Baixo a batuta de Carlos Seráns
a formación interpretará pezas
como Carmina, a Sinfonía nº1 O
señor dos aneis así como Fanta-
sía Hipófisis, de Javier Ces, que
se estreará esa mesma noite, e as
composicións Rosas e A Saleta.
Estas dúas últimas serán inter-
pretadas xunto cunha coral de
máis de cen rapaces, xurdida da
colaboración da Asociación Mu-
sical Solfa e das corais de Com-
postela coa Federación.

Despois dun intento ante-
rior que non chegou a callar,
bota a andar a Banda Sinfónica
de Galiza, unha iniciativa que

xorde para dar resposta a nece-
sidade da Federación Galega de
Bandas de Música Populares de
ter unha representación oficial.

Ao tempo, a formación quere
servir de caixa de resonancia
do traballo das bandas galegas
e servir de embaixadora de Gali-

za a nivel bandístico no exterior. 
A Banda Sinfónica de Galiza

está formada por case un cente-
nar de rapaces de entre quince e

trinta e cinco anos procedentes
de todo o país e nela están repre-
sentadas ao redor de corenta ban-
das de música galegas. A selec-
ción destes músicos fíxose por
concurso de méritos. Entre os
tres directores presentados resul-
tou seleccionado Carlos Seráns.

No repertorio a banda quere
ter un marcado carácter galego.
Ademais de pezas clásicas, a
banda interpretará e rescatará te-
mas de autores do país. 

Mediante este proxecto a fe-
deración abre fiestras a novas
iniciativas e ofrecerlle a posibili-
dade aos músicos de realizar
proxectos de maior envergadura
que os que pode asumir unha
banda pequena.

Ademais dos concertos que
ten previsto realizar tanto en Gali-
za como no exterior de cara os
vindeiros meses, a Banda Sinfóni-
ca inclúe no seu programa de acti-
vidades a formación dirixida aos
seus membros a través de cursos. 

Formación estábel

Cada un dos intérpretes que inte-
gran a banda poderán renovar, un-
ha vez concluídos os dous primei-
ros anos, por un período similar.
Como se explica dende a federa-
ción, durante este tempo tentarase
crear unha formación estábel.♦
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Hai conflito 
MARICA CAMPO

Hai máis de dúas semanas vin un programa que, para dicilo
parodiando a canción de Juan Luís Guerra, me subiu a
bilirrubina. Hai debate prometía polos dous temas que se so-

meteron a discusión: A situación do galego e a memoria histórica.
Prometía, mais o debate, se se exceptúan as achegas de Rosa
Aneiros, non deu para moito máis que constatar a falacia duns argu-
mentos e a pouca firmeza doutros. O representante do PSOE quería
defender o Galego, mais estaba obsesionado por resaltar a
inexistencia de conflito;  aínda que recoñece máis tarde que hai
moitas dificultades para a normalización: seica iso non é conflito.
Satisfeito o representante do PP polos resultados da etapa Fraga, fa-
cendo fincapé nos logros lexislativos. Expresando o desexo de que
todo siga como está o xornalista da Voz, non sei se porque lle
parece que está ben ou por aquilo de “Virgencita, que me quede co-
mo estoy”. Impresentábel o de Libertad Digital, reclamando que
non haxa “unha prematura (sic) excesiva dunha sobre a outra”. Na
ortodoxia González Mariñas, a defender a necesidade de incluír no
estatuto a obriga de coñecer o Galego.

O outro tema, o da memoria histórica, tamén retratou de corpo
enteiro algúns dos participantes. Manuel Ruíz, do PP, teimaba en
afirmar que xa houbera unha amnistía e que, polo tanto, as contas
xa estaban saldadas. Ninguén lle replicou que non se trataba de
amnistiar, que a palabra amnistía remite a culpa,  senón de facer
xustiza, de recoñecerlles  o carácter de vítimas aos asasinados
e/ou prexudicados polo réxime franquista. Raúl Vilas, de Libertad
Digital, amosou a súa indiferenza por uns feitos acontecidos hai
tanto tempo, mais propuña despois exhumar non só a memoria das
vítimas, senón tamén a dos verdugos. Atinada Rosa Aneiros a lle
replicar que non se trata de facer un acto de vinganza, senón dun-
ha débeda histórica: Dar os nomes dos torturadores si que sería re-
abrir feridas.

Houbo unha apertura na TVG, mais para que? Todo segue a estar
pautado e a reflectir non o que é, senón o que se quere que sexa. Non
habería que aproveitar estes debates cunha finalidade didáctica,
dándolles un maior espazo aos argumentos e ás persoas que verdadei-
ramente teñen peso específico en cada tema que se debate?♦

A banda das bandas



M.B.
Dios ke te crew publica o seu pri-
meiro traballo, titulado Xénese,
un disco autoxestionado polo pro-
pio colectivo, no que propoñen un
regreso ás orixes do hip-hop.

Despois de tres anos graffiteando
escenarios, bailando, scratchean-
do e rapeando con versos sarcás-
ticos e ritmos contundentes, Dios
ke te crew edita o seu novo disco.
Xénese é o título escollido por es-
te colectivo de Ordes, que englo-
ba nun mesmo proxecto as dife-
rentes expresións da cultura hip-
hop, dende o baile e o graffiti até
as rimas e o scratch, para o seu
debut discográfico.

En total dezaseis temas onde
DKTC solta a súa rima máis
mordaz e retranqueira para abor-
dar temas como o movemento do
hip-hop, a realidade cultural, so-
cial e política que se está a vivir,
a monarquía e nos que reflexio-
nan sobre as súas propias vidas,
sobre o paso do tempo e a troula. 

Con este traballo DKTC quere
darlle unha volta máis ao Hip-hop,
volvendo ás súas orixes e á filoso-
fía do que naceu esta cultura (....)
Partindo da iconografía cristiá o
disco fai unha parodia da relixión
cristiá e afonda no hip-hop, com-
binando as sonoridades propias

deste estilo con pinceladas de jazz,
rock, reggae, hardcore e funk.

O disco está editado por
DKTC Sons, o propio selo disco-
gráfico do grupo, e por Falca-
truada e será distribuído por
Discmedi en toda a península. É
un traballo autoxestionado polo
propio colectivo, gravado e mes-
turado en Rapapoulo Estudio por
Mou e masterizado en Abriguei-
ro Estudios por Arturo Vaquero.

A pesar de que este é o pri-

meiro álbum conxunto de DKTC,
algúns dos integrantes xa aparece-
ron en discos anteriores. Tanto 5
talegos como Ghamberros partici-
paron nos recompilatorios Revolta
Sonora (Sons de Luita, 1999),
Mixtura (A.C.Lucerna, 2002) e
Con dignidade (Madam Mir,
2003). Ademais, en abril de 2004
o colectivo editou o disco debut
de Ghamberros, de título homóni-
mo, que conseguiu o recoñece-
mento de público e crítica.

Teñen colaborado noutros
proxectos relacionados co audio-
visual, poñéndolle música ás cur-
tametraxes Mártires e O Derradei-
ro, integrado este último na inicia-
tiva Hai que botalos, e teñen reali-
zado exhibicións e obradoiros so-
bre as diferentes artes do hip-hop. 

Fusión de artes

Dios ke te crew nace en Ordes en
2003, da fusión de grupos e de

xente relacionada coas diferentes
expresións da cultura do hip-
hop. 5 talegos e Ghamberros, na
parte musical, xunto cos graffi-
teiros Vandals Crew e Cousas
Novas e os breakers composte-
láns Playmovil Kids botaron a
andar este proxecto, que os levou
a compartir escenario con artis-
tas como Zuco 103, Terrakota,
Ojos de Brujo, La Mala Rodrí-
guez, SFDK, Violadores del Ver-
so ou La Excepción.

Colaboracións

Para artellar este traballo, DKTC
contou coa colaboración de fotó-
grafos, actores e ilustradores, en-
tre eles Miguel de Lira, que inter-
preta o papel dun cabo da garda
civil no corte Guateque interrup-
tus. No disco tamén se atopan as
fotografías de Ovidio Aldegunde
e as ilustracións e os graffitis de
Sekone e de integrantes do grupo
como Mou, Kerg, Osiris, Pake,
Spen, Gum, Sont ou Sokram.

Dios ke te crew actuará até o
mes de xuño nas carpas da Cultu-
ra Circula, o proxecto que vén de
poñer en marcha a Vicepresiden-
cia da Xunta e as Consellerías de
Cultura e Innovación,  e que reu-
nirá a máis dunha vintena de gru-
pos galegos e internacionais.♦
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Catrocentos
mil euros

para patrimonio
M.B.

Vénse de presentar a III Convocatoria de Proxectos de Colabo-
ración coa que a Fundación Barrié pretende apoiar os mellores
proxectos de entidades sen ánimo de lucro galegas que teñan por
finalidade a investigación, conservación e difusión do patrimo-
nio, tanto cultural como natural, de Galiza. Museos, academias,
arquivos históricos, fundacións agrupacións e institucións cultu-
rais poderán presentar até o 31 de outubro de 2006 nas sedes da
fundación os proxectos. Unha vez concluído o prazo, os traballos
presentados serán seleccionados baixo os criterios de relevancia,
viabilidade económica, rigor científico e impacto social.

O orzamento da convocatoria ascende a 400.000 euros e inclúe
ademais o apoio institucional e a asistencia técnica da fundación.

A convocatoria da Barrié inscríbese dentro do programa de
patrimonio que vén desenvolvendo a entidade nos últimos
anos. A primeira edición do certame celebrouse no 2002, resul-
tando seleccionados os proxectos para catalogación, informati-
zación e dixitalización da hemeroteca da Real Academia Gale-
ga, o de acondicionamento integral das salas de exposición do
Museo Catedralicio e diocesano de Mondoñedo e o da posta en
valor socio-cultural do depósito castrexo do conxunto arqueo-
lóxico natural de Santomé.

A segunda convocatoria, desenvolvida entre 2004 e 2005,
estivo dotada con 240.000 euros e puxo en marcha os proxec-
tos de investigación arqueolóxica na Chan do Cereixo, en cola-
boración co instituto de Estudos Miñoranos, o chamado Os
Sons do Mar, que consistiu na monitorización acústica de es-
pecies de cetáceos ameazadas, a cargo da Coordinadora para o
Estudo dos Mamíferos Mariños así como o de clasificación,
descrición e indización dos protocolos notariais do Arquivo da
Catedral de Compostela.

Nesta terceira edición incrementouse o orzamento da con-
vocatoria, o que o coloca á cabeza das iniciativas privadas a fa-
vor do patrimonio en Galiza.♦

Volve DKTC Volve DKTC 

Estudou Artes
Visuais e
Realização
Plástica do
Espectáculo em
Lisboa, onde vive.
Das suas
exposições
individuais
destacam-se em
2005: Embuste,
AC#6,
ArteContempo; I
didn’t choose
never to forget,
Bartolomeu 5 e
Areias Movediças,
Módulo – Centro
Difusor de Arte.
Todas em Lisboa.
Em 2003: Tem
Cuidado, Edifício
Interpress.  Está
nas tuas mãos
reproduz em
espelho uma
sombra de um
veado feita com
as mãos, o
trabalho pretende
dar continuidade
às reflexões
anteriormente
abordadas pelo
autor
relativamente a
situações
minoritárias numa
alegoria de caça
– caçador /
presa. Neste caso
o título apropria-se
de uma frase que
se tornou já um
lugar comum
quando alguém
quer dizer que a
mudança
depende de nós.♦
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Ao meu querido amigo Nan de
Allariz, director de Follas

Novas, na Habana.

O vello petrucio tiña fondas ca-
vilacións aquela noite. Con ollos
quedos e fitos na esmorecida fo-
gueira do lar, semellaba que es-
taba cismando pensamentos pou-
co agasalleiros.

A tristura ten a virtude dos
andazos, e a familia do señor
Paulos, que así se nomeaba o pe-
trucio, estaba tamén calada como
se respondese aos mesmos pen-
samentos.

—Seique ten hoxe ferruxe?
–atreveuse a dicir por fin o seu
fillo Román, que era un mozo
xentil e barudo que non pasaría
dos trinta anos,

—Non, Ramonciño; non teño
ferruxe. Estou, si, cavilando nas
cousas do mundo.

—E vostede coida que arran-
xará todo iso coas súas cavila-
cións? –interrogou a súa nora
Sabela.

—Non, non penso tal... mais
non podo deixar de me doer de
certas aldraxadas que fan os de-
mos destes tempos, que teñen
máis forza e poder...

—E iso é pra estar caviloso?
—Miña nora, canto máis se

vai apurando o fío da nosa vida
máis coidados se espertan no no-
so espírito. Estas noites de outo-
no mainas, escuras e caladas se-
mentan en nós pensamentos sau-
dosos.

—Certamente, que vostede
está hoxe aqueloutrado, e non te-
mos que facerlle, –dixo Román–.
Hoxe quedarémonos sen o conto
ao que vostede nos ten afeitos to-
das as noites?

—Si, si, un conto, avoíño,
–dixeron os tres netiños batendo
as mans.

—E de que vos hei de falar?
—Inda que sexa un conto de

pantasmas e de encantamentos
–dixo Román–, que os cativos de
agora xa non senten medo.

—De pantasmas e de encan-
tamentos! Ai, meus filliños! Fa-
cedes ben en non lles ter medo.
Cando eu era pequeno non se fa-
cía un conto a carón do lar que
non fose de encantamentos, que
ferían o noso cerebro facéndonos
despois ver entre das sombras do
sobrado mil pantasmas endiaña-
das que nos arrepiaban moito.

Ditosos tempos aqueles,
meus filliños!, –seguiu dicindo o
vello Paulos–, ditosos tempos
aqueles en que lles tiñamos me-
do a pantasmas que vivían na
imaxinación da xente ignorante!
Son outras as malas fadas que
agora pesan sobre dos labregos!
Aquelas compañas que, nas altas
horas da noite, atopabamos na
escura congostra; aquela medo-
ñenta compaña que ía a rente
dunha tumba, vagueando pola te-
nebrosa campía, arrodeada de lu-
ces esmorecidas e moventes, se-
guida da desdentada estadea...
metíalles gran medo, é certo, aos
babecos que xuraban que a viran.
Os parlamentos das meigas na
sombriza Quenlle, da que saían
despois, trocadas en brancos car-
neiros e mouros gatos que aten-
taban as comanduleiras veciñas;
os demos que andaban ceibos
pola terra conquerindo ánimas
para o seu odiado reino; ...aque-
les tronantes que a ignorancia
dos nosos devanceiros coidaba
ver nos negros turbóns do ceo, e
que despois, cando eran escon-
xurados polo libro de San Ci-
brán, caían na terra pedazo a pe-
dazo para seren enterrados no
monte Medela en baixo de sete
croios; aquelas lumias da noite
que asolagaban no mar as em-
barcaciós mandadas por mariñei-
ros que non querían renegar da
fe de noso Señor Xesucristo...

Todo aquilo, e –outras cousas
mais, éranvos contos, aluci-
nacións das xentes de pouca sa-
bidencia, eran, digo, aluci-
nacións que non furtaban os froi-
tos das nosas chousas, nin lixa-
ban a honra dos cristiáns. Mais
agora supoñede que todo aquilo
fora certo; xuntade todas as lur-
pias do inferno; arrecadade as
varreduras dos canallas e mal na-
cidos; mesturade todo isto e dá-
delle alma e corpo, e teredes en-
tón a imaxe verdadeira, a feitura
do demo en que eu tiña denantes
cravado o meu pensamento.

—E quen é ese demo? –pre-
guntou Román.

—O cacique que vive nestas
infortunadas montañas, esa mal-
dición que tomou corpo en don
Reinaldo?...

Este nome fixo correr un es-
tarrecimento de horror polas ve-
as de toda a familia.

—Pero logo, –dixo Sabela–,
sabedes dalgunha outra infamia
dese ladrón?

—Si, miña nora, si; unha in-
famia que para que se lle dese
creto precisábase ter coñecemen-
to da baixa condición do home
que a fixo.

—Cóntenos, daquela, señor.
—Pois veredes, meus filli-

ños, pois veredes. María do Cou-
to estaba cegamente namorada
de don Reinaldo, e non se falaba
doutra cousa na parroquia por-
que non pasaba día sen que de-
sen algo que dicir. Había malas
lenguas que aseguraban que Ma-
ría non se gardaba moito do seu
galán, mais isto tiña desculpa po-
lo moito querer que ela lle tiña.
Unha noite chegou don Reinaldo
á casa de María e díxolle: “Ti
eras a única persoa deste mundo
que é merecente da miña con-
fianza: colle estes documentos e
gárdaos ben, agáchaos no col-
chón do teu leito, pois hai malas

almas que mos queren furtar pa-
ra me perder”. María aceptou
con alegría, pois xa é sabido que
para unha alma namorada non
hai satisfacción máis agasalleira
que a de ser merecente da con-
fianza da persoa que se quere.
Don Reinaldo, como sabedes, ti-
ña moito mando no consello, e
tiña sospeitas de que pensaban
facer secretario o pai de Maria
para aminorar deste xeito o caci-
quismo seu. Pois ben: ao seguin-
te día, deulle parte á xustiza de
que lle furtaran da oficina os di-
tos documentos, e deu a confi-
dencia de que debía telos o pai
de María. Alá foi a xustiza a fa-
cer un rexistro, é, en efecto, ato-
pou os documentos... A proba
non tiña volta. O pai de María foi
a presidio, onde morreu de tristu-
ra, de vergonza e de desespera-
ción; e ela, a infeliz María, bai-
xou ás Mariñas, e por aló anda,
triste, desconsolada, famenta,
pedindo polas portas do mundo
en compaña dunha criaturiña fi-
lla dese infame!...

—Pero hai xustiza na terra?
–dixo Román pechando os puños
fortemente.

—Non, –dixo o vello–, a xus-
tiza trabúcase moitas veces. O pe-
or é que hai homes na vila que te-
ñen por amigos e protexen estes
caciques, que nos teñen escravi-
zados deste xeito. Deus nos teña
da súa man! Recémoslle para que
nos protexa destes demos, e para
que a misericordia e a xustiza alu-
men a conciencia dos homes!

E comezaron a rezar o vello,
a nora e máis os netiños.

Román non rezaba. O lume,
nunha das súas boqueadas, fixo
brillar a fouce que estaba guinda-
da do caneiro. Nela cravou o mo-
zo unha ollada dura, longa, fera;
e dixo para contra si facendo rilar
os dentes coa carraxe:

—A xustiza! A xustiza!♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Benedito
‘Jose Afonso
era un xenio que
transformaba
a súa neurose
en arte’

M.B.
Co gallo da Revolución dos
Caraveis, o colectivo Urbano
Lugrís rendeu homenaxe na
Coruña a Jose Afonso ao
igual que se fixo na NASA de
Compostela. Vostede partici-
pou nos dous. Como foi?

Foi unha noite de festa.
Na homenaxe da Coruña par-
ticiparon os membros da
Quenlla Mini e Mero, que
cantaron. Eu fixen unha pre-
sentación audiovisual na que
se recollían documentos e fo-
tografías inéditas, coa que
quería explicar a represión
que se viviu tanto en Portugal
como aquí. En Compostela
actuaron Uxía, a Banda das
Crechas e Zeca Medeiros. Eu
contei o meu primeiro encon-
tro con Zeca e aquela actua-
ción en Compostela.

Cando cantaron a
Grândola Vila Morena?

Foi no Burgo das Na-
cións, o 10 de maio. O que
menos pensaba era que ía-
mos tocar a Grândola, pero
iso foi a tónica, non seguir o
programa nunca. Ese día co-
lleume do brazo e cantamos,
aínda se conserva fita. O ex-
traordinario é que a xente
empezou a entoar, quentouse
e púxose a cantar. El sempre
dicía que nese recital reparou
no poder de mobilización
que tiña a canción. O que
menos se imaxinaba é que
dous anos despois ía ser utili-
zada na revolución. Nun con-
certo en Ourense estivo
Eduardo Blanco Amor entre
o público xunto con outra
xente do mundo da cultura de
esquerdas. Non puido aguan-
tar a emoción de descubrir
unha música alegre, diferente
a aquela tristeira coa que se
coñecía de Portugal. 

Actuaron xuntos du-
rante varios anos, como o
recorda?

Como un xenio neuróti-
co capaz de transformar a
súa neurose en obras de arte
únicas. Se cantase en inglés
sería máis importante que
Dylan. A súa música é unha
continua obra de arte. Sem-
pre estaba investigando.
Coido que non houbo quen
fixese o mesmo. El sempre
dixo que ninguén o entende-
ra como en Galiza.

Ten pensado volver
gravar?

Non. Estou pendente de
reeditar no 2008 o que gra-
vei, especialmente os dous
LPs.♦

A xustiza!

De datas e nomes
MARGA ROMERO

Recobramos imaxes fermosas e de ilusión de hai 75 anos.
Tamén revelamos escenas de terror e de tortura, facemos
visíbel o fascismo e o nazismo, que acompaña. Mais non
conseguimos que a responsabilidade política, que a ensinanza
faga identificar o franquismo co nazismo. Non conseguimos
que a palabra fascismo sexa o adxectivo cualificativo que
mellor ca ningún outro acompañe esa era que modelou o
pensamento e o actuar deste país e que non rematou nin no
75, nin no 77. É difícil poñer datas de caducidade, e hai unha
que circula nestes tempos, que a de 1939, coma se despois de
ficar “desarmado o exercito roxo”, non continuasen en
vixencia a tortura e o terror. Utilizar esta data como remate de
até onde se debe lembrar e até onde se debe aprender, ten
tamén unha intencionalidade política. No 75 non remataba
nada, só se apagou unha máquina que mudou en mecanismos
máis modernos. No 77 o que remataron foron moitas ilusións,
e nos oitenta, e nos noventa. Poida que fose agora o momento
de poñer datas de caducidade, se se é capaz de restituír a

dignidade e a verdade histórica, mais aínda se está a iniciar
un camiño para a transición. Camiño que empeza mal. Nunca
se quixo identificar franquismo con fascismo. Agora non se
quere identificar fraguismo  con franquismo. Somos
incapaces de pensar en nomes de membros do goberno de
Hitler, ou do propio, Hitler para  rúas ou prazas. Ninguén
aturaría un monumento na súa honra na Europa actual.
Chegou a hora de rematar co franquismo que campa nos
listados de nomes das portas das igrexas, nos nomes de tantas
rúas e prazas, en placas e símbolos, na actuación déspota e
corrupta de moitos alcaldes, incluso á quen absolve en
Madrid a xustiza suprema por descoñecemento de delito.
Unha vez máis a máquina franquista-fraguista terá que deixar
de bater naturalmente, mentres tanto sobrevive entre as
paredes do senado, co beneplácito de quen votou, unha
maioría absoluta que debe pensar que non cómpre remoer nin
lembrar, unha maioría que se contradí na defensa da
democracia, da liberdade e da dignidade. Poñerlle un remate
feliz á historia de Fraga é absolver o franquismo. Poñerlle o
nome a unha rúa na capital de Galiza, Señor Alcalde, é ir en
contra do que a propia cidade significa. Nomear tamén
identifica a quen nomea, tamén ao pobo que debe morar cos
nomes. Este ano cumpre cen anos Lois Tobío, un dos
redactores do Estatuto de Autonomía aprobado no 36, que
escribiu fermosas páxinas sobre Compostela, que nos
dignifica como pobo e que por iso debe ter unha rúa na
capital de Galiza. O 2006, ano da memoria, debe ser a data de
caducidade do franquismo.♦



Os Trintas eran catro, pero tocaban
coma trinta. De aí o seu nome.
Non hai dúbida de que eran unha
das mellores agrupacións musicais
da Galiza do seu tempo, un cuarte-
to excepcional: gaita, requinto,
caixa e bombo. Á mesma altura
que os gaiteiros de Soutelo -dunha
xeración máis nova- só que cun re-
pertorio diferente. Mentres estes
tocaban maiormente música tradi-
cional, onde eran insuperábeis, os
Trintas tocaban todo tipo de músi-
ca, como unha orquestra: xotas,
muiñeiras, pasodobres, mais ta-
mén tangos, valses, boleros, rum-
bas, congas, chachachás, meren-
gues, fox-trot ...é dicir, unha músi-
ca bailábel, pois a xente o que que-
ría era bailar, oír cousas modernas
e non tiñan orquestras. 

Hai que dicir que non todos os
grupos podían tocar este tipo de
música, mais aínda así, a base de
axeitados arranxos, engadindo al-
gún novo instrumento, coa caixa e
co bombo conseguían levar o rit-
mo como se fosen unha orquestra. 

Foi así como a nosa música po-
pular foi incorporando novas músi-
cas chegadas de fóra (temas que os
nosos músicos e veciños emigrados
tamén traían das súas viaxes trasa-
tlánticas) nun enriquecedor proceso
de mestizaxe musical, que de forma
natural acabou por facer nosos tan
variados ritmos e melodías. Polo
demais, era lei de vida: cando a tra-
vés da radio e dos discos se popula-
rizaron as novas músicas, os nosos
grupos tradicionais tiveron que se
adaptar aos gustos do público e am-
pliaren o seu repertorio, mesmo por
unha cuestión de supervivencia,
non quedándolle outra se querían
ser chamados para tocar. Un proce-
so de adaptación que os levou non
só a enriquecer os seus repertorios
(que se podían manter inalterábeis
durante moitos anos, o que, por ou-
tra parte, facilitaba a súa aprendiza-
xe e transmisión), senón tamén a
introduciren novos instrumentos
(os Trintas foron dos primeiros en
introducir o requinto) e a ampliaren
as súas formacións. 

Non cabe dúbida que todo este
proceso de adaptación ás deman-
das do público e aos gustos do mo-
mento, así como ese labor de sin-
cretismo musical, supuxo un gran
enriquecemento para a nosa músi-
ca popular, superando o risco da
fixación dos repertorios, da limita-
ción de temas e da súa simplicida-
de musical, en definitiva, abrindo
o abano das posibilidades de esco-
lla entre temas e músicas diversas
e facilitando o gosto pola aprendi-
zaxe e a experimentación musical.
A mesma actitude estética que im-
pregna de modernidade os traba-
llos dos músicos galegos dos no-
sos días. Como fan os do grupo
Noitébregos de Trives, recupera-
dores da memoria musical de Ri-
cardo Courtier e dos Trintas, que
recrean nos seus concertos desde a
súa sensibilidade nova.

Este era o tipo de música que
facían tamén Os Trabazos de Cal-
delas, un quinteto de dúas gaitas,
clarinete, tambor e bombo, así co-
mo Os Celtas de Paradaseca

posteriormente, sen dúbida as tres
mellores agrupacións musicais no
seu momento por aquelas latitu-
des do oriente galego.

O JAZZ DE CARLOS RODRÍGUEZ

Carlos Rodríguez, que decidiu de-
dicar a súa vida á música despois
de oír tocar os Trintas nas festas de
Quiroga no ano 1926, sendo un ne-
no, gaiteiro e clarinetista dos de Pa-
radaseca, hoxe residente en Nova
York, onde durante vintecinco anos
dirixiu o grupo de danza e gaitas
Terra a Nosa da casa de Galicia da
cidade neoiorquina, foi un dos mú-
sicos que máis arranxos ten feito
para estas formacións (en América
seguiría a facer arranxos de pezas
galegas para as orquestras de músi-
ca latina e a banda de jazz que alí
creou e dirixiu e nas que  agora to-
caba o saxo alto) pois posuía un re-
pertorio sempre actualizado de mú-
sica bailábel e de concerto debido

aos seus fiábeis contactos ao longo
do país, a través de revistas e casas
musicais que o fornecían de partitu-
ras coas últimas novidades, pezas
para concerto e para banda, que el
adaptaba para gaita e outros instru-
mentos, chegando a posuír estas
formacións tradicionais un reperto-
rio tan actualizado e moderno co-
mo o de calquera orquestra urbana.

O DEBATE SOBRE O PURISMO

Daquela producírase o mesmo de-
bate musical que hoxe se está a
plantear: a dicotomía entre o tradi-
ciónal e o moderno, entre purismo
e innovación. Esta heterodoxía mu-
sical dos nosos músicos populares
non foi ben comprendida por ou-
tros músicos de prestixio, que des-
de posicións puristas teñen critica-
do as novas modas e os novos mo-
dos na música popular galega. É
comprensíbel esa súa fidelidade á
tradición, mais músicos como os

Trintas ou os Trabazos non se podí-
an permitir o luxo desa fidelidade á
ortodoxía. Malia todo, cómpre lem-
brar que tanto os Trintas como os
Trabazos teñen participado en cer-
tames de música tradicional nos
que tocaron consonte os máis puros
cánones musicais. En realidade, o
seu forte e a súa maior querencia
era a música tradicional galega.

Os Trintas eran dunha casa for-
te de labradores de ao pé de Trives
e din que foi o Marqués de Trives,
mecenas da formación, o que lles
procurou estudo, pagándolle un
mestre, compositor e arranxista,
escritor de obras musicais para or-
questras e bandas. Ricardo Cour-
tier, director da banda de música da
vila, onde tocaban os Trintas, escri-
biu para eles en papel pautado -o
mesmo que Perfecto Feixoo- das
primeiras pezas para gaita da nosa
música popular e os converteu en
interpretes virtuosos, nun dos gru-
pos míticos da música galega.♦
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Lingua e
estatuto
FRANCISCO CARBALLO

Ben á convención do
BNG sobre a língua
(o 22 de abril). Un

día abondoso: a
convención, a
coordinadora de ducias
de galegos cristiáns en
Santiago, a apertura do
“Ano da Memoria” en
Pontevedra. Tres nunha
mesma preocupación: a
lingua, a proba dunha
cultura. A cultura
expresión dun país,
dunha nación.

O feito da eclosión
literaria do noso idioma
na actualidade sinala o
“aggiornamento”
cultural de Galiza. Hai
un salto da desfeita
secular que padeciamos
–unha fala local con
subdialectos,
hiperenxebrismos e
mesturas– a unha
literatura vizosa,
atractiva e competitiva.
Inda estamos no inicio,
razón para nos
alegrarmos dunha
convención entusiasta e
prometedora de avances
na normalización do
idioma.

Todo isto empurra
cara a un Estatuto
constitucional. Temos
antecedentes de ampla
variedade: o “Proxecto
para unha constitución
do Estado galego de
1887, xuridicista; o
Estatuto de1936,
ambicioso desde o
minimalismo
constitucional da IIª
República. Os dous
republicanos. Temos o
Estatuto actual,
embrionario,
desarborado. Estatuto
que cumpriu unha
función e que os
gobernos autonómicos
conservadores nin
sequera igualaron.

Que o novo Estatuto
para plebiscitar afirme
desde a lingua propia, a
coñecer por todos, a nosa
nación célula de
universidade é o menos a
esperar de todos os
deputados e de todos os
cidadáns. Está no himno
e na conciencia. E
levaranos cara a unha
renovación social e
política.

O contraataque dos
partidos e entidades de
dependencia exterior non
pode desalentarnos.
Sabemos dos efectos
perversos que a
dependencia produce.
Mais todo é recuperábel.
Agora revivimos na
primavera.♦

Os Trintas e Os Trabazos
Os gaiteiros que tocaban cha-cha-chá

X. PÉREZ MONDELO

Os Trintas eran os máis cosmo-
politas dos nosos músicos. Ac-
tuaron por tódolos recunchos do
país e correron case toda Áméri-
ca, actuando maiormente en Cu-
ba e Bos Aires, as máis impor-
tantes colonias de galegos. Sobre
disto cóntanse moitas anécdotas:
dunha vez que os chamaran para
actuar, canda os seus veciños de
Trabazos, en chegando a Buenos
Aires, a comitiva que os estaba a
agardar observou que os Traba-
zos saían dun camarote de pri-
meira clase, mentres que os Trin-
tas faciano dun de terceira, le-
vando por tanto os de Caldelas
todos os honores e o recoñece-
mento. Os de Trives, que daque-
la eran mellores músicos, ficaron
un algo amolados e seica comen-
taron á volta: “Traballo nos cus-
tou recobrar o prestixio! E aínda
ben se o conseguimos de todo!”.

Doutra vez, estando actuando

os Trintas perante a realeza, seica
un señorito do público lles estivo
a tirar moedas ao Roxelio en can-
to este estaba a tocar na caixa. A
xente nosa conta fachendosa co-
mo o Roxelio ía dando conta das
moedas que viñan polo ar e gar-
dándoas no peto sen perder nin
unha soa vez o compás. E conta
tamén, que nesa mesma función
no Palacio Real, despois de toca-
ren unha muiñeira, antollouselle
á unha dama ou á propia raíña,
saber cómo se bailaba. Fíxose o
rei portador dese desexo e daque-
la, o Roxelio, que era un gran
bailador, estivo a tocar e a bailar
a muiñeira perante príncipes e
princesas. Como aprezo, o Rei
mandou que se lle pagase ao re-
dobrante un real por día, que da-
quela era diñeiro: o que podía va-
ler unha fogaza de pan ou un litro
de viño.

Verdade ou mentira, estes

contos forman parte da mítica
propia do oficio gaiteiril. Mais, o
certo é que Os Trintas foron con-
vidados a tocar no Palacio Real,
no ano 1901, co gallo da coroa-
ción do rei Alfonso XII. Foran
escollidos en representación das
distintas agrupacións folclóricas
do país. Seica lles regalaron un
redobrante de prata, hai quen xu-
ra telo visto, pero o tambor un día
desapareceu e non se soubo máis
deste valioso agasallo real.

Así como Curros lle cantou
ao gaiteiro de Penalta e Rosalia
ao repoludo gaiteiro de pano se-
dán vestido, o poeta valdeorrés
Florencio Delgado Gurriarán,
cecais entre a saudade neboenta
do exilio mexicano, evocaba así
os gaiteiros de Trives no poema
“Os Trintas”: O Félix frorea a
gaita/ Fermín frorea o requinto/
fai, Roxelio o redobrante/ na
caixa, lene tronido...♦

Os máis cosmopolitas



AmesAmes
■ TEATRO

URBE V.O. 2
A Casa da Cultura de Ber-
tamiráns acolle, este venres
28, esta actuación da com-
pañía The Pinga Teatro.

ArArteixoteixo
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O magnífico dúo presenta
Cultura para dar e tomar,
o vindeiro domingo 5 no
Centro Cívico Cultural.

BoirBoiroo
■ TEATRO

ESPERANDO AGODOT
O venres 28 poderemos
ollar na Casa da Cultura
esta peza de Talía Teatro.

CangasCangas
■ TEATRO

FARSA DE BULULÚ
Teatro do Morcego home-
naxea a Manuel María coa
representación desta peza
este sábado 29 no Auditorio
Municipal.

CariñoCariño
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Citano
presentan, este sábado 29 no
Auditorio Municipal, a histo-
ria de Chicho de Chantada,
que substitúe durante uns dí-
as ao seu amigo o fareiro, ofi-
cio do que non ten nin idea, e
que lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue zafarse.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías sobre mari-
ñeiros de Javier Teniente
pódense contemplar na sala
Áncora.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A FERRÍN
A Casa de Curros Enrí-
quez acolle unha mostra na

que máis de trinta artistas
galegos recrean a obra do
escritor.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños organiza
unha nova tempada de ro-
teiros abertos á partici-
pación de calquera persoa
interesada, que se levarán a
cabo por distintos lugares
de Galiza, achegándose á
súa historia, etnografía, e
patrimonio arquitectónico,
natural e cultural. A saída
vai ser desde a Estación de
Autobuses, sobre as 11 da
mañá dos domingos para
voltar á tardiña, cun prezo
de 2 euros. Este domingo 30
visitan a zona de Antas de
Ulla. Máis información nos
telf. 649 759 734 (David),
ao 616 819 003 (Conchi),
no local da asociación sito
na rúa Félix Acevedo 11, ou
en www.iespana.es/colecti-
vocaminos.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo dedicado a John
Huston continúa este xoves
27 ás 20:30 h. coa proxección
dos traballos Report from
Aleutians (1943), The battle
of San Pietro (1944), e Let
there be light (1945); o sába-
do 29 ás 18 h. proxéctase
Freud, pasión secreta
(1962). De Chris Marker
poderemos ollar este venres
28 Memoires pour Simone
(1986). Do director Apichat-
pong Weerasethakul e den-
tro do ciclo Cinema Thai
preséntanse os vídeos The

adventures of Iron Pussy
(2003), o venres 28 ás 18 h; e
Worldly Desires (2005),
0016643225059 (1994), Like
the relentless fury of the
pounding waves (1995), e
Thirdworld (1997), o sábado
29 ás 20:45 h. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

GUERREIRO
O pintor de Xove amosa a
súa obra até o 20 de maio
na galería Ana Vilaseco.

ASUN TORRAS
Organizada pola Coordena-

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Por primeira vez en décadas, dúas
vilas apegadas e agora comunica-
das por ponte, a galega Arbo e a
portuguesa Melgaço, sincronizan as
súas grandes festas gastronómicas.
Ao norte do Miño, entre o 28 e o 30

de abril hónrase a lamprea “verde”,
guisada no seu propio sangue. Ao
sur, a cita é co vinho alvarinho e os
produtos do fumeiro (chourizo, xa-
món e lamprea seca), todo acompa-
ñado con música popular.♦

LamprLamprea e alvarinhoea e alvarinho
O O TTrinquerinque

A artista presenta en formato
acústico e en salas de aforo re-
ducido o seu disco Invisible. Es-
te xoves 27 vai estar na Casa de

Arriba Pop de VIGO. O vindeiro
venres 5 de maio actuará  no
Rincón del Arte Nuevo en MA-
DRID.♦

Silvia PenideSilvia Penide
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☞ PLAN OCULTO. Un
grupo de persoas asalta

un banco e toma como reféns
aos empregados e clientes. Pi-
den un avión para fuxir, pero o
policía que dirixe o cerco pensa
que algo falla, que teñen un plan
oculto. Spike Lee dirixe unha
película un chisco artificiosa.

☞ VOLVER. Raimunda e
Sole son irmás manche-

gas. A nai delas aparécese en
forma de pantasma moi real.
Ao tempo, Raimunda debe
ocultar o cadáver do seu home,
asasinado pola propia filla. O
novo de Pedro Almodóvar,
máis cómico e feminino que as
súas últimas películas.

☞ TRISTÁN E ISOL-
DA. Tristán naufraga e

namórase da súa rescatadora,
Isolda, princesa de Irlanda.
Máis tarde, o namorado debe-
rá entregarlle á moza como
esposa ao seu rei Mark. O pri-
meiro amor imposíbel pensa-
do para adolescentes de hoxe.

☞ INSTINTO BÁSICO
2. Segunda parte do th-

riller erótico sobre unha asa-
sina en serie interpretada por
Sharon Stone. A actriz auto-
paródiase nunha secuela que
perde sensualidade e inco-
rrección política.

☞ MRS. HENDERSON
PRESENTA. Tras en-

viuvar, a señora Henderson
compra un teatro e monta un
espectáculo de variedades algo
atrevido, pero as relacións co
director non son moi boas e
por riba comeza a Segunda
Guerra Mundial. Comedia dra-
mática moi visíbel.

☞ A PANTERA ROSA.
O cómico norteamerica-

no, Steve Martin, interpreta o
inspector Clouseau, nesta no-
va versión do clásico de Blake
Edwards. En París rouban o
diamante chamado a Pantera
Rosa e matan o seu posuidor,
cun veleno chino. O asasino é
ruso. Os franceses fan o ridí-

culo. Todo parecido coas prio-
ridades de Bush é pura coinci-
dencia.

☞ O NOVO MUNDO.
Nova versión da historia

de Pocahontas, a princesa india
que se namora dun colonizador
de Virxinia e morre en Londres
metida nun corsé. Interesante
polo encontro cultural que re-
presenta, sen agachar as fla-
quezas dos conquistadores. O
romanticismo da segunda parte
alonga un pouco de máis a me-
traxe. (Ver o interesante co-
mentario de Xosé Miranda no
número 1.213).

☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográ-

fica sobre o xornalista e escri-
tor norteamericano Truman
Capote, famoso pola súa no-
vela A sangue frío, editada a
primeiros dos sesenta e que
trata sobre o asasinato de ca-
tro membros da mesma fami-
lia nunha pequena vila de
Kansas. O filme céntrase so-

bre todo na pluma que tiña o
escritor.

☞ CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los An-

geles. Película coral que recrea
as dificultades de integración das
diferentes colonias de emigran-
tes en California. Dirixe o guio-
nista de Million Dollar Baby.

☞ MEMORIAS DUN-
HA GEISHA. Película

baseada no famoso best-seller
literario. Historia da mítica
geisha Saiuri, a máis completa
e a favorita dos homes máis
poderosos. A pesar dos seus
privilexios, a hetaira soña cun
amor imposíbel.

☞ BOA NOITE E BOA
SORTE. A finais dos

anos 50, o xefe de informati-
vos dunha cadea de televisión
enfróntase ao senador Mc-
Carthy pola persecución que
somete aos sospeitosos de co-
munistas. Sobria e contida,
moi boa película.♦

CarCarteleirateleira

Actividade da Consellaría de Cultu-
ra con dúas carpas itinerantes (con
máis de 2.000 m2, altura mínima de
4 m. e máxima de 14, e con capaci-
dade para 1.200 persoas sentadas ou
3.000 de pé) co obxetivo prioritario
de apoiar e dinamizar as zonas rurais
e periurbanas e ∆3
para achegar as producións galegas,
moitas delas realizadas a pé feito pa-
ra a ocasión, pero tamén referentes
internacionais dentro da música, tea-
tro ou do circo. Para ir quentando o
sábado 29 en SANTIAGO teremos o
espectáculo de rúa, 19-21 h, de Pis-
tacatro, que se repetirá en LUGO o
domingo 30 ás mesmas horas. As
carpas chegarán a 7 comarcas e 24
vilas. Do 1 ao 7 de maio estarán en
Lugo e en Poio. Acarpa de Poio pro-
grama: o xoves 4 en PONTEVEDRA,
19-21 h. Pistacatro, que repite ac-
tuación en VILAGARCÍA o venres 5
13-15 h. Na sede de POIO, o venres
5, 10-13 h. obradoiros educativos
para xente nova; 22- 00:30 Chévere
e convidados: Tristanas, San e San,

Paula Carballeira e Chiqui Perei-
ra, Marcella Manzilli e Zenaida
Alcalde, e Carlos Meixide; o sába-
do 6, ás 10 e 13 h obradoiros educa-
tivos para adultos, 20:30, Safari Or-
questra, ás 21:15 Samesugas, ás
22:30 Montero Castillo e Aguirre
Suárez, e, ás 23:30 Super Furry
Animals; o domingo 7 ás 17 e 18:30
Carpa en familia con Berrobam-
bán. En LUGO, o venres 5, ás 10 e
13 h, haberá obradoiros para xente
nova, ás 20:30 Loretta Martin, ás
21:30 The Homens, ás 22:30 Mon-
tero Castillo e Aguirre Suárez, ás
23:30 Super Furry Animals; o sá-
bado 6 en MONFORTE ás 19 e 21 h.
espectáculo de rúa con PISTACATRO;
tamén o sábado 6 pero de volta en
LUGO: 11-14 obradoiros educativos
para adultos; 22-00:30 Chévere e
convidados: Tristanas, San e San,
Paula Carballeira e Chiqui Perei-
ra, Marcella Manzilli e Zenaida
Alcalde, e Carlos Meixide; e o do-
mingo 7 en VILALBA de 13-15 es-
pectáculo de rúa con Pistacatro.♦

AA Cultura CirCultura Circulacula

Vai ofrecer un concerto-
no Auditorio de Galicia
en SANTIAGO DE COM-
POSTELA este xoves 27
ás 21h, baixo a direc-
ción de Maximino Zu-
malave, e contando coa
pianista Elizabeth Le-

onskaja, nun concerto
no que poderemos es-
coitar composicións de
Beethoven, Berlioz e
Strauss. O venres 28 o
concerto realizarase no
Auditorio Municipal de
OURENSE.♦

Real Philarmonia de GaliciaReal Philarmonia de Galicia

A cantante e guitarrista vasca es-
tará este xoves 27 na Fábrica de
Chocolate de VIGO por unha en-
trada a 3 euros. O venres 28 esta-
rá no Playa Club, da CORUÑA
para o que se poden solicitar in-
vitacións a través de concier-
tos@playaclub.net).♦

Ainara LegardonAinara Legardon

O MC sevillano, considerado como
un dos máis influíntes do panora-
ma do hip hop estatal, presenta o
seu novo traballo titulado Luces
de neón este xoves 27 ás 22 h. no

Clavicémbalo de LUGO; o venres
28 actúa ás 21:30 h. no Rock Club
de OURENSE; e o sábado 29 ás
21:30 h. poderemos escoitalo na
Iguana Club de VIGO.♦

JuaninackaJuaninacka

Derradeiras actuacións do ciclo no
Palacio de Exposición e Congresos
(Palexco) da CORUÑA este xoves 27
ás 20 h., co concerto de Eliane Elias
Quartet (entrada gratuíta previa re-
tirada o mesmo día do concerto da

invitación); e o sábado 29 ás 20 h.,
tamén no Palexco da CORUÑA, que
estará Jim Hall Quartet (entrada
gratuíta previa retirada o mesmo día
do concerto da invitación).Máis in-
formación en www.fbarrie.org.♦

XI Ciclo de Jazz da BarriéXI Ciclo de Jazz da Barrié

O Auditorio Municipal de
NARÓN acolle este venres
28, sábado 29 e domingo
30 unhas xornadas abertas
que nesta edición inclúen
unha exposición interactiva
na que se poderá coñecer
de primeira man o traballo
dos artesáns da zanfona
Xaneco Tubio, Pablo Cid
e Jaime Rebollo, e obter
unha ampla visión sobre o
mundo deste instrumento.
O venres 28 ás 20:30 h. ce-
lébrase un concerto no que
estarán presentes Luís Co-

rrea, músico do grupo Os
Carunchos, que revivirá a
figura do cego e os seus ro-
mances, o dúo Fernández
e Quintá, para uniren a
zanfona á danza; e o catalá
Mar Egea, que vai presen-
tar o seu novo disco Mela-
nocetus. Ademais este
magnífico músico vai im-
partir un curso o sábado 29
de 10 a 14 h. e de 16 a 20 h.
e o domingo 30 de 10 a 13
h. Máis información en
www.folque.com ou no tlf-
no 981 391144.♦

II EncontrII Encontro de Zanfonao de Zanfona

Mofa e Befa
estarán o
próximo

domingo 5
en ARTEIXO.

O Museo de Belas
Artes da CORUÑA
acolle a mostra
Vida e morte no
antigo Exipto.
Da arte faraónica
ao faro
de Alexandría.



dora da Marcha Mundial
das Mulleres da comarca na
A.C. Alexandre Bóveda
(Olmos 16-18, 1º), a mostra
da fotógrafa viguesa, titula-
da Unha boneca vestida de
azul?, recalca o uso que da
boneca se fai decotío para
recrear o mundo feminino,
convertíndose entre as ne-
nas na súa dobre, na que
proxectan as súas ilusións,
imaxinando as mulleres
que serán no futuro. Até o
12 de maio.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa aco-
lle esta magnífica colectiva
de 27 artistas portugueses.

OS OUTROS
ARQUITECTOS
Podemos visitar esta mostra
no Domus-Casa do Home.

A SUBVERSIÓN
DA REALIDADE
O Arquivo do Reino de Ga-
liza presenta, até este ven-
res 28, esta colectiva de 5
fotógrafos.

FRANCISCOLEIRO
No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Gali-
cia podemos contemplar a
obra de Francisco Leiro, a
de Cristina Iglesias e a co-
lectiva 10 anos, 10 artistas,
selección de autores que
simbolizan o percorrido da
Colección de Arte Caixa
Galicia na última década.

DIEGO RIVERA
A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase cun-
ha mostra única sobre o
pintor mexicano.

MODELOS DE INTENCIÓN
Até o 18 de xuño podemos
ollar a mostra Bodegóns e
paisaxes de Luís Seoane, na
sede da súa fundadicón, con-
formada por magníficas obras
pertencentes aos seus fondos.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O Museo de Belas Artes aco-
lle, até o 28 maio, esta mos-
tra, unha viaxe a través de
numerosas pezas delicadas e
espectaculares: arte, costu-
mes funerarios, historia e re-
lixión entre outros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié acolle
esta impresionante mostra
de produción propia que co-
bre máis de dous séculos de
desenvolvemento industrial
no noso país, desde os pre-
cursores do s. XVIII até as
novas industrias do s. XXI.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London, nas
que non só se valora a beleza
formal, senón tamén a cruel-
dade e os problemas de con-
servación da natureza, pó-
dense ollar no Aquarium Fi-
nisterrae, até o 25 de xuño.

■ MÚSICA

KROKE
O trío polaco formado por
Tomasz Kukurba, ao vio-
lín, Jerzy Bawol, co acor-

deón e Tomasz Lato, no
contrabaixo, presenta o seu
novo traballo titulado Ten
pieces to save the World,
no que toman como base o
repertorio tradicional e
reinterpretan o son klezmer,
música dos xudeus do leste
de Europa que falan yid-
dish, este venres 28 ás 21 h.
no teatro Rosalía de Castro.

CHRIS HILLMAN
Falamos dun dos pioneiros
do folc-rock –co permiso de
Bob Dylan– desde os primei-
ros The Byrds; duns dos pio-
neiros do country-rock, om-
breiro con ombreiro con
Gram Parsons, traballo
redondo que asinou tamén
con The Byrds e, a continua-
ción, pisando gas en Flying
Burrito Brothers; chegaron
despois máis aventuras con
pouso histórico como a de
Manassas con Stephen Stills,
o supergrupo Souther-Hill-
man-Furay e, no ecuador dos
80, a Desert Rose Band, xun-
to a Herb Pedersen. O martes
2 ás 22 h. no Playa Club,
xunto con Michael Westong
King, cunha entrada antici-
pada de 14 euros en Nonis e
Portobello, ou por 17 na bi-
lleteira.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

JORGEVARELA
Podemos ollar a mostra de
escultura Máis alá do prin-
cipio do espello na galería
Sargadelos, até o 30 de abril.

HEDI PLOEGSTRA
As súas pinturas exhíbense,
até o vindeiro venres 5, na
galería Be Truth.

MIGUEL NAVARRO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta mostra
do escultor valenciano até o
21 de maio.

■ MÚSICA

FESTIVAL
HUMORÍSTICO
A Asociación de Veciños do

Cruceiro de Valón continúa a
dinamizar o barrio. O próxi-
mo sábado 6 no seu local ás
23 h. organiza o concerto dos
Fabulosos Cubatas de Foc-
king Brothers, antes, a partir
das 21 h, podemos degustar o
menú especial por 13 euros.

■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Esta compañía representa a
obra Carambola (Cóncavo
convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe, este venres 28
no teatro Jofre.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MAXIMILIANO LÓPEZ
Os seus cadros permanece-
rán no Museo até o domin-
go 30 de abril.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

FEMINISMO
Até o 2 de xuño o centro
sociocultural Uxío Novo-
neyra acolle a mostra Un
século e medio de move-
mento feminista e sufraxio
feminino en España.

PARA A LEMBRANZA
Podemos visitar esta mos-
tra de bicicletas antigas no
Museo Provincial.

O MAR
Caixa Galicia presenta, até
o 28 de maio, na súa Aula
Sociocultural unha selec-
ción de obras pertencentes
á colección da entidade.

J. VÁZQUEZ CEREIJO
O pintor exhibe os seus ca-
dros, até o 9 de maio, na ga-
lería Clérigos.

10 MESES E DEZ DÍAS
Podemos visitar esta intere-
sante colectiva de cerámica
na Capela de Santa María.

■ TEATRO

O HEROE
Sarabela representa esta
peza de Manuel Rivas,
baixo a dirección deÁnxe-
les Cuña Bóveda, o martes
2 no auditorio municipal
Gustavo Freire.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante gale-
go ao servizo da coroa por-
tuguesa João da Nova. Pa-
ga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e con-
vertido en hotel.

MonforMonfortete
■ TEATRO

A FACTORÍA
A recoñecida compañía le-
va, este xoves 27 ao Edifi-
cio Multiúsos, a peza Os
homes so contan até tres.
No mesmo lugar represén-
tase o mércores 3 O cantar
da cantaruxa, dos Moni-
creques de Kukas.

MurMurosos
■ TEATRO

BURATINI
Este grupo representa no
Centro Cultural e Xuvenil,
este xoves 27  a obraTic
Tac. Sons dunha nave.

NoiaNoia
■ TEATRO

MERDA
A compañía Sala Yago es-
trea este espectáculo, diri-
xido por Xavier Estévez, o
vindeiro venres 5 no Coli-
seo Noela.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

FESTIVAL CELTA
Do 1 ao 14 de maio no claus-
tro do Concello poderemos
contemplar unha escolma
dos mellores cartaces que se
presentaron ao concurso, que
gañou o malagueño Modesto
García Maldonado

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

VIRXILIO
Podemos ollar a mostra de
pintura A balada silente do
mariñeiro até o domingo 7
no C.C. da Deputación. No
mesmo lugar tamén expón o
pintor Alejandro Caporale.

RIDY TU PLEY
A sala Alterarte do Campus
Universitario presenta até o
venres 28 esta magnífica
mostra da novísima artista
Mónica Cabo.

MAR AO NORTE.
GRAN SOL
As fotografías de Ricardo
Rodríguez Yáñez mostran a
dureza e perigo que asumen
os mariñeiros dos barcos de
palangre que ban ao Gran
Sol. Ricardo é xornalista e
licenciado en Filoloxía Por-
tuguesa e, na actualidade, é
redactor e fotógrafo do pe-
riódico O Sil na delegación
de Ourense. Forma parte do
colectivo de fotógrafos val-
deorreses N+1 do que é co-
fundador. Na Casa da Xu-
ventude até o 30 de abril.

ANTONIO SORIA
ROCAFORT
Mostra a súa pintura, baixo
o título A disolución, na ga-
lería Visol até o 18 de maio.

COLECCIÓN
GERSTENMAIER
Esta mostra recolle un con-
xunto de 45 magníficas tábo-
as e lenzos de pintura flamen-
ca, que podemos ollar até o 7
de maio no C.S. Caixanova.

■ TEATRO

ELS COMEDIANTS
A compañía catalá presenta
este xoves 27 no C.S. Caixa-
nova Las mil y una noches,
dirixida por Joan Font e ba-
seada na queima de miles de
exemplares do mítico libro
no incendio da Biblioteca
Nacional de Bagdad, vítima
dos efectos colaterais dunha
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos 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@ano-

saterra.com

Farsa de BululúFarsa de Bululú
Teatro do Morcego homenaxea a Manuel María coa representación
desta peza o sábado 29 no Auditorio Municipal de CANGAS; o vindeiro
venres 5 ollarémola no Centro Cultural e Xuvenil deMUROS.♦

Final de películaFinal de película
O C.C. Caixanova de VIGO acolle este venres 28 a actuación de Áncora
Producións; o vindeiro venres 5 poderemos ollala no Auditorio Munici-
pal de VILAGARCÍA.♦

Hijos de mamáHijos de mamá
Esta obra, dirixida por Francisco Vidal, que combina a comedia e o mis-
terio, estréase o sábado 28 no Principal de PONTEVEDRA; o domingo 29
estará no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA.♦

PorPor un millón de dólarun millón de dólareses
A compañía Bucanero & Eme 2 Producións estará no Principal de PON-
TEVEDRA este xoves 27 e venres 28. O vindeiro venres 5 actúa no teatro
municipal Lauro Olmo do BARCO DE VALDEORRAS.♦

HamletHamlet
O clásico universal de Shakespeare, nunha adaptación da compañía
RTA, realizada por Lino Braxe, na que participan, entre outros reco-
ñecidos actores, Luís Tosar, Manuel Manquiña, Víctor Mosqueira,
ou José Luís López Saxa, vai ser representado este venres 28 no Edi-
ficio de Servizos Múltiples de CULLEREDO; e o sábado 29 e domingo 30
no Gustavo Freire de LUGO.♦

TEATEATROTRO

Desde este venres 28 ao luns 1
de maio poderemos gozar dun-
ha nova edición da Semana do
Humor, que coma sempre ten
como obxectivo fomentar o
humor, o sorriso, e a risa coma
elementos terapéuticos que
contribúen á mellora da saúde.
Para eso contamos cun impor-
tante e amplo programa de ac-
tividades, no que destacan as
actuacións, no Auditorio da
Feira Internacional de Gali-
cia, da compañía segoviana
Teatro Mutis, que presenta A
Illa de Pandora; Viravolta Tí-
teres co Poliño Feo; e do mi-

mo e clown contemporáneo
máis grande do Reino Unido,
Les Bubb, o venres 28 ás
22:30 h. O sábado 29 a mesma
hora teremos a estrea en Galiza
do espectáculo Una noche con
El Brujo, de Rafael Álvarez
El Brujo. E o domingo 30 es-
tarán, por primeira vez, xuntos
nunha mesma actuación Nan-
cho Novo, Javier Veiga e Luís
Piedrahita. A animación de
rúa terá un lugar de relevancia
co Festival Statics de estatuas
viventes, a actuación do músi-
co ruso Konstantin, o espectá-
culo de circo contemporáneo

Enigamii, o show Figuras da
compañía Sala Yago, os mala-
bares con balón de fútbol de
Jesús Fornies, ou o equilibris-
mo de Soleta Solaz. Tamén ha-
berá espazo para os cursos, co-
mo o de Humor Gráfico, im-
partido por Luís Davila O To-
xo e Javier Aguilera; de
Clown, a cargo do recoñecido
artista belga Joseph Collard,
ou de Monólogos, con Cándi-
do Pazó; exposicións de traba-
llos de Luís Davila e Javier
Aguilera, BD Banda, Gogue,
exhibición de caricaturas, pre-
sentación de libros, etc...♦

Silleda, crSilleda, creando sorrisoseando sorrisos

O trío
polaco
Kroke toca
este venres
28 na
CORUÑA.

A Cia.
Sala Yago
representa
Merda
o vindeiro
xoves 5
en NOIA.

Jorge Varela
expón
na galería
Sargadelos
de FERROL.



guerra que, coma todas,
nunca tivo que ser.

PontearPonteareaseas
■ TEATRO

JAVIER MURO
O auditorio municipal Se-
veriano Soutullo acolle este
xoves 27 a representación
en dúas sesións do espectá-
culo Magilusión.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

THE BLUESMAKERS
A Casa Dopeso acolle, o
vindeiro venres 5, o concer-
to de Miki Nervio.

PontevedraPontevedra
■ DANZA

NOVA GALEGA
O Pazo da Cultura acolle,
o vindeiro sábado 6, a re-
presentación do espectá-
culo Engado, ilusionistas
de a pé.

■ EXPOSICIÓNS

CANOGAR PASO A PASO
Interesante retrospectiva
que permanecerá no Edifi-
cio Sarmiento do Museo
de Pontevedra até o do-
mingo 7.

O GABINETE
DAS MARABILLAS
Podemos visitar esta mos-
tra na Casa das Campás até
o 15 de maio.

CIRCUÍTOS 2005
A sala X da Facultade de
Belas Artes exhibe, até este
venres 28, os traballos par-
ticipantes no certame de ar-
tes plásticas e fotografía.

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por
primeira vez e até o 4 de
xuño, unha mostra mono-
gráfica sobre a escultura
nos fondos da Colección
Caixa Galicia.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden par-
ticipar todos os xoves das
18,30 até as 19,30 h. neste
divertido e participativo
programa de animación á
lectura, que se desenvolve
até xuño noC.C.Municipal.

■ MÚSICA

RIKI LÓPEZ
Este cantautor interpreta as
súas cancións e divertidos
monólogos no Liceum o
vindeiro venres 5 ás 23 h.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Podemos ollar esta mostra no
Museo Etnolóxico até xuño.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

BEETLE JUDGE
A banda de rock local vai
dar un concerto este venres
28 ás 22 h. no Auditorio
Municipal, dentro do ciclo
Músicas Posíbeis.

SadaSada
■ MÚSICA

EPHIMERE
O cuarteto de corda vai dar un
recital este sábado 29 na Casa
da Cultura Pintor Lloréns.

■ TEATRO

SANTART
O vindeiro domingo 7 te-
mos, na Casa da Cultura
Pintor Lloréns a representa-
ción da peza As que matan
o sono, realizada a partir de
Macbeth de Shakespeare.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

NUMAX PRESENTA
Película catalá (1979) de Jo-
aquim Jorda, ao igual que
20 anos non é nada (2004)
que poderemos ver o martes
2, a primeira, e o mércores 3,
a segunda, no local do Cine-
clube Compostela (O Pichel,
Santa Clara 21).

SIMULACROS
Miradas en torno á foto-
grafía. Remata este ciclo de

conferencias organizado po-
lo CGAC coa proxección
das películas, este xoves 27,
El cielo gira, de Mercedes
Álvarez, ás 18:30, e Good
bye, Lenin!, de Wolfgang
Becker, ás 20:45; e El otro
señor Klein, de Joseph Lo-
sey, o martes 2 ás 18:30.

■ EXPOSICIÓNS 

JORGEMOLDER
O CGAC presenta a mostra
Algún tempo antes até o 4
de xuño. No mesmo lugar
tamén se expón ao público

as últimas adquisicións do
Centro, da súa colección e
da Fundación ARCO.

RITMO PARA O ESPAZO
Os compositores españois e o
ballet no s. XX, exposición
que podemos visitar na Bi-
blioteca Universitaria Con-
cepción Arenal (Campus Sur).

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Ay-
merich, D. Basso, P. Bar-
beito, B. Cáccamo, T. Car-
bajo, D. Matamoro, M.

Paz, P. Pereira, I. Pérez Vi-
cente, C. Rial, D. Santomé
e M. Vilariño no Auditorio
de Galicia, até o 18 de xuño.

RITA RODRÍGUEZ
Engrenaxes titula a artista co-
ruñesa a mostra que podemos
contemplar na galería DF Ar-
te Contemporánea  até este
sábado 29 de abril. Engrena-
xes é corpo, vídeo e fotogra-
fía, música, medidas e tempo.

FISURAS NO COTIÁN
A Casa da Parra presenta,
até final de abril, este pro-
xecto de 9 narradoras no re-
lato da violencia.

GALEGOS NA DIÁSPORA
As fotografías de Delmi
Álvarez pódense ollar no
Pazo de Fonseca.

VUDÚ
O proxecto O camiño negro
de Santiago do fotógrafo
Luís López Gabú exponse
na Fundación Granell.

KAILÄSA
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao co-
razón do Tíbet até o 18 de
xuño no Museo das Pere-
grinacións.

DIÁLOGO
DENDE O INVISIBLE
Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de Ga-
liza estamostra de Fran Ro-
dríguez, María Viñas, Fe-
derico Fernández, Natalia
Díaz-Mella, Marisa To-
rres, Jorge Rivera, Sabela
Dopazo, Pancho Lapeña e
Nano 4814.

DO GRECO AGOYA
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o 14 de
maio, a mostra O retrato es-
pañol no Museo do Prado.

MOZART
A galería Auriol Arte acoo-
lle esta mostra de homena-
xe ao gran músico.

■ MÚSICA

MANTA RAY
Pressenta en directo o seu

recente disco Torres de elec-
tricidad, un paso adiante pa-
ra o cuarteto de Xixón cara a
un rock cru, orgánico, físico
e cheo de aristas onde cal-
quer influencia ficou diluída
baixo a súa personalidade.
Será este xoves 27 ás 22 h.
na sala Capitol. Entradas á
venda en Gong, A Reixa e
Tipo de Santiago; Elepé e
Gong de Vigo; e Portobello
e Noni’ s da Coruña por 12
euros (15 na billeteira).

THOUMANI DIABATÉ
Sons da Diversidade, o ciclo
de concertos co espírito de
amosar as diferentes tenden-
cias da creación musical ac-
tual no mundo continúa este
venres 28 ás 21 h. co actua-
cióna de Thoumani Diabaté
& Symmetric Orchestra,
chegados desde Mali e consi-
derado como o mellor músi-
co de Kora do mundo. Máis
información en www.com-
postelacultura.org.

■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Teatro do Atlántico repre-
senta a peza de Martin Mc-
Donagh este venres 28 e sá-
bado 29 ás 21 h. no Principal.

LA NATURALEZA
DEL ANIMAL
Na sala Yago preséntase,
desde este xoves 27 ao do-
mingo 30 a obra deMarce-
lo Marán. Entradas e hora-
rios en www.salayago.com.

OS COLOMBAÍÑOS
As crianzas poden gozar o
sábado 29 ás 12:30 h. co
seu espectáculo de títeres
con luvas na sala Yago. O
domingo 30 ás 12:30 h. Ca-
chirulo chega co espectá-
culo de títeres de variñas e
luvas El-rei Artur e a abo-
minable dama.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NA MEMORIA
Mostra do pintor Juan Val-

PROXECTOS
DE COLABORACIÓN 2006-07
A Fundación Barrié dispón, até final de
ano, destas axudas dunha contía de
400.000 euros dirixidas, nesta edición, a
un só proxecto, para a recuperación do
patrimonio cultural e natural en Galiza,
co que se pretende estimular os mello-
res proxectos e iniciativas innovadoras
promovidas por institucións galegas en
beneficio da cultura galega. As bases
poden consultarse en www.fbarrie.org.

I CONCURSOFESTIVAL
DA TERRA E DA LINGUA
Poderán participar neste certame todo ti-
po de agrupacións musicais, sempre e
cando as súas cancións sexan en lingua
galega e non presenten contidos sexistas
ou homófobos, orixinais ou unha ver-
sión de outro xa editado con anteriorida-
de á convocatoria do certame, podendo
interpretalas en calquera estilo, para o
que se establecen dúas categorías: unha
para a música folk e tradicional, e outra
libre (pop, rock, ska, hard-core, hip-
hop... Os concursantes deberán enviar,
antes do 30 de xuño, á Fundaçom Artá-
bria (Travessa dos Batalhons 7, 15403
Ferrol) un sobre no que se incluirá unha
gravación en CD de audio con 3 temas,
facendo constar na mesma o nome do
grupo; fotocopias dos textos das letras
das cancións interpretadas; un sobre pe-
cho e identificado co nome escollido, no
que se incluirán os dados persoais dos
compoñentes do grupo; e as súas carac-
terísticas técnicas, instrumental e outras
observacións. O xurado seleccionará un
máximo de 6 finalistas entre os grupos
que se presenten, que participarán no VI
Festival da Terra e da Língua, que se

celebrará no Moinho de Pedroso en Na-
rón os días 28 e 29 de xullo, sendo a fi-
nal do concurso o día 28. Aorganización
dispón dun primeiro e único premio de
400 euros máis a actuación valorada po-
lo Concello de Narón en 300 euros para
cada categoría, ademais de 300 euros a
repartir entre os 6 finalistas, en concep-
to de desprazamento. Máis información
en www.artabria.net.

GALIZA : ÉXODOS ERETORNOS
Con motivo da conmemoración do cente-
nario do Banquete de Conxo, tivo lugar
en Buenos Aires o I Congreso da Emigra-
ción Galega, entre o 24 e o 31 de xullo de
1956. Cincuenta anos despois o Arquivo
da Emigración Galega e o Consello da
Cultura Galega fan unha lembranza da-
quel encontro cun Congreso Internacional
que se vai celebrar en Santiago de Com-
postela do 11 ao 14 de xullo, co obxecti-
vo de facer unha homenaxe, pero tamén
de abrir de novo o debate sobre os fenó-
menos emigratorios. Por isto a organiza-
ción convida os estudosos e especialistas
nos movementos migratorios, que pode-
rán participar en conferencias, relatorios,
intervencións en mesas redondas e comu-
nicacións, que deben achegar á secretaría
do Congreso antes do 30 de abril, cunha
proposta na que figuren os dados do autor,
o título da comunicación e un resumo do
contido desta, cunha extensión de entre 20
e 30 liñas. Na primeira quincena de maio,
os comunicantes recibirán notificación da
aceptación da súa proposta. O texto com-
pleto das comunicacións aceptadas debe-
rá chegar á organización antes do 15 de
xuño, non debendo exceder este das 20
páxinas en DIN A4 (1.800 caracteres por
páxina, presentando xunto á copia en pa-

pel outra en disquete. O congreso desen-
volverase en torno a catro seccións: Apar-
tida e as causas da emigración; Os proce-
sos de inserción e o asociacionismo; Os
retornos e a inmigración; e A memoria da
emigración e o exilio. Máis información
na Secretaría do Congreso (Pazo de Ra-
xoi, 2º Andar, Praza do Obradoiro 15705
Santiago de Compostela), nos teléfonos
981 957 202 e 981 557 351, ou en aemi-
gracion@consellodacultura.org e co-
rreo@consellodacultura.org.

OBRADOIRO
DE SOMBRAS PARA CRIANZAS
No teatro Arte Livre de Vigo (Velázquez
Varela 19, baixo dereita) realízase en 4
sesións que se van celebrar os domingos
30 de abril e 7, 14 e 21 de maio de 15:30
a 18:30 h. un Taller de sombras para ca-
tivos, no que se lles ensinará a elaborar
un conto colectivo, definir as persona-
xes, crear siluetas de sombras e manipu-
lalas, realización e decoración dun teatri-
ño sinxelo, para rematar coa representa-
ción, por eles mesmos, da peza de som-
bras chinesas. O prezo é de 80 euros.
Ademais o mesmo lugar acollerá un Ta-
ller experimental de sombras para
adultos, os sábados 29 de abril e 6, 13 e
20 de maio, de 10 a 14 h, cun custe de
120 euros. Máis información no teléfono
986 114 444, ou en www.tal2005.com.

PROXECTOCOCHE
A artista Bárbara Fluxá busca docu-
mentación para a creación dun arquivo
fotográfico que formará parte dunha ex-
posición artística, coa que se pretende re-
cuperar a memoria e importancia do Seat
127, como coche fundamental na socie-
dade española dos anos 70 e 80. As per-

soas interesadas en colaborar deberán en-
viar a proyectocoche@telefonica.net co-
pias dixitais a tamaño real e a 150 ppp en
formato jpg de fotos antigas familiares
daqueles picnics, excursións e viaxes
inesquecíbeis no Seat 127, xunto cun bre-
ve texto explicando o que sucedeu aquel
día. A artista comprométese a utilizar as
fotografías única e exclusivamente como
parte do arquivo fotográfico artístico co
título Proyecto Coche, polo que é nece-
sario que o propietario das mesmas dea o
seu consentimento expreso de cesión de
dereitos de uso, reprodución e exhibición
pública á autora, polo que no correo de
envío das fotos deberase escribir a frase
Yo,......, dono estas copias digitales foto-
gráficas a Bárbara Fluxá; y doy mi con-
sentimiento para sucesivas reproduccio-
nes, exposiciones públicas, y distribución
de las mismas como parte de la obra ar-
tística con título Proyecto Coche.

PRÓRROGA DE MAQUETAS
PARA RUNAS 06
A dirección do Festival de Ortigueira
amplia o período de envío de maquetas
para participar no VII Certame Runas
de Músicas do Mundo Celta até o 9 de
maio incluído. Os grupos noveis de
calquer punto da península que queiran
actuar neste escenario deben ter entre 3
e 10 integrantes e non máis de 2 álbu-
mes no mercado, terán que enviar polo
menos 4 temas (1 de criación propia)
en cd a Festival de Ortigueira, Alame-
da s/n, 15330 Ortigueira. Un xurado
de críticos dos medios de comunica-
ción elixirán os 8 grupos que tocarán,
correspondéndolle ao público a elec-
ción do vencedor, que dá dereito a es-
tar na edición do próximo ano.♦
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CONSELLARÍA DE TRABALLO

Convócanse para o ano 2006 axu-
das e subvencións ás empresas cua-
lificadas como iniciativas locais de
emprego ou como iniciativas de
emprego rural cofinanciadas polo
fondo Social Europeo. Poderán ser
beneficiarias das axudas previstas
nesta orde as empresas privadas,

calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídos autónomos e
as sociedades civís e as comunida-
des de bens, aínda que carezan de
personalidade xurídica. Para o ano
2006, o prazo xeral de presentación
de solicitudes finalizará o 15 de se-
tembro. Toda a información desta
orde está recollida no DOG do ven-
res 31 de marzo de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

Beetle Judge
toca este

venres 28
en RIBADEO.

Desde
Xixón
chega
Manta Ray
para tocar
na sala
Capitol de
SANTIAGO
este
venres 28.



cárcel que se inaugura este
venres 21 ás 20:30 na gale-
ría Trisquel & Medulio cun
miniconcerto de música
tradicional a cargo de Luís
Correa. Até o 20 de maio.

VVigoigo
■ CINEMA

CINE E
IMPRESIONISMO
A Fundación Barrié, co ga-
llo da exposición Impresio-
nismo. Obras mestras do
Museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud progra-
ma este ciclo onde o expec-
tador descubrirá a realidade
a medio da luz. Este venres
28 ás 20 h. con entrada libre
até completar aforo, podere-
mos contemplar L’Atalante
(1934), de Jean Vigo, en
versión orixinal francesa con
subtítulos en castelán. O vin-
deiro venres 5 tocaralle o
turno a Xantar sobre a her-
ba (1959) de Jean Renoir.

GIUSEPPETORNATORE
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede este
xoves 27 ás 20 h. e con en-
trada libre até completar
aforo a película A lenda do
pianista sobre o océano. 

■ EXPOSICIÓNS

SONS DOUTRO TEMPO,
HOXE
Podemos ollar a mostra O
prodixio de Antón Corral até
o 20 de maio no museo Liste.

XURXO MARTIÑO
Inaugura a súa mostra este
xoves 27 na galería PM8
(Pablo Morillo 8) onde per-
manecera até o 27 de maio.

RAFAEL ÚBEDA
Na sala I do C.S. Caixanova
podemos ollar até o 21 de
maio unha interesante mos-
tra antolóxica que repasa o
traballo do magnífico pintor
pontevedrés. Na sala II te-
mos até o domingo 23 unha
retrospectiva de Tono; na
sala III contamos até o sá-
bado 29 cunha colectiva de
arte a favor do proxecto
Ponte Belice en Guatemala.

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Autores da importancia de
Amadeo de Souza-Cardo-
so, Paula Rego ou Almada

Negreiros contarán nesta
mostra con algunhas das
súas máis interesantes e im-
portantes obras, que pode-
remos ollar no C.C. Caixa-
nova até o 5 de maio.

ÁNGEL SEVILLANO
Até o 10 de maio o centro
de arte Alpide presenta a
obra deste pintor.

ARTURO FUENTES
Xunto coa de Azucena
Vieites expón a súa pintura
na galería Ad Hoc.

GOYA E CAMARÓN
Podemos visitar a mostra
Pintores de Cámara até o 7
de maio no museo Quiño-
nes de León.

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Pala-
bras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Barrié
acolle a mostra Obras mestras
do museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud, formada
por unha coidada escolma de
41 paisaxes realizadas por ar-
tistas da talla de Courbet, Pis-
sarro, Daubgny, Sisley,
Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa até o
18 de xuño. Como comple-
mento desta mostra temos
Videourbanitas no Espazo
Anexo até o 11 de xuño.

O MOMENTO
SUSPENDIDO
Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-
senta esta mostra perten-
centes á prestixiosa Colec-
ción H&F. Uha escolma de
pinturas, fotografías, víde-
os, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

■ MÚSICA

MARTIN MUSCAGLIA
O músico e compositor uru-
guaio presenta o seu terceiro
traballo en solitario El evan-
gelio según mi jardinero, es-
te venres 28 na Iguana Club.

J. DAVEY
O sábado 29 desde as 00 h.
no Vademecwm, o colectivo
Arkestra presenta o concer-
to deste dúo californiano
que mestura soul, música
electrónica, hip hop e funk.
Entrada a 10 euros.

VÍCTORANEIROSBAND
A Fábrica de Chocolate
ademais de acoller o concer-
to de Ainara Legardon, este
xoves 27, programa para o
venres 28 o de Víctor Anei-
ros Band (2 euros); o sábado
29 o de DA, ademais do DJ

Moe (5 euros); e o domingo
30, Eje del Mal e DJ Lagar-
tija (3 euros). Bon proveito!

OBK
O recoñecido dúo de tecno-
pop español presenta, o vin-
deiro venres 5 ás 22:30 h. na
sala A!, o seu novo traballo.

■ TEATRO

DE FÁBULA
Artello vai dar dúas fun-
cións no Auditorio Munici-
pal este sábado 29. No
mesmo lugar, o vindeiro sá-
bado 6, teremos a La Sal
Teatro coa obra Aguaire.

OS SÁBADOS CONTO
A Biblioteca Pública Cen-
tral organiza, os sábados
de 11:30 a 12:30, na sala
infantil sesións de con-
tacontos con aforo limita-
do a 25 cativos, según a or-
de de chegada. Este sábado
29 teremos As medioirmás
de Cincenta, ambos de
Fernando Lalana e Viole-
ta Monreal.

EVITA , EVA PERÓN
A nova sala alternativa Te-
atro Arte Livre (Vázquez
Varela 19) acolle, até o 2 de
xullo, durante todos os
venres ás 22 h., os sábados
ás 20:30 e 22:30 h. e os do-
mingos ás 20:30 h. o espec-
táculo de Eisenhower Mo-
reno e Roberto Cordova-
ni. Entrada anticipada á
venda nos centros do Corte
Inglés.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ÁLEX VÁZQUEZ
A sala Rivas Briones expón
os seus cadros até o domin-
go 30 de abril.

VVianaiana
do Castelodo Castelo
■ CINEMA

VI ENCONTROS
A asociación portuguesa de
produción e animación au-
diovisual Ao Norte organiza
estas xornadas que se cele-
bran, o vindeiro sábado 13 e
domingo 14, no teatro muni-
cipal Sá de Miranda. Nelas
vanse proxectar, entre outros
traballos, os realizados por
estudantes da Escola de Artes
Cinematográficas da Galiza,
da Universidade Lusófona,
da Korean Academy of Film
Arts, ou do Russian State Ins-
titute of Cinematography.

Ademais haberá charlas, me-
sas redondas e debates con
realizadores, e farase entrega
do premio PrimeirOlhar. In-
formación completa en
www.ao-norte.pt.

MelgaçoMelgaço
■ ACTOS

FESTA DOALVARINHO
E DO FUMEIRO
Os amantes do bo comer e
beber non deben perder a
XII Feira de mostra dos
produtos locais que se cele-
bra do venres 28 ao domin-
go 30 nesta vila. Haberá de-
gustacións gastronómicas,
animación musical, deporte
e conferencias.♦

Víctor
Aneiros

Band toca o
venres 28
na Fábrica

de Chocolate
de VIGO.

CAPELA MADRIGALISTA
www.capelamadrigalista.com

Páxina electrónica do grupo coral Cape-
la Madrigalista de Ourense, que ten un-
ha traxectoria de dezaseis anos. Inclúe a
súa historia, relatorio de actuacións, fo-
tografías, premios, partituras –coa posi-
bilidade de escoitar a interpretación das
mesmas– e contacto.♦

AA RedeRede
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■ Vendo cachorros de Golden Re-
triever con pedigree, vacinados e
desparasitados. Telf. 986 304 970.

■ Regalo gatiños en Vigo. Preguntar
por Ana Rosa no 619 107 706.

■ Alúgase vivenda en Beade (Vigo),
a 200 metros da autovía da universi-
dade, preto do parque tecnolóxico, por
360 euros. Chamar ao 665 955 770.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.

■ Urxe profesor/a nativo/a de in-
glés para centro de formación en
Compostela. As persoas interesadas
deben enviar CV con foto a compos-
telaempleo@yahoo.com.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Psicólogo especializado en modali-
dades de intervención para inmigran-
tes. Posibilidade de prevención, refor-
mulación ou resolución de conflitos ven-
cellados a necesidades de integración
na cultura de acollida. Para particulares
e institucións da comunidade. Primeira
consulta de balde. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idio-
mas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cur-
sos para pequenas empresas/institu-
cións. Se queres aprender inglés de ver-
dade, chama ao 625 692 813.

■ Traspásase, por enfermidade lo-
cal comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bom-
bóns e libraría no centro de Ponteve-
dra. Telf. 886 208 703.
■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa

casa. Servizo semanal a domicilio na
Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.

■ Particular vende W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas in-
teresadas poden chamar ao telf. 679
421 169.

■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

■ A Gentalha do Pichel informa que
está disponível um dos escritórios
de que dispom no Centro Social O Pi-
chel, na rua Santa Clara 21, em Com-
postela. O preço do aluguer é de 150
euros por mês. Contacto: xental-
ha@agal-gz.org

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota) a 50 m. da praia. Terraza
con vistas a Fisterra. Completamente
equipado para 4 persoas. 1ª quincena
xullo 460; 2ª quincena xullo 560; 1ª ou
2ª quincena agosto 570; e 1ª quince-
na setembro 460. Telf. 981 761 144,
666 843 997.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no CAP) para traballar en
traducións, editoriais, docencia non pú-
blica, revistas, corrector ortográfico, etc.
Contactar no 619 991 876 (polas tardes).

■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santia-
go. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es

■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.

■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galiza (CRAEGA), libres de trans-
xénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces ali-
mentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-
ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, tera-
peuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A 70 anos da proclamación do Estado español como república a ministra de Cultura do Reino,
Carmen Calvo, non está nesta fotografía precisamente a celebralo. Prefire bicar un lignum cru-
cis baixo a atenta mirada da autoridade eclesiástica. A mesma que puxera esta reliquia católi-
ca baixo a advocación do Caudillo Franco en tempos coincidentes coa execución de Julián Bes-
teiro. Mentres, en Galiza, a Conselleira de Cultura homenaxea os asasinados e torturados. O
mesmo xornalismo que sáuda e divulga o xesto da ministra do PSOE atrévese a afirmar que
Ánxela Bugallo “sobreactúa” cando reivindica cidadanía galega represaliada polo franquismo.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste



Nº 1.220
Do 27 de abril ao
3 de maio
do 2006 Pasou o 75 aniversario da

República. Merecía un
recordatorio e unha dig-

nificación que non tivo até
agora. Unha contextualiza-
ción que varrese o manique-
ísmo franquista. Pero diso a

un republicanismo de novo
cuño vai un treito, porque a
República non foi unha pana-
cea para Galiza. O mimetis-
mo nace da desconfianza
e/ou descoñecemento do pro-
pio. O mimético convértese

en superfluo. Que tiña que
ver con Galiza a reforma
agraria ou aqueles goberna-
dores que vivían pegados ao
teléfono con Madrid? Se da
República se trata, leamos de
novo o que dicía Castelao.♦
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Paz,
matrimonio
MANUEL CIDRÁS

As ideas son ás veces
tan descarnadas
que tenden a em-

boscarse nas palabras. O
debate das ideas aparece
así encuberto nun falso de-
bate terminolóxico. Tal su-
cedeu cos matrimonios
homosexuais, presentados
de inicio pola dereita so-
ciolóxica e política como o
principio da fin da familia
para rematar en celebra-
cións que pola ostentosa
presenza de dirixentes
conservadores semellan
vodorrios de partido fa-
cendo gala de modernida-
de. Como unha cousa non
casa coa outra, nunca me-
llor dito, o argumentario
popular consagrou a salvi-
dade de que eles non ob-
xectan a equiparación le-
gal dos homosexuais se-
nón apenas o feito de que
as súas unións se denomi-
nen matrimonio. A pouco
que se raspe salta a lebre
de que a diferenza postula-
da non é meramente nomi-
nal, xa que o que máis
exaspera a xente de orde é
precisamente que se equi-
paren as parellas homose-
xuais en materia de filia-
ción, permitíndolles adop-
tar. Excluída a filiación, o
contido da unión civil que
propoñen como alternativa
ao matrimonio fica máis
no ámbito patrimonial que
no familiar, e daquela a
equiparación que ofrecen é
só contábel. A obxección,
pois, non é nominalista se-
nón que atinxe á cerna dos
dereitos familiares.

A loita polas palabras
renace estes días en rela-
ción á esperanza dunha de-
finitiva pacificación en
Euskadi. Incómodos no no-
vo escenario, os populares
tiran outravolta do argu-
mentario e repiten ao uní-
sono que o xa famoso pro-
ceso non pode chamarse de
paz porque non hai guerra
ningunha e usar esas pala-
bras supón facer propia a
linguaxe dos terroristas.

Sorprende que quen
sempre brandiu unha lin-
guaxe belixerante en rela-
ción ao problema vasco
(ou a outros terrorismos
como o islamista), recru-
tando conciencias na gue-
rra contra o terrorismo,
clamando a derrota dos
inimigos da democracia e
esixindo un final con ven-
cedores e vencidos, se al-
cen agora con tanta teimo-
sía contra o feito de que se
chame proceso de paz ao
camiño que se enceta.

Pero é tal, malia quen
lle pese, e cómpre apos-
tar por que culmine con
éxito. A paz non é apenas
a ausencia de guerra. Só
quen celebrou (ou o faría
de vivir) os Vinte e cinco
Anos de Paz de Franco
poden ter dificultades pa-
ra entendelo.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Instalou no corazón de Vigo un
centro Ceragem que dá masa-
xes gratuítas cunha angarela es-
pecial. Desde entón, rexistra
un cheo absoluto. Chámase Luís
Villar e asegura que o negocio
é que a angarela gusta tanto
que todos queren comprala.

Que regalan aquí para que ha-
xa tanta xente?

Unha masaxe gratuíta. Unha
angarela que dá a masaxe ela soa
por medio dunha rodiña de pedra
de xade. É medicina oriental. Ten
varios procesos. A primeira parte
da terapia é unha masaxe quiro-
práctica. A rodiña vai da cóccix ás
cervicais descontracturando a nivel
muscular e axudando a realiñar a
columna vertebral, dando a distan-
cia precisa entre vértebra e vértebra
para liberar calquera posíbel nervio
pinzado. A segunda parte é a acu-
presión: presión precisa da rodiña
con paradas concretas en determi-
nados puntos das costas para esti-
mular o funcionamento que corres-
ponde a cada punto. Todo isto
combínase cun quentador infraver-
mello, que é o mesmo calor do or-
ganismo. Igual que o organismo o
despide, recíbeo. Entra entre catro
e seis centímetros en profundidade
axudando as outras dúas terapias.
A parte, mellora a circulación san-
guínea e todo o organismo.

Pero gratis. Haberá que pa-
gar algo?

É gratuíto porque non se co-
ñece no mercado. Cun anuncio
por televisión non chegaría ao
público e o mellor xeito de coñe-
celo é o boca a boca. Se eu te dei-
xo vir a darte unha masaxe cada
día por tempo indefinido, ou sexa,
de por vida, e se a ti che vai ben
vas falar disto. Cheguei hai seis
meses e teño o centro cheo. Estou

a dar catrocentas masaxes diarias.
Pero agora xa é coñecido.
Pero isto non é un proceso co-

mo calquera outra terapia. Como
calquera acción ten unha reac-
ción, que lle chamamos o preme-
lloramento e que depende do mal
de cada persoa. Por exemplo, o
que vén cunha cervicálxia, cun
problema de cervicais, o máis
normal é que lle dea un mareíño e
iso ten que pasalo connosco. Se o
pasa na casa, asústase e non volve
tomar outra masaxe, pero como
nós xa avisamos da reacción do
corpo, a xente está a esperala.

Se veñen e é gratuíto, onde
está o negocio?

No momento no que á xente
lle gusta e só pode vir un membro
da familia e en casa son máis dun
e queren gozar dela toda a familia,
teñen a posibilidade de adquirir a

angarela. Digamos que o produto
é tan bo que a xente quere levalo
para casa unha vez que a probou.

E canto custa?
Do prezo non falamos porque

senón a xente vese no compro-
miso de comprala só por probala.
Non falamos do prezo para que a
xente non se vexa coaccionada,
que veña libremente a probala
sen idea de adquirila.

Parece un produto milagro-
so, no mal do sentido da palabra.

A medicina oriental o que bus-
ca é o equilibrio do organismo.
Coa quiropraxia, a acupresión e o
calor, o que melloramos é o siste-
ma nervioso, o sistema circulato-
rio. O calor vai moi ben para cal-
quera problema de osos ou muscu-
lares. Isto traballa coas canles de
enerxía do corpo. A acupresión, se
fose con agullas, sería acupuntura

e estimula o funcionamento e a ca-
nalización da enerxía do corpo.

Xa, pero véndese a persoas
maiores que están menos in-
formadas.

Son os que máis tempo teñen
e os que máis veñen por aquí, pe-
ro tamén vén moita xuventude,
moitos netos de, moitos fillos de
e levan as angarelas para casa
porque por motivos de traballo
ou de horarios non pode vir toda
a familia a darse a masaxe.

Empréganse palabras un
pouco sospeitosas como bioci-
bernética, enerxía vibracional,
bioresonancia cuántica...

Eu non utilizo ese tipo de pa-
labras.

Vostede que titulación ten,
é médico?

Son empresario.
Está seguro que este tipo de

cousas, non vostede, non aca-
barán nuns meses nas crónicas
xudiciais?

Non. Temos nove certifica-
dos de calidade que nos avalan
en todo o mundo, os máis estri-
tos do mundo. Iso pode verse en
internet. Estamos en corenta e
cinco países e aquí en España xa
hai máis de sesenta centros.

Por exemplo, onde se pode
consultar en internet esta in-
formación?

Ceragem.es, ceragem.net...
Se lle digo que ceragem.es

desvía a unha páxina de Radio
21 que está nun idioma orien-
tal, que me di?

Non sei nada diso.
E sabe que en Texas está

prohibida a venda da angarela?
Sabemos que nos Estados

Unidos cando unha persoa te mi-
ra mal ponche unha denuncia.

Está homologada na Unión
Europea?

Por suposto.♦

O siñor Afranio
Ou como me rispei das gadoupas da morte.

Memorias dun fuxido
ANTÓN ALONSO RÍOS

Un dos libros centrais da cultura galega
de todos os tempos.
Escrito para narrar a historia de Afranio; un esmolante que na Galiza
do 36 agachaba a personalidade de Antón Alonso Ríos.
Un deputado galeguista que, de aldea a aldea, fuxe durante tres anos
dunha morte segura a mans dos franquistas.

A 
N

OS
A 

TE
RR

A

Luís Villar
‘Dou catrocentas masaxes diarias de forma gratuíta’

PACO VILABARROS


