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A “RUPTURA TOTAL” ENTRE O PP E O GOBERNO CENTRAL
anunciada por Mariano Raxoi non é máis que a constatación do fra-
caso da “información de guerra” imposta na segunda lexislatura do
Goberno Aznar, coa Lei de Partidos Políticos como a principal ex-
presión lexislativa, asumida polos directores dos principais medios
de comunicación logo dunha reunión na Moncloa que rachaba co-
as resolucións políticas e coa práctica de todos os gobernos ante-
riores. Recordar que esta entente bipolar entre populares e socialis-
tas, que criminalizaba a todos os nacionalismos, equiparándoos aos
terroristas, foi auspiciada por José Luis Rodríguez Zapatero. Agora
o PP aplícalle idéntica forma ao PSOE, acusándoo de ter o mesmo
proxecto ca a ETA, porque a mensaxe de que todo diálogo en Eus-
kadi é unha traizón a España impregnou unha parte da sociedade,
onde o PP ten o seu celeiro de votos. A reivindicación da paz pasou
a un terceiro termo. Os socialistas quixéronse asegurar de que a paz
en Euskadi non sería capitalizada exclusivamente polo PP, e, ago-
ra, os populares pretenden o mesmo ca os socialistas. O problema
está en que uns e outros son vítimas da súa propia estratexia ante-
rior. Ao PP elle difícil rachar co seu discurso de salvapatrias sen un
forte desgarro social-electoral, e o PSOE non pode impulsar desde
o goberno un plano de paz baixo as premisas aprobadas con an-
terioridade. Porque o proceso é imposíbel sen diálogo. Porque o
diálogo require, polo menos, dous interlocutores e porque, intrinse-
camente, é dinámico, polo que as posturas necesitan adaptarse ás
circunstancias. Zapatero sabe que a paz é posíbel e adapta a súa po-
lítica e a súa mensaxe. Mariano Raxoi fica refén do discurso rese-
so do PP por que ten que asumir unha política anterior, por que foi
nomeado a dedo. Zapatero foi quen, pola contra, de rachar co feli-
pismo gañándolle a José Bono o liderato do PSOE.♦

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2006.
“...Non cabe dúbida de que Auster é
un mestre impecábel e de que
o seu oficio non admite contestación”

Manuel Xestoso (A Nosa Terra).
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Ánxela Bugallo
‘A nosa cultura é marca
de calidade’

Destinará a Galiza o 8%
dos orzamentos de infraestruturas

Zapatero comprométese co BNG
(Páx. 7)

Así vai ser a cunca hidrográfica galega
(Páx. 8)

Ánxela Bugallo
‘A nosa cultura é marca
de calidade’

Xogarán contra o Xapón
o 28 e 29 de xuño

A vez das
seleccións de

baloncesto

Xogarán contra o Xapón
o 28 e 29 de xuño

A vez das
seleccións de

baloncesto



As cifras tamén menten. En espe-
cial as económicas. Así o explica
o profesor John Allen Poulos no
libro Un matemático le o xornal.
“As estatísticas económicas habi-
tuais son notabelmente impreci-
sas e indignas de confianza, e es-
ta imprecisión e falta de fiabili-
dade contáxianse. O lector de
xornais debería ser máis coidado-
sos ante os artigos de predicións
e estimacións económicas”, ex-
plica John Allen Poulos.

Os modelos matemáticos non
son aplicábeis á economía, posto
que hai demasiados aspectos que
poden orixinar cambios. Segundo
o catedrático de Economía da
Universidade de Santiago (USC),
Xavier Vence, “nos últimos anos
a análise económica que está de
moda no Estado español parte de
modelos matemáticos que inten-
tan explicar unha realidade que é
moito máis complexa que calque-
ra modelo matemático. A econo-
mía nos últimos anos tendeu a
meterse no laboratorio e afastarse
do mundo. Este tipo de economía
abstracta obriga a excluír das in-
vestigacións as relacións sociais,
as relacións políticas e outro tipo
de relacións de poder que son di-
ficilmente de encadrar nun mode-
lo matemático. Por iso, estes mo-
delos asépticos recibiron o apoio
do poder político, aínda que entre
os estudosos anglosaxóns caeron
no descrédito pola súa ineficacia
para explicar a realidade”.

Os datos máis habituais que
aparecen publicados nos medios,
o IPC, as taxas de paro da EPA e
do Inem, ou de crecemento eco-
nómico están calculados en base a
unhas variábeis determinadas pe-
ro o resultado podería ser distinto
de terse en conta outros factores. 

Nos medios, as cifras, os datos

e os números son tomados de xei-
to acrítico polos xornalistas sen
ningunha interpretación posterior.
Esta febre por publicar todo aqui-
lo que se poida cuantificar vén da
socioloxía funcionalista nortea-
mericana. No xornalismo, os nú-
meros puxéronse de moda a prin-
cipios dos anos setenta nos Esta-
dos Unidos, cando o xornalista
Philip Meyer defendeu un novo
xeito de traballo nas redaccións
que consistían en fusionar as téc-
nicas tradicionais do xornalismo
de investigación e técnicas socio-
métricas como a estatística e as
bases de datos. A ese novo xorna-
lismo chamóuselle de precisión e

tardou anos en incorporarse a Eu-
ropa e ao Estado español. En par-
te, debido ao atraso na informati-
zación das redaccións que facili-
tan ese traballo de cruce de datos. 

Coa chegada da internet, os
xornalistas teñen un máis fácil
acceso a todo tipo de datos e ci-
fras. Porén, en troques de traba-
llar con eses datos mediante o
seu cruzamento e a súa posterior
interpretación, “os medios ten-
den a publicar toda canta infor-
mación lles chega de diferentes
organismos e institucións, que
sempre son interesadas”, explica
o introdutor do xornalismo de
precisión en España, o profesor

da Universidade Complutense,
José Luís Dader. 

Explicar ben as cifras

“As cifras convertéronse nun fe-
tiche informativo nos últimos
anos. Semella que converteu a
información en máis fiábel e
exacta. É o que eu defino como
terrorismo matemático, porque
na maioría dos casos os números
están sacados de contexto, alu-
den a aspectos superficiais ou es-
tán distorsionados. Non embar-
gante, curiosamente faltan infor-
macións con cifras que analicen
en profundidade un fenómeno

social, xa que as cifras poden
servir de grande axuda habendo
expertos que as axuden a expli-
car”, explica José Luís Dader.

John Allen Paulos pon un
exemplo no seu libro de como as
cifras están descontextualizadas
nos medios e poderían ter grande
utilidade para entender a realida-
de. Na guerra do Golfo de 1991
publicáronse nos Estados Unidos
multitude de informacións nas
que se facían estimacións sobre
as baixas no exército iraquí.
“Debaixo de titulares inconcre-
tos aparecían píldoras informati-
vas con poucas cifras e menos
análises”, explica Paulos. 

As estimacións de cifras máis
repetidas abalaban entre os
40.000 e os 80.000 soldados ira-
quís mortos. Esas cifras poderían
terse contextualizado explicando
que o Iraq ten aproximadamente
o 7% da poboación dos Estados
Unidos. As baixas iraquís equi-
valerían a un abano de entre
570.000 e 1.140.000 soldados
norteamericanos mortos. A se-
gunda cantidade era o duplo do
total de soldados estadouniden-
ses que participaron naquela gue-
rra. “As cifras terían sido moito
máis útiles se se puxesen en pers-
pectiva”, argumenta Poulos.

José Luís Dader pon outro
exemplo. O diario El Mundo pu-
blicou unha información na que
falaba dos salarios dos presiden-
tes de Goberno e do Estado de to-
da Europa. “A reportaxe foi sim-
plemente unha tradución doutra
aparecida no semanario francés
L’Expresso. O xornalista puido
ter optado por cruzar os datos dos
salarios co custo da vida en cada
Estado, co número de habitantes
para saber canto paga cada habi-
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A presentación de estatísticas na prensa agocha enganos,
segundo os expertos

As cifras tamén menten
RUBÉN VALVERDE

As cifras, as estatísticas e os números convertéronse nos últimos anos nunha parte fundamental de todas
as noticias que se publican. O seu carácter aparentemente científico e obxectivo é fundamental para aca-
dar a credibilidade dos lectores. Pero os números tamén enganan. Detrás agóchase unha forma moi de-
terminada de ver o mundo, unha ideoloxía que poucas veces é capaz de percibir a opinión pública.

As cifras serven, cada vez máis, de pé a moitas noticias, coma nestas reportaxes publicadas por La Vanguardia o 6 e 7 de xuño.



tante e dar así unha perspectiva
real ou co PIB. É dicir, dar unha
perspectiva nova e máis realista,
xa que estaban interesados nese
tipo de noticias. Dese xeito, xa
estarían utilizando algunhas das
técnicas do xornalismo de preci-
sión”, explica Dader.

Esaxeración nas manifestacións

A non ponderación das cifras e
explicación das mesmas leva a
frecuentes esaxeracións que ho-
xe en día xa son asumidas por to-
do o mundo. Por exemplo, cando
se di que en Madrid se celebra
unha manifestación á que acoden
un millón e medio de persoas hai
que pensar que esa cifra se co-
rrespondería con case un terzo
da poboación da cidade. Re-
centemente un estudo por satéli-
te demostrou que na Porta do Sol
non caben máis ca unha décima
parte das persoas que anunciara
o Foro da Familia. 

O mesmo ocorre cando se fa-
lan das cifras de manifestacións
en Vigo ou en Santiago que so-
brepasan facilmente os 100.000
manifestantes. Esa esaxeración
nas cifras, iniciadas en Galicia
coa manifestación pro estatuto de
autonomía o catro de nadal de
1980 e continuadas coa reconver-
sión industrial, obriga a que todas
as manifestacións que se convo-
quen teñan que superar ese nú-
mero para non ser consideradas
un fracaso. Incluso nas últimas
manifestacións convocadas, co-
mo a da Defensa do Arquivo de
Salamanca ou da Asociación de
Vítimas do Terrorismo, dáse o
paradoxo que a cifra de asistentes
anúnciase antes da celebración
da propia convocatoria.♦
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Vén da páxina anterior

As enquisas de opinión tamén
pasaron a ser un elemento in-
formativo cotián. Moitas veces
son a única fonte de informa-
ción e, en ocasións, non son
explicadas nin analizadas. “Vi-
vimos nunha sociedade na que
se tende a cuantificar todo.
Pensamos que un número ou
unha porcentaxe é máis obxec-
tivo que unha valoración cuali-
tativa, pero do que non se dá
conta a xente é de que as en-
quisas son subxectivas. Están
deseñadas para saber algo, es-
collendo unhas preguntas e
non outras e polo tanto non se
lle pode dar un valor obxecti-
vo”, explica a profesora de Es-
tatística de Ciencias Políticas
na USC, Ester Filgueiras.

Hai pouco, o diario El País
publicou unha información na
que aseguraba que entre os
mozos decrecera moito o sen-
timento de pertenza a España e
aumentara o de pertenza ás sú-
as comunidades. Na sondaxe
que se presentaba incluso apa-
recía o sentimento de pertenza
a Castilla León e a Castilla- La
Mancha eran os máis altos de
todo o Estado. Non obstante,
eses datos non se correspon-
den logo coa realidade electo-
ral, xa que os partidos naciona-
listas, que son os que defenden
politicamente ese sentido iden-
titario, non teñen unha repre-
sentación en consonancia.

En ocasións, o maior pro-
blema que teñen as enquisas
que publican os medios é o ta-
maño da mostra (o número de
persoas que son entrevistadas).
En ocasións é tan baixo o nú-
mero de persoas entrevistadas
que dificilmente os resultados
poden ser extrapolábeis ao
conxunto da poboación. 

Para o profesor de Estatísti-
ca Aplicada á Comunicación
na USC, Carlos Pío del Oro,
“un dos maiores problemas que
presentan as enquisas dos me-
dios é o do tamaño da mostra.
Nas fichas técnicas que acom-
pañan normalmente os inquéri-
tos, aínda que en ocasións pu-
blícanse sen ficha técnica,
adoita lerse que non se entre-
vistaron máis de 1.000 ou
2.000 persoas para todo o terri-

torio do Estado, co cal a enqui-
sa non pode ser representativa
de nada”.

José Luís Dader tamén criti-
ca a escasa mostra que se utiliza
na maior parte das enquisas:
“Para coñecer tendencias hai
que facer enquisas cunha mos-
tra representativas. Non se lle
pode pedir as mesmas esixen-
cias a un Ferrari que a un Seat
600. A maior parte das sondaxes
que se publican son modelo Se-
at 600. Con 1.000 entrevistas te-
lefónicas non se pode categori-
zar un fenómeno social como se
fose algo indiscutíbel”.

Habería un segundo pro-
blema con respecto á credibi-
lidade que hai que darlle a
unha enquisa. “Hai certas
preguntas que son considera-

das conflitivas para os entre-
vistados e á que raramente
contestan ou poden enganar
se é que existe algún condi-
cionante social. Unha desas
preguntas ás que hai que con-
ferirlle pouca fiabilidade é o
da intención de voto”, explica
Carlos Pío del Oro.

Segundo José Luís Dader,
habería unha terceira eiva nos
inquéritos que se publican
que é que non se ten en conta
as marxes de erro. “Todas as
enquisas teñen unhas marxes
de erro que, por exemplo, nas
sondaxes electorais levaría a
que as oscilacións fosen moi-
to máis grandes que na actua-
lidade e incluso puidera falar-
se case sempre de empate téc-
nico”, sinala Dader.

As valoracións dos líderes

Tal e como afirman os exper-
tos, un dos “enganos” máis fre-
cuentes das sondaxes é o da va-
loración dos líderes. “Non se
poden facer valoracións cuanti-
tativas sobre líderes políticos
ou outro tipo de preocupa-
cións, porque se trata de algo
subxectivo e o número é algo
obxectivo. Non se pode pre-
sentar como cuantitativo algo
que é totalmente cualitativo.
As valoracións numéricas non
teñen ningunha validez porque
o que para un significa un cin-
co para outro pode ser algo to-
talmente distinto. O que é cu-
rioso é que incluso o CIS faga
ese tipo de preguntas”, argu-
menta Ester Filgueiras.♦

Portada do diario ABC de 1983. As porcen-
taxes e os números en xeral xogan cada vez
un papel máis importante na infomación.

‘As enquisas son subxectivas’



Desandamos. Hai ámbitos nos que cabía
agardar do novo goberno unha iniciati-
va moito máis ambiciosa, especialmen-

te en eidos que teñen unha importancia estra-
téxica esencial para o país. Un deles é a diás-
pora. A potencialidade do capital humano que
tanto ten feito pola internacionalización de Ga-
licia estase a desperdiciar. Comprendo que de-
be existir unha política asistencial, que debe
ser perfeccionada e mellorada constantemente.
Pero se toda proposta para a diáspora se limita
a unha equiparación en termos xerais, de iure e
de facto, cos cidadáns asentados no propio pa-
ís, até carecería de sentido un departamento es-
pecífico para xestionala; bastaría con diaspori-
zar as respectivas políticas en cadanseu depar-
tamento. Pero a diáspora é moito máis rica ca
iso e non acabamos de aproveitar todas as sú-
as enerxías porque non articulamos con ela
mecanismos de alcance estratéxico. 

Os sectores que na nosa diáspora deben
gozar dun trata-
mento especial
non só son aque-
les que se atopan
en dificultades
senón tamén
aqueles outros
que gozan dunha
posición privile-
xiada en diferen-
tes ordes e cun
nivel considerá-
bel de influencia
nas sociedades
de acollida, nas
que se integraron
de costas mes-
mo, en ocasións,
a unhas estrutu-
ras cunha praxe
por veces nostál-
xica, que non
identitaria, e pro-
gresivamente en-
redadas en prácticas de dependencia que, por
fortuna, o novo goberno, con esa reivindica-
ción da cidadanía e reformas legais garantis-
tas, tenta superar. 

A inercia da tradición asistencialista da
política galega en relación á diáspora déixa-
nos pouca marxe para a creatividade e feuda-
liza os seus responsables. Hai continuidade
nalgunhas iniciativas positivas, especialmen-
te no eido da formación e para os mais no-
vos, pero non damos aprendido das leccións
pasadas. Os intentos de reflotar experiencias
de organización multitudinario-empresarial
da diáspora xeran o natural escepticismo e
obvian (e ignoran) a complexidade da nosa
emigración e a súa presenza en ámbitos que
hoxe dispoñen dunha potencialidade secto-

rial de impacto igual ou maior. Empresarios
si, pero non só empresarios, por favor. Máis
alá do empresarial, existe unha Galicia con
influencia, quizais intanxíbel pero con valor
ao fin e ao cabo, que, por regra xeral, desa-
proveitamos de forma incríbel. 

Non se poden facer políticas innovadoras
e, á vez, de curto prazo. Máis aínda cando se
trata dun terreo moi descoñecido, a pesar do
tanto que levamos falado xa da diáspora. O
mapa da Galicia relevante do exterior é unha
tarefa que debe facerse con tempo, debe ser
plural na súa concepción e xestión e estar ac-
tualizada de xeito permanente. Os artistas, os
escritores, os políticos, os profesores de uni-
versidade, os xornalistas ou deportistas,
exentos de grandes dificultades e asentados
nos seus respectivos ambientes, durante
anos, con independencia agora das lexítimas
posicións políticas de cada quen, viviron á
marxe de Galicia ou vivírona a través de
ollos propios, ausentes da tutela da Adminis-
tración, e sen por iso deixar de sentirse com-
prometidos. Atraelos, gañar a súa confianza,
implicalos en estratexias bilaterais e de inte-

rese mutuo, non é algo que se poida facer da
noite para a mañá, pero non pórse mans á
obra ou desandar é unha traxedia para este
país, pois renuncia a un valor e a unhas ca-
pacidades que o singularizan no mundo e que
poden resultar, ao igual que acontece no caso
doutras diásporas de importancia, de grande
utilidade práctica e intelectual.

O tempo pasa e aprema. Urxe atender a
diáspora que non pensa no retorno, a diáspora
que non ten dificultades nin precisa atención, a
diáspora que considera os centros galegos un
anacronismo –discutíbel pero respectábel– di-
ficilmente modernizábel, a diáspora que mira o
noso país desde o seu outro país e pode com-
prometerse a tender pontes en todos os eidos.
Unha política para eles debería ser o programa
estrela nesta materia do novo goberno. Eles xa
saben que son cidadáns. Non hai que explicar-
lles obviedades e están dispostos a exercer co-
mo tales, con respecto á pluralidade, con inde-
pendencia e criterio. Ou vai ser, despois de to-
do, que é iso o que non interesa?♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org) 

N
º 

1.
22

6 
●

D
o 

8 
ao

 1
4 

de
 x

uñ
o 

do
 2

00
6 

●
A

no
 X

X
IX

‘Empresarios
si, pero non só
empresarios.

Máis alá, existe
unha Galicia

con influencia,
quizais

intanxíbel pero
con valor que

desaproveitamo
s de forma
incríbel”

Cartas

Puntualización
do SERGAS

A Consellaría de Sanidade e o
Servizo Galego de Saúde reco-
ñecen a capacidade profesional
dos traballadores das funda-
cións hospitalarias e polo tanto
negan ter sinalado que nestes
centros se tiveran feito “prácti-
cas médicas pouco seguras” co-
mo se afirma na reportaxe pu-
blicada no número 1.225 de A
Nosa Terra.

É máis, unha das razóns po-
las que a Consellaría de Sanida-
de quere que as actuais Funda-
cións Públicas Hospitalarias de
Verín, Barbanza, Salnés e Virxe
da Xunqueira se integren no
Servizo Galego de Saúde é que
o labor asistencial é o mesmo e
mantén os mesmos niveis de
calidade, nestes centros que no
resto dos hospitais da rede pú-
blica galega. Polo tanto, non
podemos falar en absoluto de

“prácticas médicas pouco segu-
ras”.♦

GABINETE DE COMUNICACIÓN
DA CONSELLARÍA DE SANIDADE

(SANTIAGO)

Camiño
de Compostela

Práceme dirixirme a vostede, se-
ñor director, para manifestarlle
que, lendo o semanario A Nosa
Terra comecei a comprender a
lingua galega.

Agora, consultando os dicio-
narios e gramáticas que posúo,
tentarei traducir ao galego as mi-
ñas letras e poemas.

Por outra parte, o agarimo
que sinto por Galiza e a súa lin-
gua anímame a enviarlle a letra
“Havanera del Camí”, adicada
ao Camiño de Compostela-Fiste-
rra, unha habanera feita a catro
voces mixtas cuxa música é de
Josep Casanovas i Marca.

Havanera del Camí

Per un camí no gens feixuc
Vaig anar a Compostel·la
El cel em feia d’aixopluc
I el cor de caravel·la.

Esperonat pel vent del nord
Entre bedolls, roures i pins
Per fí vaig arribar a port
Havent partit de terra endins. 

Les ones s’estavellaven
Contra les roques del vell far,
I les dones mariscaven

Aprofitant la baixamar.

Un trajecte maravellós
Fins al cap de Finisterre,
Que féu sentir-me molt joiós
Tramuntant de serra en serra.

A les envistes de la mar
Vaig recordar amb nostàlgia
Quan m’escapava de la llar
Vers la Mar Mediterrània.

Aquella dèria d’infància
Per sort la vaig recuperar,
Fent la ruta mil·lenària
Que desemboca a l’Oceà.

PERE ELIAS
(REUS-CATALUNYA)

A solución do
problema resolúbel

A cantina do Barullo en Coro
estaba chea, ateigada, de tas en
bas, chegara xente de todas as
aldeas da redonda. De Enverna-

A diáspora e a política
do obvio

XULIO RÍOS

A emigración debería ser tema fundamental pa-
ra o novo Goberno. Corrixir unicamente as eivas
do seu status político pode converterse nun erro.

Palabras do
arquitecto Irisarri: “O
do impacto visual
sobre a paisaxe é
discutíbel. Por
exemplo, non hai
maior impacto que o
dun castelo no cumio
dun monte, o que
sucede é que xa
estamos
acostumados”.

Mandaron a
Ventura Pérez Mariño
para Girona. Hai
quen prefería Tarifa
ou o cabo de Gata,
pero tampouco está
mal. Por certo, que
Girona é a provincia
onde se fala máis
catalán.

Cando Sir Alan
Lane, fundador de
Penguin Books, se
atopaba próximo á
morte, varias persoas
estudaron a
posibilidade de
converter a editorial
nunha fundación.
Non foi posíbel e a
editorial foi vendida.
O novo comprador
esixiu beneficios,
coma se se tratase
dunha fábrica de
zapatillas e a editorial
perdeu boa parte do
seu prestixio. A conto
de que vén isto? Pois
de Isaac Díaz Pardo e
o grupo Sargadelos-O
Castro.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámoslles que as ofi-
cinas de Promocións Cul-
turais Galegas SA a partir
do 1 de xuño adoptan o
horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, nun acto celebrado o pasado mes de marzo en Buenos Aires.      A.G.N.



Non sen certa preocupación recoñezo
non entender ou qué realmente signi-
fica, cando dende as organizacions

políticas, nos seus documentos se indica a
necesidade de “abrirse á sociedade”.

Esa inquedanza ainda medra cando se
comproba que o que realmente se está a dicir
é que “busquemos fóra da organización o que
non temos dentro”.

Claro que toda organización política que ten
entre os seus obxectivos gobernar este país non
pode facelo de costas á sociedade na que pre-
tende incidir, xa que por definición toda organi-
zación política ten que adecuar a súa ideoloxía
e praxe ás necesidades e arelas dos cidadáns po-
los que traballa e existe. Pero se o que se reco-
ñece é que os tempos cambean (vaia descubri-
mento) e os militantes vivimos nunha burbulla
ideolóxica que nos impide analizar o que o país
demanda de nós, non sei realmente de que mili-
tantes e país se está a falar, porque os centos e
miles de militantes que día a día e dende anos
levamos traba-
llando social e po-
liticamente nos
sindicatos, aso-
ciacións veciñais,
ensino, mocidade
ou sanidade, olla-
mos uns para ou-
tros, preguntándo-
nos: Onde esta-
mos? Quen so-
mos? Onde imos?
De onde vimos?
ou Temos cara de
parvo, carallo?

As organiza-
cions políticas
teñen un proble-
ma, e é que para
levar adiante as
súas propostas
de goberno pre-
cisan de persoas
co coñecemento
da sociedade,
sensibilidade e
respecto polas
demandas so-
ciais e por supos-
to capacidade pa-
ra resolver esas
demandas. Ho-
xendía, coas xornadas de dez horas de traba-
llo (quen traballa), as hipotecas, o coidado
dos fillos , pais e nais e parentes diversos, os
problemas laborais..., quen está disposto re-
almante ademais a dar o seu tempo restante
(se é que realmente fica algún) para traballa-
ren social e politicamente? Poucos, xa o sa-
bemos. As organizacións políticas corren o

risco certo de perder ese contacto coa socie-
dade, e polo tanto facer unha práctica políti-
ca non demasiado sincronizada coas arelas e
necesidades das persoas que ten que dirixir.

Cando digo o da “cara de parvo” é porque
cando toca gobernar ou confeccionamos as lis-
tas electorais, téñense que buscar as mellores
persoas que saiban levar adiante o programa
de goberno, éntranos o complexo de inferiori-
dade e temos que “abrirnos á sociedade”.

Firmemente reivindico o dereito dos mili-
tantes que durante os períodos de entre-elec-
cións traballan acotío polo proxecto no que
acreditan, nuns territorios sociais ás veces “co-
manches”; nos centros de traballo, no sindica-
to, nas organizacións de mulleres, no move-
mento veciñal... é dicir, na sociedade múltipla

e complexa onde ás veces para levar a mensa-
xe do nacionalismo, teñen que ter man esquer-
da e tamen man dereita (léase esquerda e de-
reita sen relación coa política), tamén para fa-
cer un traballo de representación institucional
cando toca. Ou é que polo feito de traballar ne-
ses contextos “contamínaos” para exercer nos
concellos, na Xunta ou nas direccións xerais?

Quen queira entender estas considera-
cións como “que hai do meu?” ten un pro-
blema particular e intransferíbel. Xa estamos
afeitos. Reivindico que se somos necesarios
para levar adiante a mensaxe do proxecto po-
lítico, nos barrios, nas cidades ou nos centros
de ensino tamén somos necesarios para levar
adiante as políticas dende as institucións ou
dende os centros de decisión.♦
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Xosé Lois

A consigna
‘Abrirse á sociedade’ e
o papel dos militantes

XOSÉ SÁNCHEZ

As organizacións políticas teñen moitas dificultades para conseguiren a
participación activa da sociedade. Mais, que papel lles queda aos mili-
tantes que sacrifican o seu tempo para expresar a mensaxe do partido?

‘As
organizacions
políticas teñen
un problema, e
é que para levar
adiante as súas
propostas de

goberno
precisan de
persoas co

coñecemento da
sociedade,

sensibilidade e
respecto polas

demandas
sociais”

Sabía vostede que
en Europa xa non se
usa o tixolo e que se
fan todas as paredes
de pladur, moito máis
doado de montar?

Xa viron o de Rocío
Jurado en todas as
teles e con todo o
mundo, mesmo xente
seria, pasando
revista. O do
fundamentalismo
islámico será malo,
pero aquí vivimos
baixo un sistema de
adoración da
tontería.

Falando de mitos,
que foi da gripe
aviar?

Díxoo Díaz
Usubiaga, secretario
do sindicato LAB (con
perdón), nun mitin:
“As parellas novas
están sometidas á
cadea perpetua da
hipoteca para mercar
o piso”.

En Cabanas, a
alcaldesa socialista
está xulgada polos
negocios con Fadesa.
En Nigrán os
socialistas chaman á
loita contra o Plano
Xeral e enfróntanse
aos antidisturbios.
Velaí o dilema:
Inmobiliarias ou
barricadas? Un
partido de goberno
talvez debería ser
máis coherente.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

llúas, Asar, Meda e Rao, de Fa-
quis, de Becerral, de Aigas, Vi-
lar de Moia e Ventosa tamén, os
de Muñis, Tabillón, a Cernada,
Pin e Navia non ían  ser me-
nos.... Corrérase a voz de que
estaría eilí Xosé Díaz o mestre
herdeiro dos vellos mestres de
tego republicanos, e a súa sona
era abonda en toda a contorna. 

Lucía Norvega era unha
desluada serea, con ollos de
acibeche que viñera polo mar
dende a ría de Vigo e subira po-
las augas do Navia arriba, sen
encoros até o río de Rao, por
mor de ver os pastores dos An-
cares, pois a súa tía Sabela Fer-
venzas dixéralle que eran xen-
tes de palabra, laicos e moi en-
xebres coa súa fala e a súa terra.
Ao pasar pola Veiga do Muíño
en Prebello, debaixo do Cha-
basqueiro de Dentabrú viu o bi-
dueiro vivo, que deitado a man-
tenta dende novo, por riba do
río, servía de ponte pra facer o
seu cruzamento. Era unha mos-

tra do enxeño popular, daquelas
xentes. 

Entrou mainiño no Barullo e
os pastores quitaron as puchas.
Era Galiza, a beleza escintilante
das sereas coa fortaleza do espí-
rito ceibe dos pastores. 

Xan de Xanón, Redosinda
Outeiro e Ibrahin Mohamed cea-
ran  filloas feitas na filloeira,  con
viño turbo de Vilar de Neves e
cada un  pagou 10 euros ou sexa
30 no total. Mais fan saber que
aquilo era caro. Xacobe, xenero-
so e nada cotroso, decátase diso e
dille a María Xesús que lles torne
5 euros. Devolvélles esta, un eu-
ro a cada un e xa que a división
non era moi doada de facer, bota
os outros dous na boeta das festas
de Santa Mariña; polo que cada
un, pagou 9 euros. Entón  xorde o
problema, se pagaron 9 x 3 = 27
euros, máis 2 na boeta 29, onde
demo está o outro euro? 

Na noite toldada sen poalla,
fíxose o silencio, e nese intre,
todos fitaron pra el, e o mestre

Xosé Díaz falou e non calou: ei-
qui hai un problema, e todo pro-
blema caracterizado coa propie-
dade de resolubilidade ten solu-
ción. A proba é simple, se o pro-
blema resolúbel carecese de so-
lución, entón non existiría solu-
ción para o problema, co que se
soluciona o problema da solu-
ción do problema resolúbel, re-
solvendo que un problema reso-
lúbel sen solución e insolúbel,
polo tanto tense que atopar a so-
lución ao problema resolúbel
trazado e aos outros tamén.♦

MANUEL FERNÁNDEZ
(PREBELLO-NAVIA DE SUARNA)

O problema
da emigración

Escribo desde México, onde ulti-
mamente se debate moito sobre
as políticas de inmigración dos
seus países veciños e quería ex-
presar a vergoña que un sente

cando ve que no Estado español
se practican políticas moito máis
duras contra os inmigrantes que
nos EE UU de George Bush. A
explotación laboral aos inmi-
grantes é moito maior en España,
os mortos na fronteira estadouni-
dense son moito menos que os da
fosa común na que se converteu
o estreito de Gibraltar, e a milita-
rización da fronteira que está a
facer Bush non é nada compara-
da coa Operación Nobre Sentine-
la de José Luis Rodríguez Zapa-
tero con tres buques militares,
tres aeronaves, un novo satélite
dos de detección dos “indocu-
mentados” que escapan da fame.
¿Non son estas políticas que ata-
can directamente os máis empo-
brecidos? ¿Non son, acaso, medi-
das típicas da dereita pura e dura?
Ante a traizón do PSOE á solida-
riedade debemos ser os cidadáns
os que deamos unha resposta.♦

JOSE CALLEJAS
(MÉXICO)
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Gorbachov
critica a imaxe
que se ofrece
de Rusia
Mijail Gorbachov opina en
La Vanguardia (29 de maio)
sobre as críticas que recibe
Rusia en Occidente: “As crí-
ticas cara Rusia, ás veces
xustificadas, mais de cote
apresuradas e inaceptabel-
mente duras, van seguidas
dunhas conclusións bastan-
tes sospeitosas. Segundo es-
tes procedementos, Rusia
sería substancialmente inca-
paz de fundar principios e
procedementos democráti-
cos, é dicir, de construír un-
ha sociedade civil, do mes-
mo xeito que sería incapaz
de renunciar ás súas ambi-
cións imperialistas. Por eses
motivos, entre Europa e Ru-
sia non podería existir nin-
gún percorrido común. Co-
mo alternativa, hai quen pro-
pón unha especie de nova
edición da política de con-
tención. ¿Que se agacha
atrás desta política? A idea
de manter a Rusia nun esta-
do de semiasfixia durante o
maior tempo posíbel”.♦

A necesidade
dun
nacionalismo
moderado
Xoán Antón Pérez Lema co-
menta en El Ideal Gallego (31
de maio) a situación do na-
cionalismo moderado en Ga-
liza. “A creación de Terra Ga-
lega e a campaña de publici-
dade do autodenominado Par-
tido Galeguista voltan pór de
actualidade o debate arredor
da suposta conveniencia da
creación dunha forza gale-
guista de centro ao estilo do
PNV ou da Converxencia ca-
talá, tamén chamada por ou-
tros a cuarta pata. Segundo
algúns dos concelleiros e
mesmo algún alcalde e ex al-
calde promotores desta inicia-
tiva, cumpriría contarmos con
esta cuarta forza política para
representar as clases medias
desde o centrismo nacionalis-
ta. Non embargante, son dos
que acredito que esa forza non
é necesaria, pois que o seu
oco na política galega atópase
xa coberto polo BNG, máis
nidiamente desde a promo-
ción de Anxo Quintana ao li-
derado e desde a incorpora-
ción de persoeiros como Pa-
blo G. Mariñas ou desde a
apertura á cooperación co ga-
leguismo exterior ao BNG
que supuxo a elaboración das
Bases do Foro Novo Estatuto.
Neste senso, diríase que fóra
da organización nacionalista
ficarían agora só as forzas da
extrema esquerda nacionalista
e máis as organizacións de
obediencia española. E proba-

belmente sen esa plural unida-
de do nacionalismo non tería
éste presenza no Estado nin
posibilidades de voltar tela na
Europa (...). Neste senso, o
galeguismo político precisa
amosar a súa pluralidade (...),
precisa clarexar que o seu mo-
delo de sociedade se corres-
ponde co seu programa, aber-
to desde o centro social liberal
até a esquerda socialdemócra-
ta e ecoloxista, refugando ex-
plicitamente linguaxes inne-
cesariamente esquerdizantes.
E, sobre todo, precisa ser
amábel e flexíbel nos acenos
(sen deixar de ser forte na súa
identidade e alicerces) para,
polo menos, ser referente do
seu propio electorado, que
máis dunha vez ficou perple-
xo diante dalgunhas actitudes
ríspidas ou teorizantes de
máis”.♦

Cando
El Mundo
defendía o
independentismo
vasco
Miguel Ángel Aguilar com-
para (El País, 6 de xuño) as
actuais opinións de El Mun-
do sobre o proceso de paz no
País Vasco con outras de épo-
cas anteriores. En concreto
cita un artigo de Pedro J.
Ramírez publicado o 27 de
febreiro de 1994. No mesmo
o director de El Mundo escri-
be literalmente que “os nosos
lectores saben ben que non
somos un xornal independen-
tista, pero defendemos o ina-
lienábel dereito de autodeter-
minación dos pobos e nada
teriamos que opoñer se limpa
e democraticamente o País
Vasco optase un día pola se-
paración do resto de Espa-
ña”. Logo engade que “baixo
as súas expresións máis terrí-
beis o problema vasco ten

unhas raices históricas tan
fondas que só será posíbel
solventalas desde a audacia
política”. E conclúe que “por
iso eu mesmo asinei non hai
moito un artigo titulado Un
noruego para a ETA propo-
ñendo unha vía de nego-
ciación tan secreta e remota
como a que Israel e a OLP
desenvolveron en Oslo”.♦

En Colombia
gañou
a abstención
M.Á. Bastenier comenta en
El País (31 de maio) a vitoria
de Uribe nas eleccións co-
lombianas. “O presidente co-
lombiano, Álvaro Uribe, non
só gañou na primeira volta,
senón que arrasou (...). Mais,
se é certo que logrou que o
voten un millón e pico máis
de colombianos —o 62% dos
sufragantes— non conse-
guiu, nin el, nin os demais
candidatos, que fosen a votar
máis colombianos: só un
45%, como en 2002. Ese é o
límite da súa formidábel vito-
ria. ¿Por que gaña e cómo o
xefe do Estado colombiano?
No índice de popularidade
que publica a revista Foreing
Policy, Colombia aparecía en
2005 no número 14 dos peo-
res e o ano pasado melloraba
até o 27 entre 148 Estados,
dos que o último é Sudán,
Estado falido. Os renglóns
nos que se computa esa fali-
bilidade son seis: elites inefi-
caces; desprazamento interno
de poboacións; Estado dentro
do Estado (as FARC); zonas
sen presenza do Estado; gra-
ve desigualdade social e eco-
nómica (inequidade, din en
Colombia); e masiva fuga de
cerebros. En todos eles a so-
ciedade colombiana queda
mal parada e os compilado-
res do índice séguena consi-
derando vulnerábeis á vio-
lencia e ao conflito”.♦

Tres obras de
referencia sobre
a resistencia
galeguista

ao franquismo

Catro anos a bordo dunha illa.
Memoria dun preso en San Simón

EVARISTO A. MOSQUERA

O siñor Afranio.
Ou como me rispei das gadoupas da morte

ANTÓN ALONSO RÍOS

Os irmáns Saco.
Ou a loita galeguista baixo o franquismo

FERNANDO SACO

A NOSA TERRA

Mijail Gorbachov.



“Por fin parece que se vai facer
unha análise coherente e compro-
metida sobre a construción do fe-
rrocarril de alta velocidade”. Así
comezou Francisco Rodríguez a
súa defensa dunha resolución no
debate no congreso relativa ao te-
ma do tren en Galiza.

A súa proposta resultaría fi-
nalmente aprobada por unanimi-
dade, pero, con anterioridade, ti-
vo que transitar un longo camiño
de negociacións co PSOE e co
goberno central, como  recoñe-
ceu no Senado o mesmo José
Luis Rodríguez Zapatero.

O aprobado no congreso é a
consideración de “proxectos
prioritarios” para o itinerario
Ferrol-A Coruña e Vigo-saída
sur coa fronteira portuguesa.
Así mesmo, a iniciativa na-
cionalista recolle que se asuma
co debido “financiamento plu-
rianual” nos orzamentos do Es-
tado do 2007, a execución do
tramo Lubían-Ourense “de xeito
que a conexión Santiago-Ouren-
se teña a debida continuidade”.

Nesta resolución, a proposta
do BNG aprobado polo Congre-
so, tamén insta o goberno central
a mellorar o material, as presta-
cións e as velocidades dos servi-
zos de longo percorrido que par-
ten ou teñen o seu final en Galiza.

Tamén se aprobou, a instan-
cias do BNG, que o goberno cen-
tral e a Xunta se poñan de acor-
do para melloraren os servizos
de tren rexionais así como os do
FEVE entre Viveiro e Ribadeo.

O investimento público
en infraestruturas

Desde o PP criticouse que nesta
resolución non existían concre-
cións nin de orzamentos nin de
prazos. Pero, ao día seguinte, no
Senado, ante unha pregunta do
senador nacionalista Francisco
Jorquera, o presidente do gober-

no comprometíase a que Galiza
recibirá no 2007 o 8% do inves-
timento público do Estado en in-
fraestruturas.

Zapatero non só asumía así a
demanda dos nacionalistas, se-
nón que ratificaba o acordo esta-
belecido entre o BNG e o PS-
deG-PSOE para a formación do
bipartito en Galiza.

E indo máis alá, agradeceulle
ao BNG o seu labor no Goberno
de Galiza e a súa disposición a co-
laborar co goberno central, á vez
que afirmou que compartía con
Jorquera a análise que realizara
sobre as infraestruturas galegas.

O xefe do Executivo español
recoñeceu que Galiza “é unha
das comunidades que precisa
dun maior investimento en infra-
estruturas de transporte como
consecuencia do seu distancia-
mento xeográfico e do seu atraso
en materia de infraestruturas”.

O senador Jorquera puxo de
manifesto que a demanda de que o
investimento do Estado en Galiza
sexa superior ao peso da poboa-
ción e do PIB galegos no conxun-
to do Estado, “é lóxico e xusto
porque, se non, non estariamos co-
rrixindo o déficit histórico de Ga-
liza en materia de infraestruturas,
senón que estariamos perpetuando
as súas desigualdades”.

O presidente Zapatero referí-
rase anteriormente a que o investi-
mento do gasto en Galiza aumen-
tara porcentualmente nos últimos
anos, pasando do 4,3 no 2003 ao
7,1 no 2005, superando nos dous
últimos anos o investimento per
cápita medio do Estado.

Jorquera agradeceulle o com-
promiso de Zapatero, advertindo
que o BNG fiscalizará que as
partidas orzamentarias se execu-
ten realmente e se aceleren as
obras. Segundo Jorquera, de
pouco valen os compromisos e
as previsións “se non hai vonta-
de política de cumprilas”.

Outras propostas do BNG

Ademais das referidas a infraes-
truturas, o congreso tamén apro-
bou outras propostas presentadas
polo BNG. Así, ínstase ao Execu-
tivo a usar os topónimos legais e
non deturpados en Galiza, a apli-
car a lei en materia de galeguiza-
ción de nomes e apelidos e a re-
matar cos problemas nos rexistros
civís para casar na lingua galega.

Ademais, inclúese a incorpo-

ración da versión galega na páxi-
na web da Axencia Tributaria, así
como na documentación e infor-
mación fiscal.Tamén foi aproba-
da unha resolución na que se re-
clama a inclusión da lingua gale-
ga nos centros educativos de en-
sino obrigatorio en Andorra para
o próximo curso debido ao nú-
mero de escolinos galegos.

Outras tres propostas do BNG
non foron aprobadas, entre elas
unha referente ao sector lácteo.♦

Nº 1.226 ● Do 8 ao 14 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

Latexos

Al-Zarqaui
non existe
X.L. FRANCO GRANDE

Iso é o que moi ben pode
ser certo á vista de certas
informacións, de feitos que

merecen credibilidade e de
consecuencias lóxicas ás que
se pode chegar ao abeiro da-
quelas e destes. Ao parecer
–as informacións hainas ao
chou na rede– son os EE.UU.
os primeiros en desexar que
ese personaxe exista, facer
propaganda del e que
ninguén dubide da súa
existencia. ¿Sentido do
humor no Pentágono?

Moitos pensan que al-
Zarqaui está morto. Os seus
familiares fixénrolle as
correspondentes honras fúne-
bres. E hai serias dúbidas de
que se lle poidan apoñer, de-
bido a certas limitacións físi-
cas, os feitos novelescos ou
disparatados que se lle veñen
atribuíndo. En resume: sería
un invento do Pentágono pa-
ra xustificar aos carniceiros
dos escuadróns da morte
que, con asesoramento dos
invasores e ao abeiro do Mi-
nisterio do Interior, están es-
naquizando o país.

As cousas complícanse,
ademais, se pensamos –e dis-
to si que non hai dúbida- que
Iran está infiltrado nos servi-
zos iraquís de intelixencia,
ou nas actividades de coman-
dos, á parte do control que
ten das prisións, dez delas
polo menos. E que aos
EE.UU. non lle parece mal,
por canto uns e outros teñen
un mesmo obxectivo: acabar
coa oposición sunita,
verdadeiro quebracabezas pa-
ra os dous, aínda que por
motivos distintos.

Non hai dúbida de que
Irán é o principal beneficiado
desta barbarie, ou polo
menos un máis. E tampouco
de que esa actividade convén
moito aos EE.UU. Por iso
nada ten de estraño que teñan
chegado a un entendemento.
O que explicaría tamén a ab-
soluta impunidade das carni-
ceiras milicias Badr, que ins-
tauraron un réxime de terror
pode que superior ao traído
polo invasores antes de que
esas milicias, en realidade es-
cuadróns da morte,
empezasen a actuar. 

Hai analistas que pensan
que as bombas que están ma-
tando a tantos civís iraquís
poden estar postas por
axentes da intelixencia britá-
nica ou estadounidense –e ao
mellor iraniana- máis ben
que por al-Zaqaui. A proba
chegou, din, coa detención de
dous axentes británicos que
foron presos cando colocaban
explosivos nunha rúa de Ba-
sora: a ocupación non estaría
lonxe de moitas operacións
cuxo obxectivo é provocar a
sedición e a desorde, o que
daría xustificación aos
ocupantes para permanecer
no Iraq todo o tempo que lles
pete (Mike Whitney).♦

Comprométese a que Galiza reciba no 2007
o 8% do que invista o Estado en infraestruturas

Zapatero ratifica o acordo
entre o PSdeG-PSOE e o BNG

As resolucións aprobadas este ano no con-
greso son semellantes ás do ano anterior.
Maior concreción ten o compromiso de Za-
patero no Senado a dedicar o 8% do orza-
mento das infraestruturas do Estado a Galiza.

Aínda así, pódese argumentar que, “uni-
camente”, son resolucións e compromisos
parlamentarios.

Certamente que, de non existir unha verda-
deira vontade política, quedarán, unicamente,
en promesas. Pero defender que non valen pa-

ra nada é o mesmo ca descualificar non só o
parlamentarismo e o propio Parlamento, senón
a esencia desta democracia representativa.

O BNG ten o mérito, ano tras ano, desde
a súa presenza en Madrid, non só de deixar
ouvir a voz dos galegos nas Cortes, senón de
realizar propostas e de propor unha política
realista para conseguir compromisos de to-
das as forzas, incluídas as gobernamentais,
para aprobar temas que son básicos para Ga-
liza. A súa forza política acentuouse nos últi-

mos tempos coa interlocución con Zapatero,
que asumiu compromisos claros cos naciona-
listas galegos aínda non sendo determinantes
na política do Estado coma os cataláns.

¿Se son fogos de artificio as resolucións
presentadas polo BNG e non serven para na-
da, por que nunca PP e PSOE, con maior co-
ta de representación en Galiza, se molestaron
en realizaren a mesma política cando pasan
unha lexislatura sen procurar sequera facer
que fan?♦

Só son resolucións parlamentarias
A.E.

A. EIRÉ
O presidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
ratificou o compromiso do seu gabinete para que o Estado rema-
te nos prazos acordados as infraestruturas galegas. Comprome-
teuse no congreso a asegurar o financiamento do AVE galego pa-
ra o 2007 e ratificou no Senado o acordo entre nacionalistas e
socialistas galegos polo que o investimento público para o 2007
en infraestruturas deberá de ser o 8% do que gaste o Estado. 

Francisco Jorquera, senador do BNG.                                                     OTTO / A.G.N.



H. VIXANDE
Un acordo ao que chegaron o
Ministerio de Medio Ambien-
te e a Consellaría de Medio
Ambiente a finais de setem-
bro pasado contempla a crea-
ción da Demarcación Hidrográ-
fica do Miño e Limia, na que
Galiza terá un peso decisivo.

A decisión confirmoulla a ministra
de Medio Ambiente Cristina Nar-
bona ao senador do BNG Francis-
co Jorquera o cinco de abril ao res-
ponder a unha pregunta parlamen-
taria formulada por este último. A
ministra indicou que xa “hai un
texto normativo” para esta Demar-
cación, que a sé central da mesma
estará nunha cidade galega por de-
terminar e que agora o Consello
Estatal de Auga ten que analizar
polo miúdo este novo órgano, que
estará segregado da Demarcación
Hidrográfica do Norte.

A Directiva Marco da Auga
da Unión Europea establece a
necesidade de veciñanza no caso
das concas hidrográficas. Isto fai
imperiosa a constitución dunha
Demarcación do Miño e do Li-
mia que poida establecer unha
planificación da conca.

Mais a Directiva Marco da Au-
ga tamén obriga a establecer a uni-
dade xeográfica das concas. Isto
implica que non se pode segregar a
conca, de modo que haberá que ter
en conta as bacías dos ríos Miño e
Limia percorren territorio galego,
leonés e portugués, ademais de As-
turias de forma anecdótica, xa que
o Sil nace nesa Comunidade.

De todos xeitos, o secretario
xeral da Consellaría de Medio
Ambiente e presidente de Augas
de Galiza, Xorxe Antonio Santiso,
tras participar nas negociacións co
Estado, indicou que “estamos na
primeira fase, na de aplicación da
Directiva Marco da Auga”. Santi-
so prefire non especular coas po-
sibilidades de futuro, polo que
tampouco aborda o problema de
que autoridades serán compe-
tentes sobre a nova Demarcación.

O que si fai Xorxe Santiso é si-
nalar que “o Miño é un río gale-
go”. De feito, aínda que a conca
ten un 27% do seu total en Castela
León e outra parte en Portugal por-
que por alí discorre case todo o Li-
mia e con ese país é fronteirizo o
Miño, Galiza representa a maioría
da conca. A lóxica desa situación
leva a pensar que o noso país terá
que ter un peso decisivo nos órga-
nos reitores da Demarcación.

Competencias compartidas

O que parece desexábel é compartir
a competencia desta conca coas zo-
nas polas que transitan os ríos in-
cluídos nela. “Se reclamamos a
competencia exclusiva sobre o Mi-
ño, tamén admitimos que Castela
teña competencias exclusivas sobre
o Sil ao paso por esa Comunidade e
pode non interesarnos, porque en-
tón non teremos nada que dicir na

xestión dunhas augas que veñen a
parar a nós”, indicou Xorxe Santiso.

Nas roldas de negociacións
que aínda hai que celebrar, a Xun-
ta tratará de facer valer a lóxica da
auga para tratar de ter un poder de-
cisivo sobre a nova Demarcación
sen rachar a unidade da xestión. O
que parece difícil é que Galiza te-
ña competencias exclusivas sobre
toda a conca, incluída a zona que
non discorre polo seu territorio,
suxeriu o secretario xeral da Con-
sellaría de Medio Ambiente.

No que atinxe á localización
da súa sé central, a propia Directi-

va Marco de Auga sinala que de-
berá estar onde se atope a conca e
a ministra de Medio Ambiente
Cristina Narbona confirmoulle ao
senador do BNG Francisco Jor-
quera que será nunha cidade gale-
ga, aínda que non precisou onde.

Atribucións

No que atinxe ás competencias da
Demarcación, non poden ser dis-
tintas que as doutras e están todas
relacionadas coa xestión da auga,
desde os aproveitamentos hidráu-
licos e eléctricos, ao control das

augas ou o réxime de sancións.
“Outra competencia é a elabora-
ción do Plan Hidrolóxico de conca
e toda a administración do domi-
nio público hidráulico”, indica
Santiso, que coñece moi polo miú-
do as atribucións das Demarca-
cións porque el mesmo é presiden-
te de Augas de Galiza, o organis-
mo xestor da Demarcación Galiza
Costa, que agrupa todas as concas
dos ríos galegos cuxas bacías es-
tán integramente no territorio do
noso país, comprendendo ríos co-
mo o Eume, o Ulla e o Umia. O
Estatuto de autonomía de Galiza
recoñece a competencia exclusiva
da Comunidade nas augas fluviais
localizadas unicamente na súa xe-
ografía e como tal, hai anos que
está transferida esta competencia e
constituída Augas de Galiza.

Aínda que Galiza non ten
competencia sobre todos os seus
ríos porque o Miño e o Limia es-
tán sometidos á administración
do Estado, o caso galego de sobe-
ranía sobre parte das súas bacías
non sempre se reproduce en toda
España. As concas vascas están
xestionadas pola Confederación
Hidrográfica do Norte como o
Miño e o Sil e en Andalucía até
época moi recente non se creou
unha conca andaluza propia. Des-
ta última Demarcación de Anda-
lucía non forma parte do río Gua-
dalquivir porque é fronteirizo con
Portugal. Alí, a co xestión das au-
gas é imprescindíbel para salva-
gardar os intereses dos dous Esta-
dos e o da Comunidade andaluza.

Regadío

Onde o papel das Demarcacións
Hidrográficas é secundario é na
planificación do regadío, xa que
sobre este tipo de obras ten autori-
dade o Ministerio de Agricultura
ou no caso de Galiza a Consellaría
de Medio Rural. No conxunto de
España, existe un Plan Estatal de
Regadíos que é paralelo ao Plan
Hidrolóxico Estatal. De todas for-
mas, no noso país non existen moi-
tos regadíos, como tampouco os
hai en Asturias, Cantabria e o País
Vasco. Durante o franquismo cons-
truíronse regadíos na zona de Pa-
drón e Rois, no val do Lemos e na
Limia. Hoxe hai actuacións de re-
cuperación dos regadíos do Lemos
e o Limia, pero non en Padrón.

En canto á organización das
Demarcacións que existen na ac-
tualidade e que son competencia
do Estado, contan cun órgano rei-
tor constituído por un presidente,
un director técnico, un comisario
de augas e un secretario xeral. O
presidente é elixido polo Consello
de Ministros a petición da minis-
tra de Medio Ambiente e ten auto-
nomía para nomear cargos directi-
vos da súa confianza. Non está
clara cal será a fórmula a empre-
gar na conca do Miño e podería
que elixirse un candidato de con-
senso entre as Administracións
que participasen na mesma.♦
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Galiza terá peso decisivo na xestión de todos os seus ríos

Así será a Demarcación
Hidrográfica do Miño

O Sil, como afluente do Miño, estará integrado na Demarcación. Na fotografía, encoro
de Santo Estebo.

Republicanismo
e galeguismo
XOSÉ MANUEL SARILLE

Hai dúas semanas, no
número 1224 deste pe-
riódico, comentei o no-

vo rexurdir dun republicanis-
mo anticuado que copia os
símbolos e os principios polí-
ticos practicados durante a
Segunda República. Escribín
que aquel réxime ficaba lonxe
dos ideais republicanos de ho-
xe e tamén facía referencia,
de xeito moi rápido, a que
tiña pouco que ver cos
anceios galeguistas da época.

Nas cartas ao director res-
pondeume desde A Coruña
X. X. Sánchez Arévalo, vice-
presidente do Ateneo
Republicano de Galiza. Di el
que para min a II República
estaría en entredito porque fi-
caba lonxe deses anceios ga-
leguistas e porque a
santidade (sic) deses ideais é
un dogma que non se pode
pór en cuestión.

Non vai por aí a cousa. O
galeguismo foi e segue a ser
diverso. Non todas as
expresións políticas duns gale-
guistas son admisíbeis para os
demais galeguistas. A totalida-
de dos galeguistas talvez só es-
teamos de acordo na busca de
maior poder para Galiza.
Tamén convén non confundir
o galeguismo co nacionalismo,
que incorpora ingredientes va-
riados e escolas diversas. 

Comprenderá o estimado
polemista que un non coincida
e moito menos santifique os
principios e os actos de todo o
galeguismo. Ningunha
relación política e menos me-
tafísica nos une con aquel Vi-
cente Risco que dubidaba o 13
de abril de 1936 se había que
ser ou non republicano. A Ris-
co únennos outras cousas. 

Pero como o pasado pasa-
do é, os que non vivimos
adoutrinados (nin sequera na
relixión laica) tampouco nos
subimos nunca a ningunha
bicicleta que leve o piñón fi-
xo, nin miramos para ningún
altar. Sabemos o que lle deu
Castelao a este país, pero ta-
mén apreciamos o valor do
xeneral Henrique Líster nas
trincheiras ou de Fernando de
los Ríos no seu afán laicista. 

O republicanismo
nostálxico é caricaturesco, pe-
ro sobre todo vai ao revés dos
tempos. Os estados nacionais
que ese republicanismo santi-
fica e adora son vellísimos fi-
llos da defensa das cidades,
utensilios arcaicos que puide-
ron valer no seu momento
mais que cada día teñen
menos funcións, son pouco
prácticos e máis tarde ou máis
cedo desaparecerán. Pura
arqueoloxía que suavemente
se disolverá nunha Europa re-
publicana e cívica.  

Os republicanos
primarios deberían cambiar
de mitoloxía, tirar menos dos
respectábeis María Pita e
Porlier e sumar ao reducido
martiriloxio localista a Vilar
Ponte, a Suárez Picallo ou a
Vítor Casas. Anímense.♦

Xorxe Antonio Santiso é presidente de Augas de Galiza e secretario xeral da Consella-
ría de Medio Ambiente e Desenvolvemento sostíbel.



Que impresión lle deu ocupar
un posto como o que agora de-
sempeña?

A de que o Xacobeo é unha
empresa na que se poden facer
moitas cousas. Está moi ligada á
cultura. A medida que vas entran-
do nos temas, vas tendo a percep-
ción de que a cultura vencellada
ao Xacobeo é moitísimo máis
importante do que parece. A fin
de semana pasada fomos a Pe-
ruggia (Italia), onde vive Paolo
Caucci, unha das persoas que
máis saben disto, e o que me cha-
mou a min a atención foi ver que
teñen alí un centro de estudos xa-
cobeos e unha asociación única
en Italia con miles de socios. Eles
celebraban o vintecinco aniversa-
rio da asociación e, ao noso lado,
estaban sentados un dono de ca-
tro xornais e unha señora que era
limpadora da Telefónica. Que ha-
xa un elemento que coesione to-
dos eses intereses é moi impor-
tante. O mesmo pasa cos alemáns
e cos habitantes doutros países.

Como defniría a función que
debe cumprir hoxe o Xacobeo?

Se houbera que utilizar só
unha palabra, sería a de promo-
ción. A promoción dos camiños,
que é algo fundamental. Logo, as
actividades que se fan para esa
promoción son diversas e dife-
rentes en cantidade, en xente que
se move, proxectos, utilización
técnicas distintas, etc.

É unha marca que foi acom-
pañada pola polémica e mesmo
por algunha pinga de despresti-
xio. Como a ve agora vostede?

Véxoa asentada. Sempre digo
que os que estiveron até agora fi-
xeron moito. En xeral, crearon
unha infraestrutura importante.
Hai preto de sesenta albergues e
o Xacobeo é coñecido en todo o
mundo porque se promoveu moi
ben a través dos anos santos. Fí-
xose unha laboura boa, aínda que
nalgúns aspectos nós pensamos
facelo doutro xeito. Como reto
temos que buscar a forma de que
non sexan os anos santos o fun-
damento do noso traballo, senón
que todos os anos sexan peque-
nos anos santos para que se pere-
grine en calquera época. O próxi-
mo Ano Santo vai ser no 2010 e
despois hai un período longuísi-
mo que, se non nos preparamos
para el, podería esmorecer o inte-
rés polas rutas. Despois do 2010
non haberá Ano Santo até o 2021.
Vai haber once anos sen Ano
Santo, e nós queremos crear es-
tratexias axeitadas para manter
vivo o Xacobeo mentres tanto.

Por onde irán esas estrate-
xias?

O primeiro que fixemos foi
cambiar o logo do Xacobeo para
facer que a xente se fixe máis.
Logo hai proxectos como é o de
facer unha guía Santiago-Roma e
unha serie de exposicións sinxe-
las que nos pediron os italianos.
En Italia funcionan moi ben as
exposicións de fotografía do que
son os camiños. Tamén falamos
cos representantes de asociacións
alemás e estamos en contacto coa
Universidade de California, Los
Ángeles (UCLA) en Estados
Unidos, onde hai unha boa tradi-
ción xacobea. Igual nos pasa con
México e con Brasil, que son bos
mercados. En Brasil temos dúas
feiras de promoción, unha reli-
xiosa e outra máis laica. Agora,
por exemplo, temos unha exposi-
ción en Dinamarca que vai itine-
rar por Suecia, Finlandia e os pa-

íses do Báltico. Estamos pensan-
do en establecer contactos con
Australia e xa nos estamos intro-
ducindo nos países do leste. En
Polonia teremos dúas feiras den-
tro de pouco. Ademais, queremos
crear un Observatorio do Cami-
ño, temos que potenciar os estu-
dos xacobeos e hai unha serie de
cousas que son fundamentais.

O Xacobeo que vostede di-
rixe como enfoca as dimensións
relixiosa e laica do Camiño?

Sendo completamente respec-
tuosos con todos. Xa tivemos en-
trevistas cos bispos de Lugo e
Mondoñedo, e con representantes
episcopais de Santiago e de Ouren-
se. Con todos eles, as relacións es-
tán sendo moi fluídas. Agora vaise
celebrar o ano de San Rosendo en
Mondoñedo, e xa temos varias
cousas planificadas. Hai dúas ex-
posicións en Lugo: unha, a parte

relixiosa da loita dos Irmandiños
que estará na catedral, e a parte ci-
vil, que estará no centro municipal
Uxío Novoneira. O Xacobeo tén o
aspecto relixioso, que atrae a moi-
ta xente, pero tamén hai quen vén
polo puramente cultural, e outros
polo paisaxístico ou ecolóxico,...
hai infinidade de matices. Temos
abertas todas as espectativas. E ta-
mén o aspecto económico. Por
exemplo, por Lugo pasan tres ca-
miños, o norte, o primitivo e o
francés, e iso é a mellor industria
que tén Lugo no seu interior. Hai
lugares aos que se lles quitan hoxe
o Camiño esmorecerían.

Neste último aspecto que
están a facer?

Estamos tratando de cambiar
a norma para que os camiñantes
podan utilizar os albergues máis
de un día. Crearemos rotas con
bens patrimoniais, gastronómi-

cos, paisaxísticos, etc. para que
o que chegue a un lugar poda
permanecer alí uns días e coñe-
cer a zona.

Chegarase a aplicar o co-
bro dalgún prezo por usar os
albergues do Camiño?

Estámolo estudando, e tamén
haberá que cambiar a norma por
iso pero terá que ser un prezo
módico. Non intentamos compe-
tir cos albergues privados. Ao
que non se cobra moitas veces
non se lle dá valor. Ademais,
queremos aumentar as presta-
cións dos albergues.

En que sentido?
Pois dando sabas, almofadas e

facilitando acceso a internet den-
de todos os albergues. Até agora
estamos movendo isto nos do Ca-
miño Francés, pero será bo que
teñan conexión todos para que os
peregrinos podan usar a rede.

A industria turíristica gale-
ga (hostalaría, restauración, o
comercio en xeral) como res-
ponde cara o Xacobeo?

Ultimamente mellor, antes
eran reacios. Os que están ao pé
do Camiño Francés xa teñen ex-
periencia pero os dos outros cami-
ños eran remisos até para deixar
pasar os camiñantes. Se podían
poñer unha cancela facíano. Ago-
ra está pasando todo ao revés. O
que queren é precisamente que
pasen os peregrinos porque ese
paso revaloriza as súas propias
pertenenzas. Pasa o mesmo cos
hostaleiros. Os que están nas rutas
do Xacobeo saben que é unha fon-
te de ingresos e que o Camiño é
fundamental para eles. Nótase que
mesmo o trato ao peregrino é moi-
to máis correcto agora e máis nor-
malizado que hai anos.

En tempos pasados o Cami-
ño tivo a súa pillería, a súa in-
seguridade e os seus proble-
mas. Como é hoxe?

Hai unha porcentaxe mínima
de peregrinos que non funcionan
cos esquemas dos demais. Hoxe
o camiñante ten intereses ecolo-
xistas, culturais, relixiosos, etc. e
unha persoa destas caracterís-
ticas non vai polo camiño adian-
te creando problemas. Pode ha-
ber un pequeno número que fai
ruído, pero nada máis.

No canto das infraestru-
turas, como están os camiños
de Santiago?

En xeral, ben pero nos próxi-
mos seis meses imos facer actua-
cións de limpeza. O domingo pa-
sado fun dende Parada Nova, an-
tes da Fonsagrada (Lugo), até Pa-
rada Vella andando, e, quitando
cincuenta metros nos que había
dous pinos deitados e atravesa-
dos e que deberon ficar de cando
a neve, ese Camiño estaba per-
fectamente. Despois das augas
do inverno sempre hai que lim-
par. Nalgúns casos temos conve-
nios cos concellos e noutros facé-
molo nós directamente. Iso será
algo que fará, a partir de agora, a
Dirección Xeral de Patrimonio
porque é unha competencia que
vai ser súa. En canto a albergues
tentamos dúas cousas: procurar
construílos cuns vinte quilóme-
tros de separación, de maneira
que o peregrino teña un albergue
para cada xornada, e, por outro
lado, rehabilitar o patrimonio im-
portante. É o caso da casa grande
de Luxía en Samos (Lugo), na
que naceu Vázquez Seixas, o das
táboas de logaritmos. É unha ca-
sa forte moi interesante sobre a
que chegamos a un acordo e nola
ceden durante 55 anos. Imos re-
habilitala e darlle mesmo unha
especie de museo sobre ese per-
sonaxe citado que era xuriscon-
sulto e ao mesmo tempo catedrá-
tico de física e de matemáticas.

Que vai ficar daquela es-
pectacularidade que tentou
dar ao Xacobeo o anterior con-
selleiro de cultura?

Terase que traer algunha vez
xente importante, non cabe dúbi-
da. A nosa política é a de levar to-
do por todos o camiños. Haberá
menos gasto espectacular e máis
gasto para que todos podan des-
frutar da cultura. É o que vai pa-
sar agora co ciclo de música clá-
sica que imos ter, o Via Stellae,
que vai consistir en 42 concertos.
Deles, hai nove que son únicos
en todo o Estado. Iso pódenos
custar a quinta parte do que lle
custaba ao goberno anterior.♦
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Ignacio Rodríguez Eguíbar
‘Máis cartos para os camiños xacobeos e

menos para espectáculos’ 
PERFECTO CONDE

Ao lugués Xosé Ignacio Rodríguez Eguíbar, director xerente da Socieda-
de Anónima de Xestión do Plan Xaobeo, tócalle lograr que polos camiños
de Santiago siga circulando a estrela da intercomunicación europea e
universal. O seu propósito é que cada ano pase como se fora Ano Santo.

P. CONDE



H. VIXANDE
A filosofía do novo Plan Xeral
de Nigrán desgusta aos veci-
ños, que consideran que está
pensado para os veraneantes
de Vigo e que ignora as súas ne-
cesidades de medrar no rural.
Os socialistas, agora en con-
tra, deron os primeiros pasos
e o PP está a impulsalo. Tras
uns incidentes nun pleno, un
incendio queimoulle o almacén
a un dos opositores ao texto.

O Plan Xeral de Nigrán dálle ao
litoral no seu conxunto a consi-
deración de espazo urbano e au-
menta a protección da maioría
do concello, de forma que os ve-
ciños do rural interior ven nega-
da calquera posibilidade de
construírlle unha casa aos seus
fillos. “Van ter que emigrar onde
o chan sexa máis barato, men-
tres a Nigrán veñen comprar os
ricos de Vigo. Nós teremos que
manter o seus servizos, porque
somos quen estamos empadroa-
dos aquí”, resumía Xosé Nande,
presidente da Asociación de Ve-
ciños Outeiro de Parada. Horas
despois de facer estas declara-
cións, a Xosé Nande queimá-
banlle un almacén da súa pro-
piedade. “Non sei se foi acci-
dental ou provocado”, declaraba
con prudencia tras o suceso.

É Xosé Nande un veciño
calquera? Trátase dun militante
do PP que se enfrontou ao alcal-
de da localidade, o correlixiona-
rio seu Alfredo Rodríguez Mi-
llares, como tamén o fixo o pre-
sidente da Asociación de Veci-
ños de Chandebrito, Víctor Vi-
dal, que nas últimas eleccións
municipais ía no posto número
oito da lista do PP. “En lugar de
aumentar a comunicación comi-
go, os do PP pensaron que tiña
que actuar como filtro”, denun-
ciou este último.

O desacordo co Plan Xeral
que se presentou á súa aproba-
ción inicial no pleno do dous de
xuño levou aos veciños a con-
centrarse diante do concello. A
negativa do alcalde a non deixar
asistir a máis de vinte persoas e o
que os veciños consideran como
sucesivas “provocacións”, altera-
ron o ánimo dos presentes e pro-
duciuse un tumulto no que se es-
tragaron varios vidros do salón
de plenos. O conflito acendeuse
máis cando Alfredo Rodríguez
insistiu en celebrar o acto a porta
pechada. Tras cinco horas, o al-
calde admitiu suspender definiti-
vamente o pleno, non sen antes
acusar á oposición e nomea-
damente ao PSOE de instigadora.
“Foron uns acontecementos que
rexeito e que non me gustan, pe-
ro non é certo que os incidentes
estivesen organizados por nin-
guén”, asegura Xosé Nande.

En calquera caso, xa había
un ruxe ruxe que se acentuara a
noite anterior ao pleno, cando a

policía municipal procedeu a
identificar os vehículos con me-
gafonía que informaban da reu-
nión da corporación. 

Plan secreto

Despois de cinco anos de trami-
tacións, o Plan viu de volta da
Xunta o 5 de decembro de 2005,
pero o alcalde non o deu a coñe-
cer a pesar da petición expresa da
oposición. Esta última só puido
saber del a través dunhas sesións
organizadas polo concello que se
supuñan informativas pero que
non entraban en profundidade. O
documento do Plan chegou aos
grupos da oposición en abril e, en
vista de que non había unha difu-
sión do mesmo, fixeron circular
copias e realizaron reunións in-
formativas entre a veciñanza.

O 26 de maio entraba no

concello a documentación re-
fundida do Plan en base aos in-
formes da Xunta e a oposición
puido coñecela catro días des-
pois nunha sesión informativa.
Acto seguido, tres días despois,
celebrouse o polémico pleno
para a aprobación inicial.

O alcalde de Nigrán subliñou
que a aprobación inicial admite
moitas modificacións do Plan a
través de alegacións. Mesmo pro-
meteulles aos veciños asinar un
documento privado no que se
comprometía a incluír cambios. O
secretismo co que procedeu en to-
do o proceso e as presas da última
semana, fixeron desconfiar os ve-
ciños, que negaron esta posibili-
dade e esixiron cambiar a filosofía
do Plan. O concelleiro do BNG
David Xiráldez aclarou dixo”po-
de haber cambios coas alegacións,
pero non é posíbel modificar a fi-

losofía do Plan, que é moi negati-
va”. Por esta razón, os nacionalis-
tas reclamaron a retirada do docu-
mento urbanístico. As asociacións
veciñais tamén manteñen esta esi-
xencia para comezar a negociar.

O Plan Xeral comezou a ela-
borarse en 2000 baixo mandado
socialista. A empresa que reali-
zou o avance dos socialistas foi
Oficina de Planeamento S.A. da
Coruña. A mesma compañía xa
fixera as Normas Subsidiarias
de Planeamento e tamén se en-
cargou da redacción do Plan
que intentou aprobar inicial-
mente o concello o 2 de xuño.

Recalificacións sospeitosas

Nigrán ten dous núcleos históri-
cos en Panxón e na Ramallosa e
outro máis recente no contorno do
concello, ademais de sete parro-

quias rurais. Mais o Plan redacta-
do non consolida as zonas urba-
nas e parte dunha filosofía que xa
figuraba nas Normas Subsidiarias
e que os redactores chaman agre-
gado urbano litoral. Este agregado
vai, basicamente desde a estrada
P0 552 até o mar nunha franxa li-
toral. “En poucas palabras, está
concibida para ser unha zona resi-
dencial e de veraneo da área me-
tropolitana de Vigo”, asegurou o
concelleiro nacionalista David Xi-
ráldez. Ademais, houbo unha
recalificación de varios grupos de
parcelas para incrementar a súa
edificabilidade. Dáse a circuns-
tancia de que estas bolsas cambia-
ron de mans durante a redacción
do Plan. Un exemplo constitúeo
un solo rústico transformado en
urbanizábel de alta capacidade na
rúa dos Pazos fronte á capela das
Angustias. Esta parcela comprou-
na neste período unha sociedade
chamada Promociones Costa Ga-
licia, S.L. na que ten intereses Ri-
cardo Barros, que formou parte da
directiva do Celta de Vigo xunto
ao alcalde de Nigrán Alfredo Ro-
dríguez. “Hai máis exemplos, pe-
ro a fiscalía debería investigar, só
ten que ver o que se recalifica e
quen comprou”, indica David Xi-
ráldez, despois de enumerar unha
longa lista de polígonos da zona
litoral que aumentaron o seu volu-
me de edificabilidade.

E fronte a isto, a case totali-
dade do rural pasa de ser solo
rústico a solo de especial protec-
ción. É dicir, increméntanse ou
limítanse completamente as po-
sibilidades de edificar. “Nós pa-
decemos o parque empresarial e
algúns fomos expropiados por
un prezo inxusto. Son un millón
de metros cadrados que está nun
sesenta por cento en Parada, pe-
ro nin nos deixan as zonas lin-
dantes para edificar”, protestou
Xosé Nande, presidente da Aso-
ciación de Veciños.♦
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Un incendio afecta a un almacén dun dos opositores ao texto

Un Plan Xeral para os veraneantes e de
costas ao rural alporiza os veciños de Nigrán

O pleno do dous de xuño para a aprobación inicial do Plan resultou accidentado e tivo que suspenderse.                          A.N.T.

Aínda que o alcalde de Nigrán
Alfredo Rodríguez (PP) culpou
os socialistas de instigar os veci-
ños, o PSOE manifestouse dis-
posto a negociar un Plan cuxa
paternidade lle corresponde a
eles. Mais Rodríguez obcecouse,
como tamén o fixo cando non fa-
lou cos veciños do seu propio
partido ou cando se enfrontou ao
goberno municipal que preside.
“Cando tivo a ben falar con nós,
até nos desprezou”, denunciou o
presidente da Asociación de Ve-
ciños de Chandebrito, Víctor Vi-
dal, que nas pasadas eleccións
municipais presentouse no nú-
mero oito da lista do PP.

O asociacionismo veciñal en
Nigrán é moi plural, aínda que o
Partido Popular ten maior pre-

senza na súa dirección. Esta ba-
za, unha política informativa
clara e capacidade de diálogo
tería sido abondo para introdu-
cir modificacións e satisfacer as
necesidades dos veciños. Non o
fixo e ocultoulles o Plan até o
último momento.

Os problemas no seu gober-
no veñen da negativa dun con-
celleiro do PIN –os independen-
tes aliados co PP– a aprobar un
Plan que prexudica a Parada, a
súa parroquia, e da oposición ao
mesmo de dúas concelleiras: a
tenente de alcalde Aurora Car-
bajal e a número cinco do PP
Ana María Rial. As dúas están
consideradas como cuiñistas e
saben que non serán candidatas
nas próximas municipais.♦

Un alcalde que non senta a negociar

Xosé Nande, militante do PP e presidente da Asociación de Veciños de Parada, está
en contra dun Plan que defende o seu partido. O martes seis de xuño ás nove da ma-
ñá ardeulle un almacén da súa propiedade.                                 PACO VILABARROS
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O nacionalismo
útil
CARLOS AYMERICH

Non é novo. Mais esta semana pasada a cidadanía gale-
ga tivo ocasión de comprobar, con feitos e compromi-
sos concretos, a utilidade do BNG. A utilidade práctica
do nacionalismo gobernando en Galiza e esixindo en
Madrid, negociando de igual a igual co goberno español
e traballando construtivamente nas Cortes. Aí está o
protocolo asinado entre Anxo Quintana e o Ministerio
de Traballo para salvagardar as competencias exclusi-
vas de Galiza en materia de servizos sociais e, sobre to-
do, lograr que a nosa realidade social e demográfica e a
débeda histórica contraída polo Estado neste ámbito,
sexa considerada e comece a ser saldada. Eis os resulta-
dos:  60 millóns de euros suplementarios para atender a
dependencia no noso país. 

O traballo rigoroso e constante de Francisco Rodrí-
guez comeza tamén a producir resultados. E xa non son
os primeiros. Velaí o compromiso do congreso coas in-
fraestruturas ferroviarias en Galiza, arrincado despois de
ser o único deputado quen de suscitar o debate sobre os
nosos problemas no pleno de política xeral da semana pa-

sada. E velaí tamén, o mércores, 7, o compromiso logra-
do por Francisco Jorquera, senador do BNG, para o Go-
berno español investir en Galiza en 2007 o 8%, ao me-
nos, do conxunto do investimento estatal.

Traballo que produce froitos. Compromiso que dá re-
sultados. Actitudes –de lealdade e de esixencia– capaces
de provocar o acordo e o pacto. Unha forza útil para Ga-
liza. E apenas é o comezo.♦

O urbanista catalán Joan Bus-
quets vén de apresentarlle á co-
munidade mediática, clase políti-
ca e medios influentes da vida lo-
cal o seu proxecto de desenvol-
vemento dos espazos liberados
na fachada marítima dos peiraos
coruñeses por mor da constru-
ción da dársena exterior de Lan-
gosteira que acollerá a meirande
parte das actuais instalacións
portuarias. O proxecto que acada
unha lonxitude de máis de seis
quilómetros, entre o castelo de
Santo Antón e a zona das Xubias,
prevé a construción de pasos sub-
terráneos, illas artificiais, lagoas
de deseño, parques e tamén, co-
mo non podía ser menos, están os
edificios. Tixolo, tixolo e tixolo
que é o rendíbel. Que para iso es-
tá, no fondo de todo, a operación.

Porque por riba de todo a
análise última consiste en pagar
co patrimonio común unha obra
que debería estar financiada po-
los presupostos xerais do Estado.
Como noutras cidades. Pero nós,
os coruñeses, por ser entre outras
cousas galegos, estamos consi-
derados individuos sospeitosos e
de categoría inferior. Se quere-
des un porto externo, se queredes
librarvos do carbón que afoga o
barrio dos Castros, tedes que pa-
gar, polo menos, unha parte im-
portante do custo da obra. E, por
outra banda, aproveitando a xo-
gada o lobby financieiro-cons-
trutivo ten a ocasión de facer bos
negocios e medrar na súa conta
de resultados. Pisos de luxo en
primeira liña marítima, boa si-
tuación no centro da cidade e
portos deportivos e de recepción
de turistas de alto standing para
non molestar a clase privilexiada
adquirente dos locais e residen-
cias privadas. O troco total da
idiosincrasia herculina, mesmo
da fisonomía da cidade, non im-
porta. O troco total da idiosincra-
sia herculina, mesmo da fisono-
mía da cidade, non importa. Só o
beneficio económico. E todo
aderezado cunha demagoxia
subxacente como que fose un fa-

vor inmenso que se lle está a
ofrecer a cidadanía. Todo polo
seu ben.

Mentres nos arrabaldos de
Penamoa, O Portiño, etc, unha
outra Coruña sobrevive no es-
plendor da miseria e na podre-

mia do abandono e o desinterese
desas xentes de orde e ben pen-
sar que acoden á presentación de
proxectos como o deturpador de
realidades ideado polo arquitecto
que chega do modelo martítimo
dun Mediterráneo lixeiramente

distinto ao noso Atlántico de ver-
des salseiros e ondas galgantes.

Os políticos non se manifes-
taron abertamente sobre a idea,
amosada en maquetas que for-
marán unha exposición a visitar
polos coruñeses no mamotreto

de Palexco. O portavoz do PP,
quizais nunha das suas últimas
oportunidades de representación
do partido, xa que se está a dicir
que o abandona con dous com-
pañeiros do seu grupo municipal,
considera imaxinativa a propos-
ta. Mentres Henrique Tello do
BNG di que se estudiará con de-
temento o asunto denantes de
mitir un xuízo.

En fin, así están as cousas,
sempre de actualidade, do porto
coruñés e tempo haberá de tra-
tar con mais detalle os porme-
nores deste proxecto que, en to-
do o caso, debe ser considerado
con independencia de todas as
connotacións políticas e sociais
que o arrodean, pois se non,
evidentemente, non pasaría nin-
gún exame.♦

A reforma portuaria de Busquets
a exame

MANUEL LUGRÍS

Presentouse o plano de reurbanización do espazo que se
libera no porto para a construción de vivendas de luxo.

A Coruña

Corazonciño, ho
LOIS DIÉGUEZ

Coidamos que non hai que buscar unha acusación contra un
“amigo” cando se quere apoiar algo que  el leva defendido toda
a vida e que de entrada nos pode  meter medo enfrontalo. Ás ve-
ces o subconsciente  xóganos malas pasadas sen que nos deca-
temos (se non o argallamos friamente, claro). Así está a ocorrer
agora coa situación do noso idioma e as alternativas necesarias
para sacalo da súa prostración (deber de coñecelo). Na longa ba-
talla emprendida na súa defensa participou moita xente, nova e
vella e de todas as ideoloxías, aínda que ninguén dubida de que
a máis activa nesa guerra foi sempre a que se definía como ga-
lega de praxe (“galego normalizado”, dicía sempre Manuel Ma-
ría), unha militante de partido e outra non. Que hoxe exista aín-
da unha importante forza social na defensa do noso idioma dé-
beselle precisamente a esa parte. Que acontecería na Galiza se
toda esa xente abdicara hai tempo do esforzo certamente custo-
so que lle coutou arreo a flor e o sorriso e o descanso? Por iso
hai que ter coidado ao subliñar aquilo de que o idioma non se
pode defender como unha bandeira. Dito así, sen matizar, sen
puír, a afirmación non só se converte nunha grave inxustiza, se-
nón tamén nunha falsidade. Se a condición idiomática é unha
das características importantes que nos definen como nación, e
a nación segue a estar negada, en que se converte a súa cohe-
rente defensa cotiá? Ai, Barreiriño dos nosos amores, non te pa-
ses; e non axudes a averdugar as vítimas de sempre. Elas tamén
teñen corazón. E desgústanse.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Eis os resultados: 60 millóns de euros suplementarios
para atender a dependencia no noso país”

Intervención de Francisco Rodríguez (BNG) no Congreso.                                                                                                                         A.G.N.
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A sombra
de Cacharro
XESÚS VEIGA

Areacción de Francisco
Cacharro ante os
episodios xudiciais

que se desenvolven no
ámbito da Deputación que el
administra podería figurar no
catálogo de exemplos da
cultura política dominante na
Galiza dos últimos trinta
anos. No canto de asumir
algunha caste de
responsabilidade política
derivada dun funcionamento
que espertou semellantes
inquedanzas da
administración de xustiza,
opta pola denuncia das
supostas transgresións nos
trámites formais seguidos
polo fiscal. Certamente, a
democracia é procedemento
por mais que Cacharro non
teña dado, na súa traxectoria
política, ningunha proba
práctica que acredite unha
adhesión indubidábel ao
devandito principio.

Na democracia de
Cacharro e do PP, a
consecución da maioría
electoral é a pedra filosofal
que lexitima todas as
prácticas políticas que non
sexan obxecto de castigo
penal. Cunha maioría
aritmética, todo se pode facer
mentres non haxa alguén que
demostre –mediante sentenza
firme– a existencia de delito.
Por iso non vai dimitir como
presidente da Deputación. E
pola mesma lóxica,
tampouco o PP vai promover
a súa destitución. “Non tiña
por que saber o que facían os
funcionarios”: velaí a
coartada utilizada polos
dirixentes que queren
renovar o partido pero sen
perder os apoios dos que
poidan ter as mans sucias.

A maioría dos votantes de
Cacharro non poden alegar
ignorancia. Os seus apoios
partidarios e mediáticos,
tampouco. En realidade, hai
un fío condutor evidente entre
as prácticas das elites políticas
e os comportamentos do
electorado. Por iso resulta tan
grave a mensaxe emitida polo
alcalde de Brión no momento
de formalizar a súa recente
entrada no Partido Socialista:
se milito nun partido que
goberna na Xunta, podo
conseguir mais cousas para o
meu concello. Con este
argumento, non hai modelo
político alternativo ao réxime
implantado polo PP nas
últimas décadas. Aceptando
este tipo de compañeiros de
viaxe partidario, o PSdeG
semella non ter dúbidas:
prefire engordar a súa conta
de resultados electorais aínda
que sexa pagando o prezo de
confirmar que a sombra de
Cacharro é tan alargada que
xa ten chegado á súa propia
casa.♦

Fágase socio do

OFERTA ESPECIAL DE APERTURA

COLLEITA DO ANO 2005
O Club de Viños d’A Nosa Terra presenta a primeira oferta,
escollendo para a ocasión dous viños da D.O. Rías Baixas,
elaborados por adegas La Val e Terras de Arantei:
A selección consta de
3 botellas de Terras de Arantei, albariño 100% e
3 botellas de Viña Ludy, albariño 70%, loureira 20% e caíño 10%.

Terras de Arantei é un viño procedente da propiedade do mesmo
nome que a adega posúe na subzona do Condado e elaborado nas
instalacións do mesmo lugar. É un viño monovarietal de uva albariña e
criado sobre as propias lías. De cor palliza verdosa, fino no nariz, con
recendos de froitas e flores. Ben constituído, aromático e saboroso,
fresco e con boa expresividade frutal. Boa persistencia cun saibo
amargo moi agradábel.

Viña Ludy é un viño elaborado nas instalacións que a adega ten en
San Miguel de Tabagón, no corazón do Rosal. De cor dourada-
pálida, limpo no nariz, media intensidade, recendo a froita madura.
Equilibrado, fresco, de saboroso final con sensacións varietais.

CAIXA DE 6 BOTELLAS
3 botellas Terras de Arantei (Rías Baixas-O Condado).

Colleita 05. Albariño 100%
3 botellas Viña Ludy (Rías Baixas-O Rosal).

Colleita 05. Albariño 70%, Loureira 20% e Caíño 10%.

Escolma xuño 06

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT

49,80 euros
IVA e transporte incluídos

Descubra connosco
o s  m e l l o r e s
viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos

A compra de calquer viño ou produto ofertado polo Club de Viños d’A Nosa Terra supón a incorporación dos seus dados ao ficheiro do
Club de Viños d’A Nosa Terra, ubicado en Príncipe 22, baixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 15/1999.

10%Os subscritores de A Nosa Terra terán
un desconto especial sobre este prezo.
Máis información no teléfono 986 207 317.

A.N.T.
“Cada quen somos dun equipo
que pretende gañar a liga, pero
queremos conformar unha gran-
de selección para gañar a paz”.
Con estas palabras explicaban as
parlamentarias vascas en Com-
postela o que pretende a aso-
ciación Ahotsak.

A representación que se des-
prazou á capital galega, convi-
dados pola Fundación Galiza
Sempre, dá unha boa idea da
potencia deste movemento: As
parlamentarias autonómicas
Elisabette Piño, do PNV; Neka-
ne Alzelai, de EA; Kontxi Bil-

bao, de IU-EB; Jone Goirize-
laia, da Mesa Nacional de HB;
Itziar Gómez, de Aralar e Ain-
hoa Aznárez, concelleira do
Partido Socialista de Navarra
en Pamplona.

Estas representantes de todos
os partidos, agás o PP, demanda-
ron o apoio dos galegos ao proce-
so de paz, pedíndolles que o mos-
tren entrando na súa páxina da in-
ternet, ahotsak.blogspot.com, na
que poden deitar tamén comenta-
rios e suxestións, ademais de ler o
manifesto completo.

Un manifesto que ten tres
puntos esenciais: que a paz é

unha esixencia colectiva e un-
ha prioridade política; que é le-
xítima e necesaria a defensa de
todos os proxectos políticos,
ningún debe ser imposto, e o
respecto ao que decida o pobo
vasco, cun reflexo no ordena-
mento xurídico.

Como se puxo de manifesto
no acto, presentado por Encarna
Otero, secretaria de relacións
exteriores do BNG, ao que asis-
tiron múltiplas personalidades e
políticos, maiormente naciona-
listas, “é posíbel unha solución
ao problema de Euskadi, temos
de traballar para que o proceso

non pare”. Un traballo ao que se
poden sumar as persoas que vi-
ven en Galiza.

Darlle ese impulso necesa-
rio ao proceso de paz e procu-
rar unha solución é o que pre-
tende este colectivo de mulle-
res vascas, que consideran que
é imprescindíbel o seu traballo
e implicación “porque o prota-
gonismo dos homes e das mu-
lleres na política e, tamén nes-
te proceso, aínda non é o mes-
mo”.

A súa experiencia é pioneira
no diálogo sen exclusións nin
condicións.♦

Ahotsak está formada por mulleres de todos os partidos agás o PP
Mulleres vascas piden en Compostela o apoio ao proceso de paz



FRANCK MEYER / BERLÍN

Visitar Berlín en tempos de
mundial parece unha homenaxe
ao fútbol. Mais a capital alemá
ten moito que ofrecer fóra da
arquitectura dos seus estadios.

“Berlin is eene Reise wert”, reza a
fórmula en dialecto berlinés: Ber-
lín merece unha viaxe. E aló fo-
mos: 75 alumnos de entre 15 e 16
anos, seis profesores e acompa-
ñantes e dous autobuses. Unha
viaxe de fin de curso, se se quere,
ou unha excursión ao centro polí-
tico de Alemaña. A distancia: 730
km desde Tréveris á capital. Do
extremo oeste ao extremo leste.
Cruzar o país enteiro e a antiga
fronteira entre RFA e RDA. Unha
acompañante non nos deixou até o
día da despedida: a chuvia. E con
ela entramos en Berlín, subindo a
avenida do Kurfürstendamm, pa-
sando por diante da Porta de
Brandeburgo, sempre máis peque-
na do que se pensa, agora do outro
lado das gotas que esvaran polas
xanelas do autobús…

Politicamente falando, o am-
biente, despois de medio ano de
coalición grande de SPD e CDU
baixo a chanceler Merkel, está
tranquilo. O envío de tropas ale-
manas ao Congo foi aprobado sen
ningún problema e a suba do IVE
prevista para o ano que vén tam-
pouco provoca manifestacións
multitudinarias. Certo é que hai
bastante indignación polo traballo
do BND, o servizo secreto alemán,
que desde hai anos viña espiando
xornalistas tal e como noutrora fa-
cía a Stasi. Tamén hai certas desa-
vinzas entre algúns dirixentes so-
cialdemócratas e varios primeiros
ministros do CDU que reclaman
unha liña máis conservadora do
goberno federal. Mais en compa-
ración coa situación italiana ou
francesa e mesmo coa tesitura no
goberno de Tony Blair aquí vivi-
mos na tranquilidade máis profun-
da. Os problemas do país (débeda
pública, desemprego, inmigración
e integración, desindustrialización
e deslocalización) non están resol-
tos. Emporiso, a xente en xeral é
un pouco como estes rapaces que
visitan Berlín sen quereren ago-
biarse moito. O importante é que
haxa festa. E vaina haber porque
dentro de moi pouco comeza o
mundial de Fútbol: un mes de go-
zoso estado de excepción.

A primeira noite na capital
aproveitámola para visitar o ba-
rrio de Kreuzberg, que conta coa
maior comunidade turca fóra de
Turquía. Vese bastante pobreza,
unha impresión que se vai confir-
mando noutros sitios da cidade.
Sintomático parece un letreiro que
ofrece o primeiro mes gratis ao
alugar un piso. Nunca tal cousa
vira. Iso si, hai tanta vexetación,
parques e árbores que non se pode
falar dunha urbe gris senón verde.

Ao día seguinte toca circuíto
en autobús da man dun guía berli-
nés quen nos presenta a súa cida-
de. As dimensións de Berlín son
enormes. Sobre todo na parte
oriental ao redor da Alexander-
platz e na avenida de Karl Marx o
monumentalismo parece esmagar
o individuo e, xunto co mal tempo,

suscita a broma de que aquí come-
za a taiga. Noutras zonas, pola
contra, en barrios como Charlot-
tenburg ou Kreuzberg, a impresión
é ben diferente: o ambiente é o
dunha cidade mediana e residen-
cial. Se a estas observacións enga-
dimos os múltiplos descampados e
barbeitos sobre todo ao longo da
liña do antigo muro ou tamén ao
redor da nova e monumental esta-
ción principal de ferrocarrís, un
pode pensar que Berlín non amosa
moita unidade senón que é un con-
glomerado sobredimensionado de
moitas pezas dispares.

Despois do circuíto en auto-
bús visitamos o Bundesrat, a cá-
mara dos Estados federados. Un-
ha señora con acento bávaro mós-
tranos a sala de plenos e logo or-
ganiza unha especie de xogo no
que os rapaces similan unha se-
sión desta institución: democracia
aplicada. A continuación imos á
Potsdamer Platz. Nesta praza, que
antes da guerra fora o centro buli-
cioso de Berlín, todo é novo, alto
e grande. Non moi lonxe atópase
o impresionante e moi visitado
monumento ao holocausto e, en
fronte, estase construíndo a nova
embaixada de Estados Unidos con
grandes medidas de seguridade.
Estes dous fenómenos, as obras e
a seguridade, acompañan os visi-
tantes en todo o centro. Todo está
cheo de guindastres e vese moita
policía, a rúa diante da embaixada
inglesa, ademais, está pechada ao
tráfico desde a guerra do Iraq.

Ao día seguinte estamos invi-
tados ao Bundestag, o parlamento
alemán situado no que fora o
Reichstag (antigo parlamento im-
perial) e talvez o máis visitado do
mundo. Unha empregada de rela-
cións públicas móstranos a elegan-
te e moderna sala de plenos e des-
pois recíbenos un deputado de Re-
nania-Palatinado quen nos dedica
hora e media do seu escaso tempo,

sentado desenfadadamente nunha
mesa en fronte dos alumnos. A súa
actitude aberta e comprometida
sorprende, a fin de contas os rapa-
ces que ten diante aínda non po-
den votar. Segue habendo, entón,
algo así como idealismo democrá-
tico. Finalmente podemos subir á
cupula do parlamento, obra de Sir
Norman Foster e
verdadeiro punto
de atracción do
Reichstag.

Diante do par-
lamento, a empre-
sa Adidas montou
un miniestadio pa-
ra 10.000 especta-
dores que imita a
forma do Estadio
Olímpico de Ber-
lín. Non é este o
único indicio da
proximidade do
mundial. Outra
pantalla xigantes-
ca colocarase na
porta de Brande-
burgo con asentos
ordenados ao modo dun anfiteatro.
E na praza de París, do outro lado
da porta, hai unha gran pelota de
fútbol cunha exposición sobre o
evento que se pode visitar. Aquí
xogarase a final, ademais doutros
partidos da fase previa. Imposíbel
non ver os preparativos e percibir
a suba de tensión…

O día seguinte lévanos a Pots-
dam, capital do Estado de Brande-
burgo. Federico o Grande de Pru-
sia fixo construír aquí o pazo de
Sanssouci, onde pasou a maior par-
te do seu tempo. Amante das cultu-
ras italiana e francesa, este rei pru-
siano que duplicou o territorio do
seu país non debeu ser moi feliz
como rei dunha terra bastante aus-
tera e pobre. Como o clima nin se-
quera permitía o cultivo do viño,
empeñouse en construír, debaixo
do pazo, unhas terrazas simétricas

con viñas que seguen ofrecendo,
aínda hoxe en día, unhas vistas de
gran fermosura, se ben o pazo mes-
mo é moito máis pequeno do que
outras residencias de Alemaña.

A nosa viaxe chega á súa fin.
Quedan varias visitas a algúns
dos innumerábeis museos de
Berlín. Opto por ir ao Museo xu-

deu e non me
arrepinto. É, por
moitas razóns, o
mellor museo que
vin na miña vida.
Aproveitamos, fi-
nalmente, o hora-
rio prolongado do
xoves para ir á
illa dos museos,
situada no río
Spree no centro
de Berlín e obra
de varias xera-
cións de reis pru-
sianos e arquitec-
tos entre o século
XIX e XX.

Non é de sor-
prender que des-

pois deste programa (e as vivencias
nocturnas dos alumnos) todo o
mundo estea esgotado e só queira
regresar. Así que despois da cea
imos á busca de taxis para volver
ao noso hotel. Non saímos do
abraio ao constatarmos que na fa-
mosa Alexanderplatz, pouco des-
pois das 22 horas, non hai taxis su-
ficientes. Na capital alemá? No seu
centro? Tan pouco tempo antes da
afluencia masiva de xente de todo
o mundo con ganas de ver e vivir o
mundial? Non damos creto. Cando
finalmente estamos sentados nun
taxi, o chófer, lonxe de adestrarse
para o recibimento de forasteiros
(o eslogan alemán do Mundial é:
“O mundo invitado por amigos”),
parece mudo. Ou mal educado, co-
mo se queira. A fatiga impide que
lle deamos máis voltas. Sedúcenos
unha soa idea: volver á casa, ir ca-

ra a Occidente, cruzar o Rin e ad-
mirar Berlín desde lonxe. Vivan as
repúblicas federais onde a capital
non é o máis importante!

O sistema político alemán

O Bundesrat está ubicado nun
pazo clasicista onde antano resi-
día a cámara alta do parlamento
prusiano. É un dos cinco órganos
constitucionais permanentes e
representa, como ningún outro, o
carácter federal de Alemaña. De
momento o 60% de todas as leis
federais necesitan a aprobación
do Bundesrat. Despois da imple-
mentación da reforma do sistema
federal, esta cota baixará ao
40%. O Bundesrat é unha cáma-
ra que non se vota senón que es-
tá composta polos gobernos dos
Estados dos que cada un ten un
número de votos segundo o nú-
mero dos seus habitantes.

Dous mil anos
de xudeus alemáns

O Museo Xudeo foi inaugurado
no 2001. O máis novo dos dous
edificios –unha auténtica escultura
en forma de lóstrego con revesti-
mento metálico e fendas asimétri-
cas no canto de xanelas– é obra de
Daniel Libeskind. Presenta unha
exposición permanente sobre os
2.000 anos de vida xudía en Ale-
maña. As rupturas desta historia
forman parte do concepto arqui-
tectónico do Museo. Así, o chama-
do eixo da continuidade é inte-
rrompido polo eixo do exilio e o
eixo do holocausto que apartan,
literalmente, o visitante do seu ca-
miño levándoo ao xardín do exilio
e á torre do holocausto (un espazo
pechado e agobiante con nada
dentro, só arriba unha pequena en-
trada de luz natural). A coherencia
da exposición, a unión entre o con-
tido e a forma, é maxistral.♦
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Viaxe a Alemaña pasando do mundial

En Berlín non todo é fútbol

Imaxe do Reichstag, antigo parlamento imperial, hoxe denominado Bundestag.                                                                                                                                F. MEYER

Diante
do parlamento,
Adidas montou
un miniestadio
para 10.000
espectadores
que arremeda a
forma do Estadio
Olímpico de Berlín.
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Congratulámonos porque en Es-
paña se tome ao fin unha inicia-
tiva anunciada para promover a
autonomía persoal porque cando
o goberno do Estado di asumir as
súas responsabilidades para fa-
cer unha lei con este propósito, o
que se agarda del son as políticas
facilitadoras para a inclusión e
participación das  persoas sen
posibilidade de desenvolver os
seus dereitos de cidadanía, que
aínda somos vistos e tratados de
xeito diferenciado e segregado
con tremenda naturalidade.

Realmente, consideramos
isto viábel porque o goberno da
novena potencia mundial, na
Europa do Século XXI, está en
óptimas condicións para poñer
en marcha un sistema que lles
faga fronte ás causas sociais da
discapacidade, suprimindo as
barreiras que a nosa sociedade
lles pon ás persoas con diversi-
dade funcional para a sua vida
diaria, intervindo nos factores
materiais discapacitantes, cuxa
existencia non é inevitábel se-

nón que hai posibilidade e con-
dicións para o cambio, como vi-
ñeron amosando os nosos veci-
ños europeos dende os anos 80. 

Queremos que o sistema
pretendido como cuarto alicer-
ce do benestar sirva para desar-
tellar o minusvalidismo, contri-
buíndo a estimular a identidade
das persoas con diversidade
funcional como cidadáns con
dereito a unha vida indepen-
dente, favorecendo a situación
na que cada persoa con diversi-
dade funcional exerce o poder
de decisión sobre a súa propia
existencia e participa activa-
mente na vida da súa comuni-
dade, conforme ao dereito ao li-
bre desenvolvemento da perso-
nalidade, progresando alén do
asistencialismo paternalista e
caritativo do actual modelo mé-
dico-rehabilitador.

Mais para acadar o estabele-
cemento dun dereito subxectivo
e universal sustentador dunha
sociedade baseada na inclusión
e na xustiza, o espírito da lei de

promoción de autonomía perso-
al ha ser congruente co acervo
normativo impulsado dende as
Nacións Unidas e a UE, recoñe-
cendo que o principio de igual-
dade de oportunidades de todos
os cidadáns representa un valor
inalienábel e común a todos os
estados, considerado como o
punto de referencia obrigado ao
cal deben remitirse as estruturas
económicas e sociais, de xeito
transversal, cumprindo o formu-
lado e suscrito na Declaración
de Madrid en 2002: “Non Dis-
criminación + Acción Positiva =
Igualdade de Oportunidades”.

O modelo que desexamos
para esta nova lei é o de vida
independente, que rexeita e tra-
ta de disolver as características
e circunstancias xeradoras de
desvantaxe a respecto doutras
persoas ou grupos de persoas no
acceso a recursos, equipamen-
tos, servizos e espazos. A libera-
ción das persoas con diversida-
de funcional con autonomía
persoal reducida só será viabel

cun instrumento para a emanci-
pación e inclusión que nos per-
mita autoxestionar os servizos
recibidos conforme aos nosos
propios plans de
vida. Isto será
posíbel mediante
o ineludíbel re-
coñecemento a
todos os efectos
da figura do
asistente persoal
xunto coa im-
plantación do sis-
tema de paga-
mento directo en
función das nece-
sidades asisten-
ciais individuais,
sen penalizar ou
responsabilizar o
usuario pola súa
situación vital,
e x a c t a m e n t e
igual que o siste-
ma de Seguridade
Social, que non
fai distingos entre
as condicións so-
cioeconómicas
dos beneficiarios
nin desiguala
prestacións se-
gundo comunida-
des de residencia.

Conforme ao noso lema “Na-
da sobre nós sen nós”, procura-
mos a participación no deseño e a
creación dos servizos adicados a
resolver o noso déficit de cidada-

nía, na súa realización e na súa
avaliación. Queremos un sistema
que promova a autodetermina-
ción das persoas con diversidade

funcional, porque
se as persoas ob-
temos o control
dos medios que
nos permiten a
autonomía as no-
sas vidas mellora-
rán, a partici-
pación social será
posíbel, a discri-
minación e a ex-
clusión serán me-
nos doadas e os
custos do sistema
diminuirán ou,
cando menos,
non aumentarán. 

E para que is-
to sexa unha rea-
lidade precísanse
gobernos e parla-
mentos con valor
para lexislar con
propósito de per-
mitir a liberación
dos máis vulnera-
beis, dunha gran
minoría que só
reclama dereitos
esixíbeis efecti-
vos e políticas

con expresión certa nos orza-
mentos xerais do Estado.♦

XOSÉ ANTONIO NÓVOA ROMAI forma
parte do Foro de Vida Independente

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa XOSÉ ANTONIO NÓVOA

Que lei de autonomía persoal agardamos?

‘A liberación
das persoas

con diversidade
funcional

con autonomía
persoal reducida

só será viabel cun
instrumento para a

emancipación e
inclusión

que nos permita
autoxestionar os

servizos recibidos
conforme aos nosos

propios plans
de vida”

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

H.V.
O fiscal xeral do Estado, Cándido
Conde Pumpido, distribuíu re-
centemente unha nota entre os acu-
sadores públicos lembrándolles
que baixar música de internet por
parte de particulares ou intercam-
biar material audiovisual non é de-
lito. Para perseguir estas prácticas
cómpre que haxa ánimo de lucro.

A fiscalía procura un equilibrio
entre “a protección dos dereitos dos
titulares [das cancións ou películas]
e os dereitos dos usuarios dos servi-
zos da sociedade da información”.
Isto significa a xuízo desta institu-
ción que a sociedade pode empregar
libremente internet para compartir
ficheiros audiovisuais. Neste senti-
do, o órgano que dirixe Conde Pum-
pido asegurou que non pode haber
“unha criminalización xeneralizada
da sociedade”. En poucas palabras,
se hai internet, é para utilizala.

Daquela, o delito só se pro-
duce cando existe ánimo de lu-
cro. Neste sentido, unha persoa
que baixe unha canción da rede
para logo vendela ou amplificala
nun bar, si comete delito.

As normas da Unión Europea
non distinguen entre propiedade
intelectual e industrial, polo que
“os tipos delictivos dos dereitos

da propiedade industrial esixen
un ánimo de lucro comercial ou
industrial”.

A misiva enviada por Conde
Pumpido aos fiscais prodúcense
nun momento no que existe grande
incerteza arredor desta cuestión de-
bido á información vertida por al-
gúns operadores da industria como
os xestores de dereitos. Un exemplo
disto constitúeo a Sociedade Xeral
de Autores de España, que entre ou-
tras actividades, difunde anuncios
no cinema confundindo o ánimo de
lucro e o intercambio desinteresado
de arquivos musicais. Estes anun-
cios programados nas salas de exhi-
bición antes das películas insisten
no lema “roubar é delito” e indican
que “a lei agora actúa”.

A SGAE xoga cunha ambigüi-
dade calculada e nos anuncios que
confunden ánimo de lucro e inter-
cambio desinteresado de música,
inclúe unha matización, de forma
discreta, que fai unha referencia ao
ánimo de lucro exclusivamente.
De feito, na documentación inter-
na da SGAE admítese a copia pri-
vada entre particulares, aínda que
este recoñecemento serve de base
para xustificar o pagamento do ca-
non de dereitos que se lle cobra
aos discos compactos virxes.♦

Sempre que sexa sen ánimo de lucro

Baixar cancións por
internet non é delito



Nos meus anos mozos, cando estreaba a
primavera vital, sen ter recebido a primei-
ra comuñón política, sufrín, descoñecen-
do a definición do concepto, o complexo
do colonizado. 

Este complexo, que implica a auto-
xenreira cara á propia cultura por parte do
colonizado e a admiración e asunción da
cultura do colonizador, foi perfeitamente
descrito por Fran Fannon.

Nas miñas viaxes polo páramo central
e a Corte do oso e o érvedo tan axiña pro-
nunciaba dúas ou tres palabras, o meu
acento denunciaba a miña procedencia fi-
nisterral e o interpelante, con aceno com-
pasivo, magnánimo, e sorrinte conmisera-
ción, como se me perdoase a vida, interpe-
lábame ipso facto: “¿Eres gallego, no?”

Non podía responder ao estilo do ascen-
sor, ruborizábame e con carraxe contida,
baixando a cabeza, como se a lousa dunha
ancestral maldición céltica pesase sobre
min, contestaba avergoñadamente: “Si!”. 

A continuada reiteración desta actitu-
de estivo a piques de inocularme, incons-
cientemente, o virus dunha culpábel sub-
normalidade orixinaria. Chovía, ademais,
sobre esvalradío chan mollado: a repre-
sión do nacionalcatolicismo. Na escola e
no seminario castigáranme en innumerá-
beis ocasións a causa do pasmoso atreve-
mento de falar na melódica lingua galaica.

A asunción teórica e práctica da
conciencia nacionalista, a través da lectura
dos escritos de Castelao e as continuas con-
versas co gran bardo nacional galego, Ma-
nuel María, e outros, cuxo silencio non de-
vén en esquecemento, libroume dese com-
plexo, pasando a integrar a nómina dos ga-
legos merecentes de tal nome, normaliza-
dos, autoidentificados e autodeterminados. 

Hoxe compráceme ser galego de na-
ción e diso fachendeo alí por onde vou,
cando me din que despois de 33 anos no
País Vasco, manteño ben marcado e impo-
luto o acento galego e cando me din cómo
despois de tantos anos nas terras eúscaras
aínda o conservo, resposto que o acento
cos anos gaña igual ca o bon coñá de re-
serva. Pola contra, cáusame fondo desa-
cougo, cando algún me advirte –cousa oco-
rrida contadas e raras ocasións– que perdín
tal acento. Neste caso, adoito viaxar raudo
a Jacobsland para realizar un cursiño ace-
lerado de recuperación fonética.

A comezos dos 70, na plenitude do

uso de razón política, o amor asedioume
voluntariamente e a razón económica
obrigoume forzosamente a recalar no País
Vasco. A dilatada vivencia neste país, a
miña segunda patria, pola que sinto un
enorme agarimo, reforzou a miña identi-
dade primixenia como toro de carballo
inexpugnábel e abriu as pólas do meu co-
razón e da miña consciencia á asunción da
patria vasca adoptiva, producindo unha
dupla reafirmación nacional. 

E se alguén dixo que non se podía ser-
vir a dous señores, eu afirmo que se pode
amar a duas doncelas: Galiza e Euskal He-
rria. O nacionalismo non se cura viaxando
porque é unha ferida en forma de beixo po-
la que mana o sentido profundo da vida.

O primeiro asomo de admiración cara
aos vascos dirixiuse cara ao orgullo irre-
nunciábel que sentían pola súa propia
identidade e o mantemento, contra vento e
maré, dos seus signos máis reveladores.

Neste últimos tempos, porén, percibo que
algúns vascos se senten avergoñados da súa
pertenza a este pobo de vascóns indomábeis,
que souberon resistir os embates das aguias
hispanas desde Ataulfo até José Luis Rodrí-
guez Zapatero pasando por José María Aznar
e non se deixaron enganar polas sinuosas e
atractivas curvas das sereas imperiais. 

Por favor!, honorábeis vascóns, non

renunciedes ao propio para acoller o alleo,
porque perderedes o un e o outro. Con fre-
cuencia deume moito que pensar un feito
constatábel: aos galegos que sucamos a
pel de todas as terras e mares, fóra chá-
mannos emigrantes e na Galiza forastei-
ros. E moitos deles, por mágoa, detestan a
súa identidade primixenia ou senten ver-
goña dela. Non se decatan que o que per-
de as súas raices, perde a súa identidade e
sen ela non se pode andar polo mundo.
Descoñecen que vale máis ser galego de
primeira que español de segunda.

Este complexo do colonizado non só se
estende aos individuos, senón tamén ás
institucións e corporacións, que se oufa-
nan, ás veces, dun papanatismo cosmopoli-
ta ao darlles nome a organismos con
pomposos denominacións anglosaxoniza-
das como Eroski Center, Max Center ou
Bilbao Exhibition Center. Entre este último
e Bilbo Erakusgunea intermedia Edipo. 

É a típica mentalidade do novo rico,
que refuga das súas orixes, pretende er-
guerse a un novo status, á par da elite tra-
dicional. Sofre o rexeitamento desta, por-
que non acepta ao advenedizo e a inquina
da anterior que o acusa de traidor e felón. 

Aínda existen dirixentes acomplexados
que non se decataron de que a mellor ma-
neira de abrirse ao rumoroso vento da glo-

balización é a partir dunhas raíces firmes
no terreo da propia nación. Só o tronco da
identidade enxendra pólas de globalidade.

Castelao insire unhas axeitadas refle-
xións sobre este complexo no seu diario de
1921 verbo da arte, pero que se poden am-
pliar a xeneralidade deste complexo, que
Castelao constata nos nacionalistas españois
cando teñen que tourear outros nacionalis-
mos estatais europeos. Lean estas frases os
lectores que teñen o galano de ser pousóns
gorenteiros da sabedoría do rianxeiro:

“De todos estes artistas o úneco que se
presentou con unha obra diferente é Zu-
biaurre; os demáis veñen tan afrancesados
que as súas obras pérdense como o azucre
na auga do mar. Os artistas españoles can-
do veñen a París non traen a sua habitual
maneira senón que a modifican pra seme-
llar máis parisinos; velahí unha mostra da
mentalidade española; velahí unha mostra
do concepto que ten España da universali-
dade. Querendo faguerse universaes fánse
cosmopolitas, que ven a ser o contrario.
Canto máis diferentes máis eisistentes e
vindo a París compre traer valores arrinca-
dos da terra de un e logo elaborados de xei-
to persoal... As xentes de España pensan
que pra seren universaes teñen que deixar
de seren españoles de esprito e ós que fa-
guemos arte nacional (eu son nacionalista
galego) pídennos que matemos o esprito
rexional e que sexamos españoles; e agora
pregunto eu: se coidades que iso de que a
arte non ten fronteiras quer decir que com-
pre ser cosmopolitas ¿porqué non pedides
que matemos o esprito español? Pois se a
arte española pode sair fóra de España ta-
mén pode sair a galega, a vasca, a catalá...
Cando se sinten españolistas son estúpidos
e cando se sinten universalistas tamén. E
¿para qué escribir máis? os feitos son elo-
cuentes. Valentín Zubiaurre mandou un ca-
dro sinceiro de asunto castelán (El alcalde
de Torrecaballeros) feito co esprito forte
que carauteriza ós bascos. Pois ben; o ca-
dro de Zubiaurre é, por sere difrente, e se-
re unha obra de arte, o clou da exposición.
Beltrán mandóu unhos cadros de asunto es-
pañol pero de esprito francés e sendo bós
de téinica pérdense na morea de cadros
franceses. O esprito de Zubiaurre trunfou
sobor da falla de esprito de Beltrán...”♦

XOSÉ ESTEVEZ é historiador e profesor
na Universidade do País Vasco.

Nº 1.226 ● Do 8 ao 14 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

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 vinculación

dos seus moradores coa capacidade produtiva,
nace destina en exclusiva á función residencial.

Histórias Gráficas A NOSA TERRA

O complexo do colonizado
XOSÉ ESTEVEZ

Castelao na Bretaña.



H. VIXANDE
O reparto de cota láctea aban-
donada polas explotacións pe-
chadas e que está nas mans
dun fondo estatal, proposto po-
lo Ministerio de Agricultura,
prexudica a Galiza porque só
accederá ao 20% cando ten o
35% da cota e o 50% dos pro-
dutores. Os beneficiarios, as
grandes granxas de Castela e
Andalucía, a pesar destas zo-
nas non teren vocación láctea.

O Ministerio de Agricultura vén
de presentar un plan de restrutu-
ración do sector lácteo para dis-
tribuír a cota do fondo estatal
procedente dos gandeiros que se
acolleron ás axudas ao abandono
da explotación. O que acontece é
que contempla unha distribución
que en liñas xerais fai que o leite
quede nas Comunidades autóno-
mas nas que se produciu o aban-
dono da cota.

Aínda que a pretensión do
Ministerio de Agricultura é re-
partir a cota cun criterio exclusi-
vamente territorial, a Consellaría
de Medio Rural loitará para que
como mínimo o reparto da cota
sexa do 50% do fondo estatal pa-
ra as explotacións coas caracte-
rísticas das galegas.

Os criterios que emprega a
Xunta son sociais e pretenden que
continúen vixentes as razóns que
se empregaron en 2005 para re-
partir a cota sobrante, cando “pri-

maban as explotacións de menos
de 177.000 quilos de cota e con
vocación de permanencia no sec-
tor”. As granxas galegas respon-
den a este perfil, xa que mais do
40% das 16.000 explotacións
existentes dispoñen de menos de
75.000 quilos de cota, cando a
media estatal é de 177.000 quilos.

O conselleiro de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal pensa que
“de aplicarse este Plan, os gandei-
ros galegos accederán a menos
cota que nas últimas campañas
nas que rexeu o mercado libre”.

Sen criterios de solidariedade

A filosofía que ten agora o Mi-
nisterio non é redistributiva nin

atende a criterios de solidarieda-
de, cando emprega este argumen-
to para defender algunhas com-
petencias do Estado noutras áreas
de Goberno. De feito, o Plan su-
pón unha liquidación da reserva
estatal de leite porque pretende
que a cota quede na Comunidade
de orixe. É dicir, é un sistema de
intervención público para prote-
xer a produción leiteira nas zonas
nas que está asignada, aínda que
estas estean a abandonar a produ-
ción de forma natural.

Como mal menor, a Consella-
ría de Medio Rural estaría dispos-
ta a negociar co Ministerio un re-
parto ao cincuenta por cento da co-
ta estatal. Con esta medida, a me-
tade da cota sería para redistribuír
con criterios sociais priorizando as
explotacións polo seu tamaño e a
súa vocación de permanencia. O
restante da cota sería para conser-
var nas Comunidades de orixe.

Medio Rural pretende que a
dimensión do sector na Galiza ta-
mén signifique un recoñecemento
do peso político do noso país nas
tomas de decisión neste campo e
que “ao igual que o Ministerio de
Agricultura aceptou outras pro-
postas da Xunta –como a necesi-
dade de eliminar a especulación
fixando prezos intervidos para a
cota ou a bonificación con recur-
sos públicos da compra destes de-
reitos para determinadas explota-
cións–, tamén asuma os criterios
sociais no proceso de reparto”.♦
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Reorientar
os fondos da UE

MANUEL CAO

A visita da comisaria de Política Rexional da UE, Danuta
Hübner, a Galicia  ratificou o cambio da estratexia seguida até
agora no uso dos fondos en infraestruturas (estradas, portos e
equipamentos varios) que comportaban unha importante acti-
vidade no sector da construción e, sobre todo, atendían e dá-
banlles satisfacción ás inquedanzas dos micromercados de vo-
to locais e comarcais que mantiñan e reproducían unha e outra
vez as maiorías electorais do PP. Non é sen tempo que se che-
gase a tal conclusión unha vez xa consumidos uns fondos de
10.000 millóns de euros e cando as perspectivas financeiras
2007-2013 indican que o maná de Bruxelas toca ao seu fin. 

En xeral, non houbo grandes debates sobre o axeitado ou non
das estratexias e uso dos fondos en Galicia e tanto as institución
públicas como os axentes económicos e sociais centraron os seus
esforzos en acadar unha parte maior da torta que lles correspon-
dería e para iso non dubidaron en artellar estratexias particulares
tipo free rider ou constituírse en grupos de intereses para que a
presión diante dos decisores públicos fora máis efectiva á hora de
aprobar e financiar determinados proxectos de infraestruturas ou
equipamentos sen ter en conta os efectos para o desenvolvemen-
to económico e social a medio e longo prazo. Talvez, a visión a
curto prazo dos políticos, as especificidades do mercado político
galego e o predominio dunha administración que se expandía a
costa dunha sociedade civil feble e unha poboación envellecida é
o que explica a escasa contestación dun sistema de asignación de
recursos que era pan para hoxe e fame para mañá pero que ali-
mentaba toda unha rede clientelar obediente e fiel que era a en-
vexa dos grupos opositores. É necesario insistir nas razóns polas
que se mantivo tanto tempo este modelo pois o estudo da diná-
mica dos cambios sociais e institucionais revela que non é fácil
mudar os modelos de comportamento da sociedade e por iso os
cambios son moitas veces máis aparentes ca reais manténdose o
núcleo fundamental de vicios e virtudes na acción colectiva o que
esteriliza a xeración de novas dinámicas progresivas que requiren
rachar coa estrutura de incentivos vixente anteriormente. 

Certamente, agora hai un consenso absoluto en criticar e la-
mentar o modelo de cimento e construción e propoñer a súa
substitución polo investimento en I+D+i. Pero queda o máis
complicado que é determinar o tipo de actividades que se van fi-
nanciar, o xeito de seleccionalas, as institucións que artellarán o
seu seguimento e control, a estratexia e orientación das empre-
sas e actividades beneficiadas en relación ao mercado global, a
avaliación e asunción de responsabilidades polas decisións to-
madas, etc. É dicir, dado que os recursos son escasos e desta vez
teñen data límite, os policy makers haberán de ter bon coidado
á hora de elexir prioridades, deseñar proxectos, asignar recursos
e poñer en marcha medidas que poidan desencadear estratexias
de desenvolvemento efectivas que permitan que a economía ga-
lega medre máis rapidamente e poida converxer en emprego e
PIB per cápita coas outras rexións españolas e europeas.

As prioridades da nova Xunta parecen indicar cambios nas
prioridades orientando os investimentos ás áreas máis dinámicas
e con maiores potencialidades para competir no mercado global
(eixo atlántico, conexión Vigo-Porto, porto exterior, solo indus-
trial nas áreas con perspectivas reais de localización de empresas,
etc), á preservación do medio natural como factor desendeante de
actividades económicas e, finalmente, como opción estratéxica
fundamental a aposta pola formación e a I+D+i. Para iso, está en
proceso de elaboración o Marco Estratéxico de Converxencia
Económica de Galicia que concluirá en outubro coa planificación
e programación definitiva das actuacións concretas.♦

‘As prioridades da nova Xunta
parecen indicar cambios nas

prioridades orientando os investimentos
ás áreas máis dinámicas e con maiores

potencialidades”

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

Beneficia ás grandes granxas casteláns e andaluzas

Medio Rural afirma que
o reparto da cota de leite
abandonada prexudica a Galiza

Alfredo Suárez Canal.



CÉSAR LORENZO GIL
O 18 de xuño os cataláns vota-
rán no referendo sobre o novo
Estatut de autonomía. Malia
non se publicaren aínda en-
quisas sobre o posíbel resulta-
do, parece claro que o si aca-
bará por triunfar. O non, defen-
dido por ERC e o PP, é, porén,
unha opción nada marxinal.

Son dúas as incógnitas que se subli-
ñan co comezo da campaña sobre o
referendo do Estatut de Catalunya.
Aprimeira é coñecer que grao de in-
terese esperta a reforma política en-
tre a cidadanía, é dicir, cantos cata-
láns acudirán aos colexios electorais
votar. Normalmente, os referendos
atraen pouco electorado e menos
aínda cando se celebran en datas
próximas ao verán, como neste ca-
so. Mais a ocasión parece singular.
O Estatut foi o tema protagonista da
política catalá desde o 2003. A im-
plicación de todas as forzas políticas
foi intensa e diversos estudos consi-

deran que a reforma foi un tema
sobre o que se falou e se fala ha-
bitualmente. É máis, a maioría
dos consultados afirma que coñe-
ce ben ou bastante ben as claves

do que suporá o novo Estatuto.
A outra incógnita é saber que

poder terá o non. Que o PSC e
CiU defendan o si fai, teorica-
mente, imposíbel que o Estatut

non se aprobe. Pero tanto o pre-
sidente da Generalitat, Pasqual
Maragall, como o xefe da oposi-
ción, Artur Mas, queren rendibi-
lizar o resultado electoralmente.

Se o si non consegue un apoio
masivo, o peor parado será Mara-
gall. Mas poderá interpretar que
as disensións no tripartito e o can-
sazo social pola política goberna-
mental lle negaron interese á con-
sulta do 18-X. O líder converxen-
te segue a vivir un momento doce
e amais da lexitimidade das foto-
grafías con José Luis Rodríguez
Zapatero durante a sinatura do
acordo sobre o Estatuto, logrou
reunir en Barcelona os líderes do
PNV, Josu Jon Imaz, e do BNG,
Anxo Quintana, para o acto de
apertura da campaña.

O amparo do Galeuscat ao si
de CiU levantou certas suspica-
cias tanto en ERC como nos pro-
pios partidos nacionalistas gale-
gos e vascos. En Euskadi houbo
quen dixo se Juan José Ibarretxe
aceptaría un Estatuto igual ao
pactado para Catalunya. En Gali-
za, Xosé Manuel Beiras anunciou
que proporá discutir este tema no
próximo Consello Nacional.♦
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O pasado martes 30 de maio o pro-
ceso de pacificación e normaliza-
ción que está a vivir a sociedade
vasca viviu un punto de inflexión
enormemente importante. O secre-
tario xeral do PSE, Patxi López,
anunciou en Radio Euskadi, que
unha delegación dos socialistas
vascos se reuniría en vindeiras da-
tas cunha delegación da esquerda
abertzale de xeito oficial e público.
Ademais diso, López afirmou que
a esquerda abertzale pasaba a ser
un interlocutor necesario no pro-
ceso e que xa era tempo de abrir
un diálogo multipartito de carácter
incluinte. Nada do que aconteceu
durante os oito minutos de entre-
vista de Patxi López foi casual: nin
o momento escollido para comu-
nicar tal decisión, nin o contido
das súas palabras, nin o xeito de
expresalas. Axogada deseñada por
José Luis Rodríguez Zapatero foi,
unha vez máis, mestra estratexica-
mente. Aqueles que lle chamaban
Bambi observan agora como nos
momentos de maior presión Zapa-
tero se amosa como un dirixente
capaz de mudar o escenario. Fíxoo
retirando as tropas do Iraq, fíxoo
pactando con CiU cando os inqué-
ritos lle eran negativos, e fíxoo
agora no caso vasco cando o pro-
ceso se atopaba nunha focha.

Aquela noite era a primeira do
debate de política xeral no Con-
greso dos Deputados. Zapatero e
Mariano Raxoi debateran na cá-
mara de representantes durante
máis de tres horas, nun cruzamen-
to de acusacións no que a cuestión
da ETA fora excluída deliberada-
mente. No debate non houbo di-
sensións sobre o proceso vasco
simplemente porque ambos os lí-
deres decidiran non entrar aí. A
consecuencia foi que o presidente
do goberno español saíu claramen-
te gañador: cando ao PP se lle reti-
ran as armas coas que fai sangue,
fica desarmado dialecticamente.
En definitiva, sen falar das vítimas
é doado quitarlles a razón en mate-
rias como inmigración, xestión
económica ou modelo de Estado.
Polo tanto, tras un debate de anes-

tesia, primeiro gol de Zapatero:
solta a Patxi López para que faga
un anuncio crucial sabendo que ao
día seguinte, na segunda sesión do
debate, sería o PNV quen abriría o
turno de intervencións e que o PP
esgotara os minutos outorgados.

Aquela noite era tamén a vés-
pera de que oito dirixentes de Ba-
tasuna pasasen pola Audiencia
Nacional española, outra vez, ci-
tados polo xuíz Fernando Gran-
de-Marlaska. Acusábaos de in-
cumpriren a orde de suspensión
de actividades de Batasuna e de
ameazas terroristas. Segundo gol
do PSOE: advírtelle a un xuíz que
podería meter na cadea a quen os
socialistas considera como “inter-
locutores necesarios no proceso
de paz”. Algo así como “podes
enviar á prisión os dirixentes cos
que nos imos xuntar”. Fíxense
vostedes no paradoxo: o goberno
podería reunirse coa ETA para fa-
lar do fin da violencia, pero non
con Batasuna. Algún Estado de
Dereito soporta tal situación?
Grande-Marlaska non podía deci-
dir outra cousa e deixou en liber-
dade os oito dirixentes.

E terceiro gol de Zapatero e
hat-trick: durante as semanas pre-
vias, dirixentes como Rafael Díez
Usabiaga, Arnaldo Otegi ou Jose-
ba Permach viñan advertindo de
que o proceso se atopaba nun mo-
mento de extrema gravidade, e de
que podería encallar de non dá-
rense pasos adiante. As bases da
esquerda abertzale estaban inque-
das e non daba a impresión de que

o anuncio de Zapatero de abrir co-
municación coa ETA fose calma-
las. Polo tanto, o PSE recoñece a
Batasuna como interlocutor nece-
sario, o presidente do goberno
apoia a López no congreso horas
despois e ademais modifica, en
parte, o seu esquema previo de
“primeiro a paz e despois a políti-

ca” afirmando que “ese modelo
non debe impedir que os contac-
tos políticos comecen”. O proceso
queda definitivamente desbloque-
ado e, aínda por riba, entra nunha
nova fase. Isto é o retrato do pro-
ceso feito desde dentro.

E desde fóra? Pois aquí apare-
ce coma sempre o PP que afirma

sentirse traizoado. E sae Ángel
Acebes para dicir o único que
aprendeu na escola: “foi a ETA”.
“O proxecto de Zapatero é o pro-
xecto da ETA”. Nada novo no ho-
rizonte porque o PP foi o inventor
do esquema ETA-Batasuna, que
rematou coa ilegalización; logo
converteu o PNV, EA e Ezker Ba-
tua en cómplices da ETA –Carlos
Iturgáiz chegou a denominar o
Plano Ibarretxe coma Plano Iba-
rretxeta–; despois chegou o tri-
partito de Perpignan e o Estatut
pactado por Josep-Lluís Carod-
Rovira coa ETA; os atentados do
11-M tamén foran da ETA; Ma-
nuel Fraga dixera que se o BNG
chegaba ao Goberno en Galiza o
terrorismo asentaría no país. E así
incontábeis exemplos: a Ertzaint-
za, a Universidade Pública Vasca,
Radio Euskadi e Euskal Telebista.
En resumo, todos eramos da ETA.
E iso que Acebes e Jaime Mayor
Oreja levan anos dicindo que a or-
ganización estaba “derrotada”.

A verdade é que o PP apoiou
unha resolución no congreso no
1998 que permitiu abrir contactos
coa organización, e que estaba no
Pacto de Ajuria Enea que abría as
portas a un final dialogado da vio-
lencia. A verdade é que unha dele-
gación de José María Aznar se
reuniu nun chalé de Burgos cunha
delegación de Batasuna no ano
98, e ademais en segredo. A escu-
sa é que daquela Batasuna era le-
gal, pero o comportamento de Ba-
tasuna era exactamente o mesmo
que o que mantén agora. Batasuna
foi ilegalizada por toda unha tra-
xectoria e non por un delito con-
creto nun momento concreto.
Basta xa de manipulacións, men-
tiras e duplas morais.

O proceso de paz vai saír ben
grazas á valentía democrática
dunha sociedade que leva moitos
anos sufrindo. Vai saír ben a pe-
sar de Acebes e Raxoi, a pesar da
actual dirección da Asociación
de Vítimas do Terrorismo, a pe-
sar de El Mundo, La Razón e a
Cope. Porque non hai outra saída
que a paz. ♦

A próxima reunión PSE-Batasuna
desatasca o proceso de paz

DANI ÁLVAREZ

O PP compara o proxecto de Zapatero co da ETA
trata de rebentar o camiño cara á normalización.

Bilbao

GONZALO

Maragall e Mas rivalizan por asumiren a paternidade do ‘si’

O ‘non’ chega en plena forma á campaña do Estatut

José Luis Rodríguez Zapatero no mitin de Lleida a prol do Estatut.



CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria de Alan García nas
eleccións presidenciais de Perú
abre un período de incógnitas
de cara ao futuro. A pésima
lembranza do seu primeiro
mandato e a polarización dos
votos na segunda volta obrigan
á negociación permanente para
asegurar a estabilidade do país.

Alan García volta á presidencia con
case o 54 por cento dos votos. O
vencedor na primeira volta, Ollanta
Humala, ficou co 46 por cento. Os
resultados explican as previsións:
houbo maioritariamente un voto
contra Humala. O ex presidente lo-
grou recadar todos os sufraxios que
foran para a terceira candidata,
Lourdes Flores, da dereita. Esta
avinza supón unha alianza parado-
xal: inimigos declarados como o
Apra de García e o poder empresa-
rial e “aristócrata” de Lima cami-
ñan xuntos nesta nova etapa.

A derrota de Humala non foi
dolorosa e satisfixo o candidato
indixenista. O seu partido é
maioritario no parlamento, ven-
ceu en 14 departamentos e logrou
un apoio descoñecido para este ti-
po de iniciativas nun país como
Perú. E iso contando con que o ex
militar configurou a súa candida-
tura hai soamente un ano e que
non ten experiencia en ningunha
caste de movemento social. Hu-
mala achégase máis a Hugo Chá-
vez que a Evo Morales porque o
agora presidente boliviano levaba
practicamente unha década lide-
rando as protestas dos indios, pe-
ro distánciase do venezuelano na
experiencia e na relación da súa
candidatura co exército.

Desde o punto de vista de Hu-
mala, estes cinco anos poden ser
decisivos. Coa autoridade que dá
ser xefe da oposición, pode dese-

ñar unha estratexia a longo prazo
de fiscalización das políticas de
García. Se persiste na mensaxe in-
dixenista e contra o neoliberalis-
mo afondando nos movementos
sociais podería obter grandes be-
neficios nun país no que apenas
existen partidos de esquerda e nin
sequera institucións como a Igrexa
Católica, activamente comprome-
tida no Brasil, por exemplo, fan
proselitismo sociopolítico.

Terceira vía

Alan García pouco adiantou so-
bre o seu programa de goberno.
En realidade, ese programa só
asegura, por escrito, que impul-
sará a pena de morte e que rene-

gociará co FMI e co goberno
norteamericano asuntos macroe-
conómicos. Para o resto de asun-
tos, o presidente electo pretende
encontrar vías de consenso par-
lamentarias que eviten a inesta-
bilidade institucional que carac-
terizou o seu primeiro mandato
e, sobre todo, que lle permitan
deixar o seu partido Apra nunha
posición vantaxosa nas próximas
eleccións presidenciais.

Se ben García se presenta co-
mo un socialdemócrata e di admi-
rar o presidente brasileiro, Inácio
Lula da Silva, o seu ideario pare-
ce un tanto inconcreto. Di que
aprendeu do pasado e que non es-
tá de acordo co neoliberalismo
rampante, ao tempo que abomina

a a ultranza do modelo “revolu-
cionario” de Hugo Chávez.

Se Humala anunciara que ti-
raría a Perú do Tratado de Libre
Comercio cos EE UU, García só
se compromete a renegocialo pa-
ra “evitar que os nosos produtos
perdan competitividade”, unha
declaración baleira xa que o
acordo comercial suporá, en cal-
quera caso, a invasión de merca-
doría norteamericana. Algo se-
mellante ofrece a respecto da dé-
beda exterior. Onde non quere
equívocos é no plano dos inves-
timentos estranxeiros. “Para que
o país evolúa, cómpre contar cos
investimentos exteriores e res-
pectar as regras do xogo.”

O tema máis polémico dos

anunciados é o desexo de García
de restituír a pena de morte para
os condenados por asasinato e
abuso de menores. “Eu son un
demócrata. Se o 80 por cento da
poboación pide a pena de morte,
o goberno ten que responder a
esa arela”, comentou.

O agora presidente fíxose fa-
moso na segunda metade da dé-
cada do 1980 polas súas políticas
extravagantes que acabaron de-
pauperando o Perú. Para poder
manter o gasto público aumen-
tou a fabricación de billetes, o
que supuxo unha suba da infla-
ción do 2.000.000 por cento en
cinco anos. O PIB reduciuse nun
20 por cento e o nivel de pobre-
za aumentou un 14 por cento.♦
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Timor Leste padece, desde finais do pa-
sado mes de abril, a peor das crises que
houbo de enfrontar desde a súa constitu-
ción formal como Estado independente
no 20 de maio de 2002.

Todo comezaba o pasado 8 de febrei-
ro, cando 404 soldados das forzas arma-
das timorenses, Falintil-Forças de Defe-
sa de Timor Leste, se concentraban dian-
te da Presidencia da República para quei-
xárense perante Xanana Gusmão por su-
postas discriminacións no exército por
seren, maioritariamente, da etnia loro-
monú. Os militares ían desarmados e a
protesta era absolutamente pacífica e cal-
ma; Xanana prometíalles que se investi-
garía o problema e, chegado o caso, serí-
an tomadas medidas.

No entanto, a finais do pasado mes de
abril o Observatorio Galego da Lusofo-
nía, que no seu acompañamento diario da
actualidade lusófona seguía o problema
desde o inicio, víase bruscamente abala-
do polas noticias que lle chegaban desde
Timor Leste: unhas xornadas de manifes-
tación organizadas polos militares rebel-
des, que en marzo tiñan sido expulsados
do exército polo Goberno, dexeneraban
en accións violentas e confrontos que
deixaban destrución material, persoas fe-
ridas e... mortes. Nas semanas seguintes
reproducíanse os confrontos, aumentaba
o número de vítimas, a poboación fuxía
cara ás montañas e mesmo un párroco

chegaba a declarar perante os micrófo-
nos da radio portuguesa TSF que se res-
piraba un clima de guerra civil. Como
era posíbel terse chegado a semellante
estado de cousas?

A orixe do problema debemos situala,
segundo os propios militares rebeldes, na
división etno-territo-
rial loromonú-loro-
sae, que contrapón as
persoas nacidas nos
dez distritos occiden-
tais (loromonú) e as
nacidas nos tres distri-
tos orientais (lorosae).
Segundo estes milita-
res, os loromonú esta-
rían a padecer maio-
res dificultades que os
lorosae á hora de ac-
cederen a promocións
de rango e, por súa vez, estarían a sufrir
máis intensa e frecuentemente os rigores
da disciplina militar. Así e todo, para ex-
plicar a áspera evolución da situación de-
bemos recorrer a outros factores.

En primeiro termo, debe terse en con-
ta que Timor Leste é o país máis pobre da
Asia, o que nos remite a unha situación
de necesidade extrema que choca coas
esperanzas de benestar a curto prazo que
a independencia timorense tiña alimenta-
do en boa parte da poboación. Isto, uni-

do ao forte desem-
prego xuvenil, tería
contribuído a que al-
gúns grupos de per-
soas, nomeadamente
bandas xuvenís, so-
cioeconomicamente
marxinais, teñan op-
tado por unírense ás
protestas militares
para, así, manifesta-
ren o seu descontento
co actual goberno do
Fretilín, dirixido polo

primeiro ministro Mari Alkatiri. 
Doutro lado debe ser referida a ina-

decuada xestión da crise realizada pola
presidencia e o goberno timorenses, que
a finais de abril, 11 semanas despois de

os militares rebeldes teren formulado as
súas queixas, non tiñan brindado unha
solución satisfactoria ao conflito no seo
das forzas armadas e, no entanto, prota-
gonizaran desautorizacións entre si, divi-
sións internas en relación á xestión da
crise no caso do Goberno e, ademais, op-
taran por expulsar os soldados rebeldes
do exército.

Cómpre referir finalmente a existen-
cia de intereses estranxeiros eventual-
mente comprometidos nun intento de
afastar a Alkatiri do goberno timorense,
ben sexa agora, a través da consecución
da súa dimisión, ben nas eleccións lexis-
lativas de 2007, a través da erosión da
súa imaxe. Estes intereses contrarios á
continuidade de Alkatiri poderían deri-
varse da súa “política económica na-
cionalista”, en palabras da profesora uni-
versitaria australiana Helen Hill. Alkatiri
prefire a explotación estatal dos recursos
timorenses, entre os que destaca o petró-
leo, ao seu aproveitamento por empresas
estranxeiras. Nacionalismo económico
ao que aínda cumpriría acrecentar o
achegamento á China ou a Estados lati-
noamericanos de esquerda, como Cuba,
impulsado polo primeiro ministro e pe-
rante o que os Estados Unidos xa mos-
traron o seu desagrado.♦

ÂNGELO GONÇALVES é o coordinador do
Observatorio Galego da Lusofonía do IGADI.

Timor: reaparece a crise
ÂNGELO GONÇALVES

Aquí fóra

‘Estes intereses
contrarios á continuidade

de Alkatiri poderían
derivarse da súa ‘política
económica nacionalista’”

O presidente peruano declárase admirador de Lula e pensa reimpor a pena de morte

A segunda oportunidade de Alan García

Alan García sasúdaos partidarios a carón da súa dona ao coñecérense os resultados.



R.V.A.
A Constitución italiana pode-
ría ser reformada o vindeiro 25
de xuño. Nun referendo decidi-
rase se Italia se descentraliza e
pasa a ter un modelo federal,
tal e como se pide na proposta
aprobada polo Congreso e o
Senado o pasado ano, curiosa-
mente co voto a favor da derei-
ta e o impulso da Liga Norte.

As rexións italianas poderían ter
máis poder. Un novo artigo que

substitúe ao 55 da actual Consti-
tución estabelece que o Parla-
mento se compón dunha Cámara
de Deputados e dun Senado fe-
deral da República. O novo Se-
nado italiano estaría composto
pode 200 senadores elixidos nas
rexións, máis seis escollidos con
votos do estranxeiro, máis tres
senadores vitalicios máis os ex-
xefes do Estado.

No Parlamento deseñado na
nova Constitución habería leis
de competencia exclusiva do

Congreso e outras do Senado e
en caso de conflito dirimirían os
presidentes das Cámaras ou unha
comisión mixta escollida a tal
efecto. Outras leis, que outorgan
máis poder ao primeiro Ministro
xa foron cuestionadas pola es-
querda e polo propio presidente
saínte da República, Carlo Aze-
glio Ciampi, quen sinalou que
“as reformas deben facerse con
coherencia” e expresou o seu te-
mor ante os problemas de com-
petencias no novo Parlamento.♦

Nº 1.226 ● Do 8 ao 14 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

Os poderes
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Moitos foron os
intentos ao longo
dos tempos da

esquerda e dos
movementos de liberación
de acadar o poder.
Ningunha das derrotas
sufridas doe tanto como
cando a imposibilidade de
entenderse entre iguais
leva ao enfrontamento
visceral. As enerxías que
perdemos cando
pelexamos entre quen
quere facer o mesmo
camiño non son
renovábeis. 

¿Que acontece no
Timor Lorosae, ese país
que loitou e suscitou a
solidariedade
internacionalista diante
dunha ocupación na que
o estado indonesio
asasinou unha terceira
parte da poboación?
Estes días asistimos, con
desesperación, ás novas
que falan de
enfrontamentos armados
entre irmáns.

Como podemos vivir
con indiferenza o que
sucede en Palestina? Ese
pobo, que vive dende hai
case sesenta anos un
holocausto aplicado polo
Estado sionista que ten
legalizada a tortura,
sufriu coma poucos. As
diferentes ideas, ou se
cadra as diversas
administracións
palestinas, estanse a
atacar a tiros, mentras
Israel parece sorrir.

O apartheid supuxo a
legalidade do racismo
nun réxime que semellaba
nazi. Os seus impulsores
falaban da imposibilidade
da raza que consideraban
inferior de ser quen de
valerse por si mesmos.
Cando Sudáfrica se
liberou dese xenocidio
houbo enfrontamentos
armados entre a
poboación negra.

Estar unidos polo que
temos en común é
imprescindibel para non
estar separados polo que
nos diferencia. Chegar ao
consenso de ideas,
horizontal, de ti a ti, ten
que ser obriga de
calquera movemento
emancipador, que
transforma. 

Poden forzas da
esquerda ter o goberno de
administracións varias,
pero o poder real no
mundo aínda o teñen as
multinacionais que
marcan o comercio, o
Fondo Monetario
Internacional que ordena
privatizacións, os
exércitos que invaden e
bombardean, a banca que
financia opinións e
hipoteca vontades.

Italia decidirá en referendo
darlle máis poder ás rexións

Giorgio Napolitano, Presidente da Repú-
blica Italiana.



A.N.T.
Xavier Gómez Noia bicou o santo
tan pronto lle deixaron competir. O
triatleta galego logrou o ouro na
proba valedeira para a Copa do
Mundo que se celebrou en Madrid
o pasado 4 de xuño xusto un mes
despois de que o Centro Superior
de Deportes (CSD) lle levantase o
veto que o mantiña apartado da
competición por uns supostos pro-
blemas de saúde. Segundo foi Iván
Raña, que tamén logra, deste xeito,
volver ao camiño da elite a dous
anos da gran cita de Beijing 2008.

Gómez Noia estivo dez meses
sen licenza federativa por mor da
negativa das autoridades deporti-
vas españolas a concederlle o per-
miso para facer triatlón. O seu ar-
gumento para llo negar era que o

triatleta sofre, supostamente, un-
ha valvulopatía grave que podería
supor terríbeis consecuencias fa-
cendo actividade deportiva de al-
to nivel. O deportista ferrolán
sempre negou a gravidade desta
doenza e incluso pensou en emi-
grar a Francia e Alemaña –onde si
tiña licenza– para poder seguir fa-
cendo triatlón.

Hai algo máis de un mes, Gó-
mez Noia conseguía chegar a un
acordo co CSD. Volvía poder
competir a cambio de exonerar
de calquera responsabilidade a
este organismo en caso de enfer-
midade ou algo peor. O corredor
ten os seus propios cardiólogos,
que o seguen constantemente e o
4 de xuño viuse en Madrid que o
seu nivel é altísimo.

O triunfo do ferrolán foi moi
“galego”. Foi o medalla de prata,
o ordense Iván Raña, quen arran-
cou en primeira posición na ca-
rreira a pé, con Noia de quinto.
Mais pouco e pouco, o ferrolán
logrou ampararse en Raña até
quedaren eles os dous na cabeza
da carreira. Cando xa só faltaba
por decidir quen levaba o ouro
para a súa terra, Noia lanzou un
ataque furioso que Raña non pui-
do contrarrestar. En categoría fe-
minina, Aída Valiño e Saleta
Castro non estiveron no podio.

Na proba madrileña, Noia e
Raña estiveron apoiados en todo o
momento por un numeroso públi-
co chegado de Galiza. A seguinte
cita é a final do Campeonato de
Europa, en Francia o 22 de xuño.♦
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A selección masculina de ba-
loncesto debutará o 28 de
xuño no Pavillón Universita-
rio de Lugo. Será o segundo
partido dunha selección ga-
lega após a vitoria do equipo
de fútbol contra o Uruguai
no pasado decembro. O en-
contro xogarase contra o Xa-
pón, país organizador do
próximo mundial deste de-
porte que se vai celebrar nes-
te mesmo verán.

Segundo fontes ás que ac-
cedeu A Nosa Terra, o selec-
cionador Quino Salvo aceptou
o convite da Dirección Xeral
para o Deporte durante un tor-
neo de categorías inferiores
de básquet en Valladolid. O
seu nome será anunciado, po-
sibelmente, o vindeiro luns,
12 de xuño.

Salvo adestrou até o final
da presente tempada o equi-
po de liga LEB Los Barrios,
do Campo de Gibraltar, en
Andalucía. No seu currículo
como adestrador ten expe-
riencia como manager do
Menorca, o Lobos de Canta-
bria (que xogou na ACB) e o
Ciudad de Huelva, entre ou-
tros.

Como xogador, Salvo cha-
maba a atención polo seu as-
pecto rotundo e moitos afec-
cionados ao básquet o recor-
dan pola súa honradez no xogo
e o seu carácter afábel. Os que
o coñecen defíneno como un
profesional moi preocupado
polos seus xogadores.

Salvo terá que decidir
nas vindeiras semanas que
xogadores forman a súa con-
vocatoria para enfrontarse
ao Xapón. Parecen obvias as
escollas de Fran Vázquez, o
pívot chantadino que renun-
ciou a xogar na NBA cos Or-
lando Magic e que é funda-
mental para o proxecto ga-
laico pese á súa escura tem-
pada no Akasvayu de Giro-
na. O outro fixo parece ser
Xosé Anxo Antelo. Este
noiés de apenas 19 anos xo-
gou cedido polo Madrid no
Zaragoza. É un asa-pívot
considerado como a máis
firme promesa do baloncesto
galego que xa se proclamou
campión de Europa júnior no
2004.

A lista que prepare Salvo
podería incluír a Xavier Rodrí-
guez, base do Breogán; Xavier

Román, Lino López e Nando
Pérez, co Celso Míguez; Xosé
Ramón Esmorís, do Bruesa
Guipúscoa ou Manu Gómez,
do Valladolid.

A selección feminina xoga
en Vigo o 29 de xuño. O ades-
trador será Xoán Corral, un
vello coñecido do baloncesto
de mulleres, adestrador de,
entre outros, o Yaya María de
Lugo. 

A creación do combinado
feminino era unha arela per-
soal do director xeral para o
Deporte, Santiago Domín-
guez, e unha promesa da pro-
pia conselleira de Deporte,
Ánxela Bugallo. Aínda que
hoxe o básquet de mulleres
en Galiza hoxe non vive o seu
mellor momento, a historia
recorda grandes fitos, caso
dos títulos do Celta nas déca-
das dos 80 e 90.♦

Galiza enfróntase ao Xapón
o 28 e o 29 de xuño

Xoán Corral e Quino
Salvo, seleccionadores
galegos de básquet

CÉSAR LORENZO GIL
Xa se coñecen case todos os pormenores do debú das se-
leccións galegas de básquet. O combinado masculino es-
tará dirixido por Quino Salvo e xogará contra o Xapón
o 28 de xuño. O feminino, que preparará Xoán Corral,
saltará ao parqué un día despois, tamén contra Xapón.

A vinganza de Gómez Noia



Borobó, fillo adoptivo
de Caldas de Reis
O concello de Caldas de Reis decidiu en
pleno distinguir, a título póstumo, ao xor-
nalista e escritor Raimundo García Do-
mínguez Borobó co título de Fillo adopti-
vo. O acto terá lugar o terceiro domingo
de agosto, coincidindo coa celebración da
Xuntanza Endovélica, un proxecto impul-
sado polo propio Borobó. Deste xeito, o
concello quere homenaxear o periodista
falecido en agosto do 2003. Ademais,
editarase o pregón que o escritor leu nas
festas patronais de Caldas no ano 1995.♦

Feira das Artes
Escénicas
en Compostela
Compostela converterase do 13 ao 17 de
xuño no punto de encontro entre compa-
ñías e programadores, distribuidores e
axentes culturais, coa celebración da dé-
cimo cuarta edición da Feira das Artes
Escénicas. O programa do evento, orga-
nizado polo IGAEM e no que participan
21 compañías galegas e seis de fóra,
desenvolverase en sete espazos compos-
teláns. Alí os participantes amosarán as
súas últimas producións. No marco da
feira a Fundación Gonzalo Ballester aco-
llerá a exposición O escenario da ilusión.♦

Manifestación e
Concerto da Esmorga
A asociación cultural A Esmorga de Ou-
rense convocou para o sábado 10 de xuño
unha manifestación en protesta pola clau-
sura do seu centro social. O acto, que con-
tinuará pola noite na sala Loops co concer-
to dos grupos Xigante Verde, Guezos,
Greska e Skarnio, enmárcanse dentro das
protestas que ven desenvolvendo a aso-
ciación dende que o pasado mes de maio o
centro social fora precintado polo goberno
municipal. A manifestación partirá da por-
ta do local e rematará na Praza do Ferro.♦

ariñán acolleu novamente os
seus xa tradicionais Diálogos
Literarios, que organiza a
Fundación Carlos Casares
anualmente. Escritores e histo-

riadores conversaron ao redor da relación de
ambas as artes. Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Antón Baamonde, Rosa Regás, Ramón
Loureiro, Juan Antonio Hormigón, Marina
Mayoral, Ian Gibson, Xosé Carlos Caneiro,
Antonio Martínez Sarrión, Francisco
Fernández Naval, José Luis Ferris e Fernando
Salgado compartiron as súas experiencias e

coñecementos ao redor de figuras tales como
Ramón del Valle Inclán, Lorenzo Varela,
Jorge Luis Borges, Miguel Hernández,
Antonio Machado ou Rosalía de Castro. Sen
saír das letras, anunciouse a segunda edición
d’O Código da Vinci en galego. A pesar da
competencia en español, as vendas da edición
na nosa lingua xustifica unha reimpresión. E
de vendas a premios. O libro Celestino
Tarambainas, escrito por Marisa Núñez e ilus-
trado por Mariona Cabassa (editouno Oqo)
alzouse co terceiro premio aos libros mellor
editados que outorga o Ministerio de Cultura.♦
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PERFECTO CONDE

Constantino Bértolo,
editor de

Caballo de Troya.
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Aínda que xa pasaron nove
meses despois de comezar as
tarefas de goberno quería sa-
ber que panorama atoparon
ao chegar á Consellaría?

As principais dificuldades
eran de tipo orzamentario, por-
que apenas quedaba un 5% para
os cinco meses derradeiros de
2005, e ademais había compro-
metidos proxectos que non eran
nosos, incluidos convenios plu-
rianuais tanto de infraestruturas,
deportivos e culturais, que condi-
cionaban moito as decisións que
podíamos tomar. Cos novos or-
zamentos o feito de querer refor-
mar todas as convocatorias de
subvencións e axudas obrigou-
nos a un proceso moi rápido de
diálogo cos diversos sectores pa-
ra chegar a un consenso e que
respondesen ás súas necesidades.

Sobre todo para os na-
cionalistas semella que esta
Consellaría ten que ter un
brillo singular.

Non fago distincións entre
consellarías. Todos somos unha
peza importante no entramado
gubernamental e non creo que
existan estrelas. Hainas con
maior proxección pública e ou-
tras con menor, pero non hai
máis. Temos un labor funda-
mental para revalorizar a nosa

cultura e conseguir que a iden-
tidade de Galiza teña o factor
cultural como algo básico, pero
non creo que iso nos faga máis
ou menos estelares. Para o na-
cionalismo é tan importante a
cultura, como a industria, como
todo o relacionado co benestar
social ou a vivenda.

Onde se vai poder ver me-
llor o cambio respecto á eta-
pa anterior?

O cambio básico está na
concepción que temos da cultu-
ra galega porque nós cremos ne-
la. Estamos aquí para que entre
na administración para axudar a
impulsala, e para cumprir unha
das nosas mensaxes centrais: a
cultura galega é, non só a mellor
embaixadora fóra, tamén a me-
llor marca de calidade.

Unha crítica que se ten
feito ao labor da Consellaría
de Cultura en diversas etapas
é o feito de que actuase como
axente programador.

O labor de programación
que facemos é da man da xen-
te. A cultura galega non so-
breviviu por quen estaban nes-
te despacho senón porque a
xente, fóra, a mantivo, fixo que
se desenvolvera e conseguiu
grandes resultados. O noso non
é estar na burocracia, senón es-

tar coa xente que traballa, pro-
porcionándolle as plataformas
que precisan e conseguir unha
meirande difusión.

Cidade da Cultura

Mediática e politicamente a
principal pedra no camiño é
a Cidade da
Cultura?

Digamos que
é o investimento
de meirande con-
tía e por iso fai
que sexa un ele-
mento central de
debate. Darlle un-
ha nova visión e
un sentido resulta
fundamental.

Díxose que
hipotecaría o fu-
turo da conse-
llaría por moi-
tos anos.

É un orza-
mento importan-
te, pero a maiores
das partidas coas
que contabamos
para funcionar; condiciona a ca-
pacidade de investir en infraes-
truturas pero non tanto nos pro-
pios contidos. O que queremos
facer, mediante diversos meca-

nismos de participación, é que
ese proxecto teña sentido para o
noso tecido cultural. Queremos
que cada sector explique os seus
requerimentos e como vai ter ca-
bida dentro.

O outro día presentouse o
Consello Asesor.

Está formado por persoas
que terán que co-
ordenar mesas te-
máticas nas que
participará moita
máis xente. Da-
quela vaise tratar,
sobre todo, do fu-
turo uso dos edifi-
cios agora en sus-
penso e que son
os que máis posi-
bilidades funcio-
nais nos darán.

Na fase ac-
tual hai edifi-
cios parados e
outros rematán-
dose. Cal é o ho-
rizonte de datas
que manexan?

Cando chega-
mos algúns xa  le-

vaban un ano de atraso. Os pri-
meiros edificios prevese que re-
maten a fins de 2007. Serían a Bi-
blioteca e o que antes era Heme-
roteca e agora pasa a ser Arquivo.

Toda a Cidade da Cultura ten que
ser un lugar de interacción porque
senón non ten sentido. ABibliote-
ca será peza referencial pero sen
duplicar funcións doutros cen-
tros. Ningún elemento da Cidade
ten que substituír cousas que xa
están funcionando, senón ocupar
un espazo que non había no país.
Por exemplo, o Arquivo da Ad-
ministración sí vai estar ahí, o que
non era normal é que non o hou-
bese, pero tamén haberá arquivos
temáticos e hemerográficos.

Aínda que se propuxo
desde algún sector, existe al-
gunha posibilidade de parali-
zación definitiva?

Algúns edificios estaban xa
moi avanzados e o que queda é a
parte central do complexo. Can-
do chegamos estudamos os con-
tratos, que estaban perfectamen-
te conformados e contemplaban
unha serie de indemnizacións
abrumadoras. A suspensión tem-
poral de agora –uns catorce me-
ses– mercé ás negociacións ape-
nas nos custou cartos pero sen
ela teríamos que pagar 4,8 mi-
llóns de euros. No comezo a po-
sición de parar estaba xustifica-
da, no momento presente a Cida-
de é unha realidade sobre a que
tomar decisións. Todo o mundo
sabe que opinión tivemos no seu
momento  e agora debemos con-
seguir que teña a mellor utilida-
de para a cultura galega.

Ano da memoria

Neste 2006 un eixo principal da
súa acción política é o Ano da
Memoria. Como está indo e que
expectativas hai para o futuro?

O ano é o arranque e cando
fixemos a declaración era como
unha aldrabada para dicir que as
institucións asumían unha obri-
ga, porque xa hai anos que unha
constelación de asociacións te-
ñen un traballo adiantado. O
Centro da Memoria en San Si-
món permanecerá para sempre
e os traballos continuarán men-
tres esteñan pendentes investi-
gacións, difusión e homenaxes.
É unha liña de traballo que se
vai continuar no tempo.

A idea deste ano é o 36 e a
represión ulterior.

Irase ampliando porque é un
periodo que pesa sobre a nosa
historia até a actualidade. A ex-
pectativa do que se leva feito é
boa, e nós estamos moi satisfei-
tos, porque se está levando con
dignidade e todo o mundo está
colaborando. Conseguimos que
as tres universidades se puxesen
dacordo para traballar neste te-
ma. Esa converxencia, esa pos-
ta en común é un dos aspectos
que máis destacaría porque de-
mostra que a declaración chega
nun momento de madureza. 

Libro, audiovisual e danza

Cando entraron na consella-
ría estábase debatendo a nova
lei do libro, en que ponto está?

O anteproxecto de lei saiu do
consenso na Mesa do Libro e as
contribucións nosas penso que
son relevantes, por exemplo a de-
claración de Sector Estratéxico
que é unha vella ansia dun eido
básico na industria cultural. Ago-
ra estamos pendentes duns infor-
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Ánxela Bugallo
‘A cultura é a nosa mellor marca de calidade’

XAN CARBALLA

“Imos cumprir unha das nosa mensaxes centrais: a cultura galega é non só a mellor embaixadora fó-
ra, tamén a mellor marca de calidade” asegura a conselleira de Cultura Ánxela Bugallo (A Coruña,
1963), que aponta nesta entrevista algúns dos pasos dados en nove meses de acción de goberno.

‘Cando aínda
era un proxecto
a Cidade da
Cultura podíase
pensar en
paralizala, hoxe é
unha realidade
sobre a que hai
que tomar
decisións”

PACO VILABARROS
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mes técnicos que teñen que fa-
cerse para entrar, antes de finali-
zar o mes, no Parlamento. Antes
de fin de ano debe estar no DOG.

Que pode significar para
o libro ese novo marco lexis-
lativo?

Marca obrigas para todos os
axentes que interveñen, desde as
institucións (varias consellarías),
os editores ou os libreiros. Son
leis necesarias e ademais moi
importantes por chegar através
dun consenso. Asúmese a impor-
tancia decisiva do libro e todo o
mundo sabe o papel que ten que
cumprir para consolidar o sector
e para fomentar a lectura. 

Sobre o audiovisual, im-
plica algunha dificuldade que
haxa competencias comparti-
das, por exemplo que o CGAI
(Centro Galego das Artes da
Imaxe) esteña na Consellaría
de Presidencia.

O sector pediunos que se co-
ordene a actividade e hai que fa-
celo. No campo audiovisual a
nosa liña de axudas está sobre a
mesa e foi consensuada moi am-
plamente, dentro do noso obxec-
tivo básico de que fose un au-
diovisual galego e iso foi acep-
tado. Penso que poderemos fa-
cer un traballo que incluirá todo
o ciclo de produción. En todo is-
to a función da TVG é primor-
dial, e con eles fixemos un acor-
do específico para a emisión.

A supresión do Ballet Rey
de Viana parece que aínda xe-
ra polémica.

A danza está incorporada ao
IGAEM e xa hai unha coreógra-
fa preparando a primeira produ-
ción. A decisión nosa era clara,
porque sabemos que hai canteira
e hai grupos importantes e non
podía ser que un só grupo, o Ba-
llet Rey de Viana, unha compa-
ñía privada, lle custase ao erario
público máis de 1,8 millóns de
euros anuais e que ademais co-
mo Consellaría tivesemos que

pagarlle cada unha das súas ac-
tuacións. Teñen que usarse ou-
tras vías, tanto para a danza con-
temporánea como para a máis
tradicional, e iso significa abrir
o campo, tanto con producións
propias do IGAEM como
apoiando proxectos de compañí-
as privadas. Iso abrirá vías de
traballo para moita xente.

O papel do Consello da
Cultura parece perfilado no
Estatuto pero o cidadán pode
ter a percepción de que hai
unha duplicidade de fun-
cións. Como se ve desde a
Consellaría?

Os presidentes sainte e en-
trante do actual Consello foron
moi claros, e os problemas de

duplicidade derivaron de que se
lle impedise cumprir a función
para a que foi creado o Consello,
que era esencialmente asesor.
Ante os atrancos para cumprir
ese labor derivaron as súas acti-
vidades. Hoxe todos sabemos o
que temos que facer e a función
asesora do Consello para nós é
básica e está funcionando.♦

Do tempo e
da distancia
MARTA DACOSTA

Dicía Luanda Cozetti o sá-
bado á noite na 5ª Mostra
de Oralidade organizada

por Ponte… nas ondas, que as
cancións de Noel Rosa permane-
cían actuais. As vellas cancións
dos anos corenta que falaban de
racismo, de pobreza … aínda
hoxe podían ser cantadas,
porque en todo tempo cómpre
loitar, berrar, reclamar, porque o
tempo pasa, mais a vida é a
mesma, e a fermosa voz de
Luanda e o baixo de Norton
Daiello trouxeron para nós un
orballo de negritude. 

A mesma vida en distinto
tempo. Hoxe, dese lado do
mar, O Rappa volve falar das
mesmas cousas: a mai
desesperada, o pai mal pago,
operario e mudo; o branco que
hoxe non empuña a chibata,
mais de traxe e garabata segue
a comandar o navio negreiro
dos tempos modernos. A ritmo
de regge van dicíndonos que
“a poesia nao se perde, ela
apenas se converte… que
desabafam histórias ritmadas
como único socorro promisor.”

Poesía nacida na rúa, poesía
penetrante e viva, poesía que se
mete na nosa mente e que nos
lembra os versos de Solano
Trindade, o poeta popular
(“Canta meu povo, vamos can-
tar, em homenagem ao poeta
popular”, Escola de Samba Vai-
Vai). Solano fundador da Fren-
te Negra Pernambucana, exten-
sión da Frente Negra Brasileira,
é o poeta da negritude (“Sou
Negro //meus avós foram quei-
mados //pelo sol da África
//minh’alma recebeu o batismo
dos tambores atabaques,
gonguês e agogôs”).
Perseguido e encarcerado por
causa das súas ideas, tiña como
máxima “devolver ao povo em
forma de arte” o que do pobo
tomou. o seu poema “Tem gen-
te com fome” segue a resoar no
presente, malia os anos transco-
rridos. Porque o tempo pasa e a
vida é a mesma.

E se o tempo pasa, a distan-
cia afástanos, mais tamén desta
beira do Atlántico Manuel Ma-
ría devolveu ao pobo a lingua
que o pobo lle deu en forma de
arte, Manuel María que foi o
poeta da nosa “negritude”,
amor ao pobo, amor ao idioma.
E tamén aquí o rap volve falar
da lingua, do pobo, da paz.

Pasa o tempo, afástanos a
distancia, e hai tanto en común.
Por iso, a felicidade pode ser
nunha noite de verán, baixo a
lúa crecente, escoitar “Achégate
a min Maruxa”, unha peza
popular galega musicada por un
portugués, un canto de amor e
de tristura interpretada por tres
mulleres procedentes de tres
continentes: Luanda, Uxía
Amelia Muge; tres pobos,
Moçambique, Brasil, Galiza,
mais unha única forma de
sentir, apenas, unha soa lingua
fundíndose en tres sotaques
fermosísimos.♦

Un dos grandes momentos
da Consellaría foi o nace-
mento da seleccion galega
de fútbol. Visto aquel éxito
aínda non se explica aquela
insistencia en evitalo.

Foi realizado nun tempo
récord e iso fíxose porque en
todas as portas nas que peta-
bamos había entusiasmo. Os
xogadores, os adestradores, os
directivos dos clubes... todo o
mundo estaba encantado e re-
ceptivo, e aínda que non tiña-
mos orzamentos a equipa da
consellaría conseguiu patroci-
nios axiña. Notábase que todo
o mundo dicía “Por fin!!”, co-
mo esperando a nosa chama-
da. E así se viu no partido, que
foi un momento histórico.

E como vai ser o futuro das
outras seleccións deportivas?

Noutras disciplinas será
máis fácil, pero no fútbol é
moi complicado polos calen-
darios e teremos que axustar-
nos. Este ano xogaremos ou-
tro partido nas mesmas datas
de nadal pero aínda non está
fixado contra quen xogare-

mos. E xa temos en marcha
outras seleccións.

Vaise contemplar esta
cuestión no novo Estatuto?

Pódese contemplar, e o
BNG teno na súa proposta,
pero a posibilidade de xogar
partidos oficiais trascende do
debate estatutario porque im-
plica leis estatais.

Que supón a marcha
anunciada de Santiago Do-
mínguez para a candidatu-
ra á alcaldía de Vigo?

É unha perda desde o pon-
to de vista persoal, pero a liña
de traballo vaise manter. Se-
guiremos a súa planificación
porque ademais a equipa que
formou permanece.♦

‘Poñer en marcha
a selección galega foi histórico,
seguiremos noutros deportes’

A.G.N.



Título: A bisneta lercha.
Autor: Paco Martín.
Edita: Galaxia.

Desde que o malpocado Esopo
divulgara entre os gregos, en
primeira instancia, as fábulas
orientais, non
houbo época
que se resistise
ao seu engado
e moitísimos
son os escrito-
res que se afa-
naron en refun-
dilas, reconta-
las, reinventa-
las ou mesmo a
crear outras
novas. Nelas
alíanse a per-
fección do bre-
ve, a fondura e
utilidade da
lección moral,
a facilidade
coa que son
lembradas, un
certo grao de sorpresa agardada
e a fantasía ao servizo do mundo
racional. Mais, sobre todo, son
un campo idóneo sobre o que
operar, xa que o feito de se for-
maren no substrato cultural uni-
versal e non precisaren creación
de novas personaxes libera o au-
tor, de maneira que pode mani-
pular, transformar, xogar ao seu
antollo. E así, se a fábula foi cre-
ada para transmitir e perpetuar
valores humanos, hoxe achan
unha outra rendabilidade tamén
relacionada co ensino, concreta-
mente con ensinar a escribir e
coa escrita lúdica. Cómprelle ao
autor, con todo, saber distinguir
o seu discurso, se quere que es-
te, e el, sexan lembrados.

Desde a premisa do acto li-
terario como xogo, como mani-
pulación, como transformación,
como mutación; Paco Martín
volve aos trinques de novidades
con A bisneta lercha, un volume
no que se recollen catro títulos
baixo o común denominador de
lle devolver ao lector o pracer
de ler. Sabido é que Paco Mar-
tín é un grande contador de his-
torias, abondo o ten demostrado
e nesta ocasión volve deixalo
ben claro. Da súa man o lector
pode estar seguro, recuperará
sensacións que xa non son doa-
das de experimenar, como a lec-
tura de parágrafos que constitú-
en unidades sintácticas únicas,
de extensión considerábel, nos
que se xoga á perfección coa ca-
dencia dos períodos rítmicos e
nas que o manexo da subordina-
cións e elementos sintácticos
adxacentes revela un narrador
experiente, posuidor do saber
contar propio dos grandes mes-
tres, no que artificio, naturalida-
de e deleite (tanto na escrita co-

mo na lectura) esíxense para ca-
miñar de mans dadas.

O volume ábreo “Perdi-
ción”, un conto que ten o ob-
xectivo de que o lector reflexio-
ne sobre a importancia que te-
ñen os contos tradicionais na vi-
da das persoas. Clementina Ce-
lia de Misericordia López de
Vídalo, como o seu nome ben
indica, é unha muller gris, de
boa posición social, que sempre

tivo o que quixo, mais á que a
vida se lle torceu cun marido
que non a atende como ela de-
sexaría e tamén co desexo dun
fillo que nunca chegará. A soi-
dade lévaa a procurar refuxio
entre as paredes do cuarto que
primorosamente fora axeitando
para o fillo frustrado. É o punto
de inicio desta metáfora da vida.
Unha viaxe iniciática serodia
contada con humor, con ironía e

co saber narrar que caracteriza-
rá o resto do volume. Remata
cun convite narrativo a que o
lector reflexione, se non se sen-
tiu seducido a facelo xa antes,
nalgunha das múltiples chisca-
delas que nel se dispoñen.

Seguen logo outros tres, que
parten de tres dos contos clási-
cos máis célebres: “O parrulo
feo”, “O gato con botas” e “A
carrapuchiña vermella”. Avisa-
mos que non se trata de xogos
inocentes, ocorrencias oportu-
nas contadas con bo ánimo. Na
manipulación que Paco Martín
fai desas historias de partida, es-
tas son devoltas ao ámbito adul-
to, que as creou no seu tempo e
que hoxe as ten como cousas de
nenos. Velaquí outro título que
pretende facer reflexionar o
adulto desde o mundo propio
dos cativos como sucedera con
O lago das garzas azuis de Pe-
xegueiro; Contatrás, de Paula
Carballeira; a nosa Constelación
de Ío, ou mesmo Casas baratas,
de Riveiro Coello). Todas son
historias que habitan no espazo
privativo da nenez.

“O parrulo” remite inequi-
vocamente ao conto que Hans
Christian Andersen deu á luz no
1843, e a nós lembrounos tamén
ao Castelao de Os dous de sem-
pre, que tanto un como o outro
cuestionan o éxito social. Hoxe
téndese a interpretar a historia
de Andersen nun sentido drasti-
camente distinto, o de que todo
pode ser mellor. Realmente Sil-
vano, o protagonista de Paco
Martín, e Rañolas rematan por
sentirse incómodos cando o lo-
gran. “Félix” recolle a historia
de “O gato con botas” que po-
pularizou a versión de Charles
Perrault (e que se pode remon-
tar a Gianfrancesco Straparola,
1553), para denunciar o triunfo
da impostura, das apariencias,
da mentira continuada, da mani-
pulación da realidade mediante
unha planificación metódica e
minuciosa, no que podemos
considerar como un auténtico
testamento de Perrault, que sin-
gularizou o conto, pois é o úni-
co que non comeza co famoso
“Era una vez...” E pecha este
volume “A rapaza a que todos
lle querían ben aínda que non a
visen senón unha soa vez” que
remite á “Carrapuchiña” dos ir-
máns Grimm, non á de Perrault,
xa que aparecen leñadores e o
lobo non come á Carrapuchiña.

Son as historias que conta A
bisneta lercha. Non son as his-
torias que lle contan os avós
aos netos, historias para ensino
de crianzas; son historias que
conta a bisneta para ensino dos
adultos. Para ensino e deleite.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A cabuxa no touril
O traxe de luces, de Didier
Lévy e Anna Laura Cantone
(traducido ao galego por Che-
ma Heras e
Pilar
Martínez) é
un libro
pensado para
os máis novos
sobre un
toureiro ben
rufo que vai ter
que lidar cunha cabra en vez
de cun touro porque o touril
está baleiro e só esta simpática
cabuxa quedou para aturar o
matador. Edita Factoría K.♦

Na rúa
Oqo presenta un novo título da
súa colección ‘Foqo’,
Cobertor de estrelas, de Ricar-
do Lísias –traducido ao
galego por
Antóm
Fortes–, con
ilustracións
de Itziar
Ezquieta. O
libro conta a
historia do
Menino, un ra-
paz triste e
practicamente
abandonado
que vai percorrendo a cidade,
coñecendo os seus habitantes,
os soños e os pesadelos
mentres busca que comer.♦

Acuario
con marcha
Glub é un peixe de cor laranxa
coa particularidade de ter unha
mancha marrón no lombo. Vi-
ve no
acuario de
David con
outros moitos
peixes simpá-
ticos. A súa
vida vai tomar
sentido cando
coñeza unha
peixiña sen
compaña.
Glub, o
incrible peixe-bala, de Isabel
Freire, con ilustracións de Xan
López, aparece na colección
‘Merlín’ que edita Xerais.♦

Enigmas
modernos
Conchi Regueiro presenta O te-
souro das ánimas, un libro pen-
sado para rapaces de 12 anos
ou máis dentro da colección
‘Meiga Moira’ que edi-
ta Baía. Natalia
e Guillerme,
dous compañei-
ros do instituto,
van tentar
descubrir por
que desapareceu
a súa profesora.
Nesas encontran
un enigma escri-
to no peto de áni-
mas da Leira dos
Pintado. Mais para resolver o
misterio, deben contar cun
videoxogo acabado de saír ao
mercado.♦

O volume
caracterízase
por
unha
viaxe
iniciática
serodia,
contada
con humor
e co saber
narrar
propio
do autor.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.

2. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

3. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

4. HERBARIO.
Sándor Márai.
Rinoceronte.

5. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. 1936. REPRESIÓN E

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

2. A TERRA CANTADA.
Camilo Nogueira.
Xerais.

3. OS MONTES VECIÑAIS
EN MAN COMÚN.

Grupo dos Comúns.
Xerais.

4. A CUESTIÓN AMBIENTAL
EN GALICIA.

Francisco Díaz-Fierros.
Galaxia.

5. MEMORIA DE POETA.
Xosé María Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

As historias que conta
a bisneta para ensino dos adultos
Paco Martín recrea varios contos tradicionais

Paco Martín.
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Título: Crónicas dunha democraci.
Autor: Xerardo Agrafoxo.
Edita: Toxosoutos.

Crónicas dunha democracia, o
novo proxecto de Xerardo
Agrafoxo, digo proxecto por
ser a obra unha trilogía da que
saíron do prelo até o momento
os dous primeiros volumes: A
transición política en Noia os
dous mandatos de Díaz Fornas
e A revolta nacionalista.

Xerardo Agrafoxo é un au-
tor que xa se ten enfrontado a
retos de grande envergadura
como A Segunda República en
Lousame e Noia ou A Guerra
Civil en Lousame e Noia e Me-
morias do franquismo. A nova
triloxía semella mostrar unha
liña de continuidade cos de-
vanditos libros outorgándonos
unha imaxe global e unitaria
dun periodo histórico concreto.

Os anteriores estudos, co-
mo outros libros do historiador
noiés: Noia:
Unha vila his-
tórica; 400
anos na histo-
ria da vila de
Noia,… garan-
ten seriedade,
profesionali-
dade, ecuani-
midade, serie-
dade, cientifi-
cidade e deli-
cadeza ao que
debemos en-
gadir tamén o
aval que repre-
senta para a prosa de Agrafoxo
a súa faceta de creación litera-
ria que pon esta ao servizo da
rigurosidade sen perder ritmo e
amenidade. O autor de Unha
viaxe en Ford T pensa no lector
tamén na escolla dos temas: a
transición no Concello de
Noia, a chegada do PSOE á al-

cadía, o 23-F,… no eido políti-
co mais tamén o social ocupa
un espazo importante: a odisea
do Gamomar, o naufraxio do
Castillo de Bellver,...

O segundo volume mantén
este mesmo esquema –a chega-
da do nacionalismo coa figura
de Pastor Alonso á fronte, o
conflito das areeiras, o labor de
Avilés de Taramancos como
concelleiro de cultura ou a visi-
ta do malogrado xuíz Falcone
entre outros.

A vila de Noia e a súa bis-
barra segueta ser o cerne das
investigacións de Agrafoxo, é
certo que os libros manteñen
un interese local cos acontece-
mentos que marcaron o pulso
do concello noiés dos derradei-
ros trinta anos.

A obra de Xerardo Agrafo-
xo mantén a complicidade co
lector polo recente dos feitos
que levan á reflexión, mesmo á
discusión, o que converte a tri-
loxía nun obxecto vivo, o inte-
resante dela é o exportábel da
idea a outros cocellos no que se
refire á historia máis achegada,
máis a carón do pobo. A todo
iso debemos engadir que a
meirande parte dos protago-
nistas seguen vivos e dan a súa
opinión dos feitos anos despois
de teren sucedido, o que fai da
obra un obxecto de discusión.
A obra cumpre tamén o obxec-
tivo didáctico, mais para que
todo isto ocorra tense que dar
unha “aposta” editorial no que
o negocia pasa a un segundo
plano.

A triloxía da que fala o ter-
ceiro volume, porén, xa tén tí-
tulo, A democracia no cambio
de século, coa que se pecha o
círculo destes libros cargados
de virtudes.♦

XOSÉ FREIRE

A obra
de Xerardo
Agrafoxo
mantén a
complicida-
de co lector
polo
recente
dos feitos
que levan
á reflexión.

Grial
Revista galega de Cultura

Nº 169. Xaneiro-marzo 2006. 12 euros.
Dirección: Vítor F. Freixanes e Henrique 
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Uxío Labarta, Federico
Martín, María Loureiro, Xoán
Freire, Xavier Labandeira e
Alberto Gago escriben sobre o
crecemen-
to susten-
tábel. Jon
Kortázar
fai a súa
carta desde
o País Vas-
co e
Francisco
Seoane
escribe des-
de Chicago.
Manuel Veiga pide unha
visión galega da Guerra
Civil e Rafael Adán e máis
Moisés Barreiro achéganse
ao Bierzo de hoxe en día.
Fernando del Río analiza o
sistema que rexe a propiedade
intelectual. Na sección de cre-
ación, Luís Paradelo escribe o
relato Sweets magnolias.♦

O Bugallo
Nº 33. Primavera do 2006. 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

A nova presidenta do Colecti-
vo Ecoloxista do Salnés, Mar-
ta Lois, saúda os lectores. Ví-
tor Caamaño achégase á costa
que vai do Candodorxo á
Virxe das
Mareas
para
explicar
os xeitos
de recupe-
rala. O
propio Ca-
amaño
máis
Xaquín Po-
mares
entrevistan
a Xoán Froján, delegado
provincial da Consellaría de
Medio Ambiente en
Pontevedra. Marta Prieto dá
conta do que é a gripe
aviaria.♦

Cartafolk
Nº 4. 2006. 2,10 euros.
Dirección: Óscar Losada.

Nuria Rodríguez preséntanos o
grupo de música folk finés
Värttinä, unha das máis impor-
tantes iniciativas musicais de
Escandinavia. A banda superou
os lindes da tradición e conse-
guiu facerse cun nome entre
os máis
importantes
exemplos de
música
étnica. O seu
disco Vihma
entrou
directamente
no número un
da World Mu-
sic Radio
Charts Europe. Este ano publi-
caron o seu último disco, Mie-
ro, o décimo da súa carreira.
Os temas Tumala e Katariina
foron moi bailados nos locais
nocturnos composteláns.♦

A Noia de onte
Xerardo Agrafoxo explica
os cambios políticos
recentes na súa vila natal

Xerardo Agrafoxo.



A.N.T.
Vigo acolleu a homenaxe do
mundo da literatura a María
do Carme Kruckenberg. A
poeta gañou a letra E, recoñe-
cemento máximo da AELG a
unha figura das nosas letras.

O sábado, 3 de xuño, a Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega (AELG) rendeulle a
homenaxe “A Escritora na súa
terra” a María do Carme Kruc-
kenberg. Esta homenaxe, im-
pulsada desde a AELG chega
neste 2006 á súa XII edición,
converténdose nunha das súas
actividades máis consolidadas,
que persegue ser un acto de re-

coñecemento en vida, contras-
tando co día das Letras Ga-
legas, a un escritor ou escritora
da literatura, figura clave do
sistema literario galego. A es-
colla da escritora viguesa foi
acordada por unanimidade na
Asemblea Ordinaria Anual de
Socios e Socias da AELG, o 21
de febreiro de 2006. Así mes-
mo, mesma asemblea decidiu
nomeala socia de honra da dita
asociación. Avilés de Taraman-
cos, Bernardino Graña, Manuel
María, Mª Xosé Queizán, Xosé
Neira Vilas, Uxío Novoneyra,
Luz Pozo Garza, Xosé Chao
Rego, Xosé Fernández Ferrei-
ro, Salvador García-Bodaño e

as irmás Pura e Dora Vázquez
son as persoas que a precede-
ron nas edicións anteriores des-
ta homenaxe tan especial.

Á traxectoria literaria de
María do Carme Krukenberg
que a fai partícipe dun momen-
to renovador da poesía de pos-
guerra, desde aquel primeiro
poemario en 1956 Cantigas do
Vento até a súa entrega máis re-
cente, As complexas mareas da
noite (2006), libro de poemas
que se presentará na cidade de
Vigo o próximo 16 de xuño,
engádenselle como valores, o
feito de reivindicarse como es-
critora nos inicios da segunda
metade do século XX e o de ter

asumido a vicepresidencia da
AELG nuns momentos nada
doados. 

Ás 12 horas daba comezo a
homenaxe coa plantación da
árbore simbólica da escritora,
que escolleu unha oliveira, e
que agora medra nos xardíns
de Montero Ríos, nas proximi-
dades da casa onde naceu a au-
tora. Á beira a pedra escultóri-
ca coas palabras que María do
Carme escolleu para que per-
manezan coma dornas na me-
moria da cidade. Interviñeron
no acto Cesáreo Sánchez Igle-
sias, presidente da AELG, Abel
Caballero, presidente da Auto-
ridade Portuaria de Vigo, Cori-

na Porro, alcaldesa da cidade
olívica e a propia escritora,
emocionada que confesou ficar
sen palabras e atoparse entre a
xente que máis a quería: fami-
liares, entre eles a súa filla
Cristina, amizades e escritores
e escritoras.

Ás 13 horas no Pazo de
Castrelos tivo lugar o acto ofi-
cial de entrega da Letra E, un-
ha peza escultórica en bronce
obra, nesta ocasión, de Silverio
Rivas, que reproduce a tipogra-
fía de letra do século XV. O
presidente da AELG iniciou a
rolda de intervencións cun saú-
da a todas as persoas e cedeu a
palabra a Mercedes Queixas,
secretaría da AELG, que deu
lectura da acta da asemblea na
que se acordou render esta ho-
menaxe a María do Carme
Kruckemberg, deseguido, a es-
critora e profesora María do Pi-
lar García Negro foi a respon-
sábel da laudatio da poeta. A
alcaldesa de Vigo volveu repre-
sentar nesta homenaxe a cidade
e, finalmente, a homenaxeada
recitou poemas do seu libro
máis recente.

No Hotel Hesperia cele-
brouse un xantar de fraterni-
dade. A secretaria da AELG
leu mensaxes de adhesión ao
acto enviadas por compañei-
ros escritores como Xavier
Queipo ou Xosé Vázquez Pin-
tor, ou autoridades como Car-
me Adán, secretaria xeral de
Igualdade.

En ningunha crónica xorna-
lística se recollerá a alegría da
autora homenaxeada que cele-
brou deste xeito tan especial o
seu oitenta aniversario e que ti-
vo a sorte que outra poeta com-
pañeira como Luz Pozo tocase
para ela a súa harmónica.♦
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A NOSA TERRA

Textos de
Marisa Castro e

Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar

Cogumelos
de Galiza

Árbores
de Galiza

Adela Leiro,
Mon Daporta,

Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,

Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo

María do Carme Kruckenberg
recibe a letra ‘E’ da AELG
Persoeiros da cultura e da literatura acompañaron a poeta

A poeta homenaxeada seguida de Cesáreo Sánchez (presidente da AELG), Corina Porro (alcaldesa de Vigo) e Mª do Pilar García Negro, que fixo o discurso de homenaxe. Á dereita, Carme Kruckemberg diante do mo-
numento á Poeta na súa terra.



Con que obxectivos nace Ca-
ballo de Troya?

A editorial nace como conse-
cuencia da fusión entre o Grupo
Bertelsmann e Mondadori. Moi-
tas editoriais quedan tapadas por
outras e hai que propoñer novos
camiños. Eu penso nun novo
proxecto que sirva de explora-
ción de novas voces, de viveiro
ou incumbadora onde novos es-
critores teñan a opción de editar.
Estamos liberados da busca de
beneficios porque o grupo ao
que pertencemos sabe que para
poder vender no futuro tamén
hai que apostar pola “canteira”.
Para min este paso significou
volver ao que máis me gusta da
edición. Xa cando traballaba en
Debate dirixín a colección ‘Pun-
to de partida’, que editou o pri-
meiro de Ray Loriga ou Luis
Magrinyà. É o que eu chamo un
retroceso produtivo. Recuperei
certa intelixencia lectora e é moi
interesante esquecerse da conta
de resultados.

Cales son os criterios de
escolla dos manuscritos pu-
blicados?

Quería poder ler todos os
manuscritos que chegasen á edi-
torial. Parecíame importante ac-
tuar directamente como editor
porque ese é un factor funda-
mental da nosa filosofía. A nosa
idea é publicar nove títulos ao
ano. Pois ben, a pesar de recibir-
mos uns 300 manuscritos anuais,
resulta difícil atopar textos que
queiran dicir algo. A maioría dos
novos escritores tentan vender li-
bros. Vivimos tempos nos que os
que se poñen a escribir saben
contar historias pero son incapa-
ces de escaparen da tradición do
folletín ou do clásico episodio do
detective que ten que buscar un
criminal. Cómpre que haxa no-
vas voces que analicen o mundo
no que vivimos e sexan críticos.
Xustamente, os mozos son os
que máis están sufrindo nos no-
sos tempos: marxinación, preca-
riedade, consumismo… É de aí
de onde ten que saír un novo mo-
do de escribir, máis fresco, con
máis imaxinación.

Non existe unha nova xe-
ración, nacida xa en demo-
cracia, que rache os tópicos
da literatura dos seus pais?

A día de hoxe hai indicios de
que podería haber ese cambio.
Encontras algún escritor que fo-
xe da ditadura das listas de ven-
das. Pero é o máis raro por unha
simple razón: a sociedade só ad-
mite os escritores que aparecen
nos medios e os que venden. As
técnicas de mercado xa non só
as usamos os editores para pro-
mover os nosos libros senón que
os propios escritores as inclúen
na súa poética. Cada día ven co-
mo os literatos recoñecidos son
aqueles que máis conectan co
público. A case ninguén lle gus-
ta estar marxinado. O mercado
editorial só contempla o curto
prazo. Son momentos ben difíci-
les para convencelos de que ese
non é o camiño. A nosa socieda-
de darase conta máis cedo ca
tarde de que na lectura poderá
encontrar respostas e para iso
fan falta escritores que reflexio-
nen sobre a realidade.

Non lle parece que hai es-
critores que esaxeran o peso da

edición e especialmente os be-
neficios dos dereitos de autor?

Efectivamente, hai quen
pensa que publicar un libro é
algo rendíbel e moitos escrito-
res acaban decepcionados. Nos
xornais aparecen vendas millo-
narias pero o certo é que a tira-
da media en España é de 2.000-
3.000 exemplares e a venda
media anda ao redor dos 1.000
libros. Hai obras que pasan sen
pena nin gloria polas librarías.
Iso pasa con case todo o que se
publica. O éxito é unha excep-
ción, incluso para os “tótems”.

Vostede é un deses edito-
res que inflúe moito no escri-
tor para que faga cambios no
manuscrito?

Eu entendo o traballo do
editor como o dun interlocutor
entre o autor e os lectores. Gús-
tame falar moito sobre as posi-
bilidades de mellora. O que pa-
sa é que traballar con autores
noveis ten unha vantaxe inxusta
porque o poder do editor é tan
alto que nunca sabes se te escoi-
tan porque lles interesa ou por-
que pensan que darche atención
é o único xeito de publicar.

Que diferenzas hai entre

editar baixo o paraugas dun
selo grande ou arriscarse
cunha editorial pequena?

A principal vantaxe é que
non existe tensión polas ven-
das. Os propietarios saben o
que queren de
Caballo de Troya
e non nos esixen
nada. A desvanta-
xe é que é moi
complicado en-
caixar no modelo
de distribución
da compañía.
Unha empresa
eminentemente
comercial ten
moi difícil facer-
lle un oco a unha
iniciativa que de-
fende todo o con-
trario.

No mercado
editorial nacen
cada día novas
propostas. A pesar de que
constantemente absorben
editoras, multiplícase a ofer-
ta.

Crear unha editorial non sig-
nifica un gran desembolso. Ade-
mais, o mundo este goza de

prestixio social, o que o fai moi
atractivo. Curiosamente, a con-
centración empresarial deixa
ocos para aqueles que queren
expresar novas mensaxes. Isto
non pasa con todas as editoriais

porque hai outras
que nacen para
buscaren o éxito.
Ás veces confun-
dimos editora pe-
quena con editora
independente e
iso é unha falacia.
Desde o momen-
to en que unha
empresa depende
do mercado, dos
bancos e das fac-
turas, deixa a
independencia. A
verdadeira inde-
pendencia está
nas iniciativas
empresariais de-
pendentes dos

partidos políticos porque esas si
que non dependen do diñeiro.

Pero seguro que hai algun-
ha nova editorial que lle gusta.

Paréceme moi interesante a
idea de Rinoceronte. Sinto en-
vexa de non poder estar nese

proxecto. Oxalá teña sorte por-
que a aposta é digna de eloxio.
Ademais, a cultura galega está a
recibir un pulo coa publicación
de textos estranxeiros, non os
grandes clásicos ou só os éxitos,
senón autores descoñecidos,
que os editores consideran inte-
resantes para o lector galego.

Mercado común literario

A súa editorial vén de publicar
Trece por docena, unha inicia-
tiva novidosa, que inclúe textos
de escritores cataláns, galegos,
vascos e asturianos en edición
bilingüe. Vostede considera ne-
cesario que haxa un mercado
común literario no Estado. É
complicado facer isto?

Moito. A día de hoxe prima
a versión centralista e rexiona-
lista, incluso nos que se deno-
minan rexionalistas. Recoñéce-
se que hai algo así como litera-
tura galega, vasca e catalá pero
acaba por asimilarse dentro do
mercado en español a través de
cotas. Por exemplo, no caso
galego, o sistema é falar de
dous autores por década, caso
de Manuel Rivas ou Suso de
Toro ou Carlos Casares e Alfre-
do Conde anteriormente. As
culturas dentro do Estado non
conviven, están de costas.

O cambio de óptica que o
proceso de reformas políticas
no Estado podería abrir tras-
ladarase tamén á cultura?

Coido que acabará en retóri-
ca pura. En Madrid non se dis-
tribúe o suplemento Culturas de
La Voz de Galicia e atopar A No-
sa Terra é misión case imposí-
bel. Menos mal que a Galería
Sargadelos cobre as funcións de
centro galego porque a Casa de
Galicia, que eu saiba, debe dar
moi boas paparotas pero non
serve para nada. A cultura domi-
nante é a castelá. É máis familiar
un cubano ca un galego. Diría
que os entendidos están máis
pendentes dos novos valores
franceses que de calquera voz
catalá, vasca ou galega. O Esta-
do gasta moito en promoción
exterior do idioma e pouco en
coñecemento no interior da di-
versidade de España.

Como contempla a litera-
tura galega que se fai na ac-
tualidade?

Paréceme moi destacada a
explosión de blogs. En Galiza
fanse moitos con inquedanza cul-
tural ou literaria, algo que non pa-
sa noutras linguas. Ademais, fa-
celo en galego é unha vantaxe. A
rede é tan inmensa que é máis do-
ado encontrar o realmente intere-
sante que se escribe en galego
–caso de www.vieiros.com– que
achar algo bo en castelán. Dentro
da narrativa, penso que son moi
bos Teresa Moure, Xabier López
López, Xurxo Borrazás, Cid Ca-
bido e Camilo Gonsar. En poesía,
Xosé Mª Álvarez Cáccamo ou
Olga Novo. O que pasa é que te-
mo dúas cousas: por unha banda,
as letras galegas deberían pensar
menos no mercado. Que conse-
guir mellores vendas prexudique
a calidade. Pola outra, penso que
hai demasiados premios litera-
rios. Cando un sistema literario
depende tantos dos galardóns é
que ten mala saúde.♦
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Constantino Bértolo
‘Costa moito atopar escritores que queiran

dicir algo, non só vender’
CÉSAR LORENZO GIL

Constantino Bértolo (Navia de Suarna, 1946) dirixe desde hai uns meses a edi-
torial Caballo de Troya, propiedade do grupo Random House Mondadori. Edi-
tor experimentado, recoñece o complicado que é hoxe en día atopar voces
que naden contra a corrente que impoñen os medios e o gusto dos mercados.

‘O certo é que
a tirada media
en España é
de 2.000-3.000
exemplares e a
venda media
anda ao redor
dos 1.000 libros”

A.G.N.



Títulos: El arte látex. Reflexión, imagen y si-
da / En efectivo / Territorio Oeste. Aspectos 
singulares da arte portuguesa contemporánea.
Lugares: Sala Thesaururs da Universitat de 
València / Fundación Laxeiro de Vigo / MA-
CUF da Coruña.
Datas: Até o 30 de xuño / até o 17 de se-
tembro / até o 30 de xuño.

O 5 de xuño de 1981 a comuni-
dade médica estadounidense dá
a coñecer o primeiro caso de si-
da. Daquela, cúmprense nesta
semana 25 anos dunha doenza
que tivo nos homosexuais nor-
teamericanos as súas primeiras
vítimas coñecidas pola ciencia
médica. Traigo agora a colación
unha exposición da que veño de
recibir o catálogo (por mor de
Pepe Miralles, sen dúbida o ar-
tista español máis comprometi-
do e máis vencellado até a ac-
tualidade coa doenza): El arte
látex. Reflexión, imagen y sida.
Comisariada por Sofía Barrón e
Judith Navarro e que se amosa
desde o pasado mes de abril e
até este mes na Universitat de
València, na Nau, Sala Thesau-
rurs. O catálogo está adubiado
de imaxes de cartazes de cam-
pañas de prevención ou obras
de arte internacionais realizadas
ao redor da sida e que ilustran,
por exemplo, reflexións sobre o
VIH e o cinema ou ese outro en-
saio titulado “Para que no me
olvides... Cotidianeidad y rei-
vindiciación en los tiempos del
sida en el Estado español”. Un
proxecto encomiábel, único e
imprescindíbel e que, como
ocorre nestes casos, xurde sig-
nificativamente lonxe dos apa-
rellos institucionais e museísti-
cos do sistema artísitico. Á luz
do visto no volume, penso que a
selección feita para a mostra é
algo inconexa, feble e falla dun
criterio claro, pois aí conviven
algúns artistas iberoamericanos,
con outros españois que só tive-
ron unha aproximación moi epi-
dérmica, tanxencial e puntual
coa pandemia, e xunto a eles os
nomes dos históricos españois
imprescindíbeis, como o citado
Pepe Miralles, Pepe Espaliu ou
Javier Codesal. Daquela, non é,
nin de lonxe, o gran estudo ar-
tístico e expositivo que precisa-
mos derredor do binomio sida e
arte en España, pero ao menos
vai aproximando a posibilidade
dese proxecto futuro.

Exposición con Afinsa

A literatura, o cine ou a arte son
moitas veces premonitorias. E
se non acreditan nisto, aí está a
exposición patente na Funda-
ción Laxeiro de Vigo titulada,
En efectivo da artista Amaya
González Reyes, mostra xurdi-
da (oh paradoxo cruel!), dunha
Bolsa de Afinsa! Na sala da Ca-

sa das Artes de Vigo ato-
pamos fotografías a cor
que pescudan na plastici-
dade dos fatos de papel
moeda, un vídeo cunha
performance da artista
trocando diñeiro ou unha
peaña-caixa de esmolas-
doativos que fan que,
nunca tanto como agora,
obra artística e crúa rea-
lidade se confundan e to-
do o proxecto artístico
adquira á luz do aconte-
cido nas últimas sema-
nas unha nova dimen-
sión. A reflexión artística
amplifícase cara as im-
plicacións políticas e so-
ciais en torno a certas
burbullas financieiras ou
o desvalimento no que se
atopan moitas economí-
as familiares. En boa ló-
xica e se a obra é real-
mente profunda, sabia e
comprometida, e se o é
tamén a institución que a
acubilla, todo o que hai neses
días despois, debería formar
parte do proxecto da artista ou,
o que é o mesmo, do catálogo
posterior, nutrido agora con to-
da esa documentación-reflexión
xenerada co escándalo finan-
cieiro. Se hai catálogo, cómpre
ese risco da institución e a artis-
ta. Xa veremos.

Boxeo na Chocolatería

Vén de concluir unha mostra
que eu atopei de grande interese
e do que fica agora un orixinal
catálogo. Fálolles deses dous ví-
deos da artista belga Sophie
Whettnall que se proxectaban
nos recunchos máis subalternos
e suxestivos da vella fábrica de
chocolates dese estupendo espa-
zo de arqueoloxía industrial que
é A chocolataría (www.achoco-
lataria.com) de Santiago de
Compostela que se vai dotando
dun alma artística de latexar
contínuo e, por veces, de grandí-
simo interese, como era este ca-
so. Rememoro agora nestas li-
ñas ese vídeo, Conversation
Piece, coa artista agardando co-
mo un can polo grolo de comida
que lle é arroxado polo cociñei-
ro, ou ese outro, Shadow boxing,
no que se nos amosa a serenida-
de e illamento coa que a Whett-
nall encara as batidas dun boxe-
ador que ten perante ela (por
certo, canta arte ao longo da his-
toria contemporánea sobre o su-
xestivo tema do boxeo!).

O despiste do MACUF

Visito Territorio Oeste. Aspec-
tos singulares da arte portugue-
sa contemporánea no MACUF
da Coruña e non podo senón fi-

car abraiado e entristecido. Ve-
laí un proxecto expositivo feito
en Galiza onde o curador é un
home de fóra, Fernando Fran-
cés, director do CAC de Mála-
ga, e penso: que fai un director
coma este comisariando un pro-
xecto coma este? Máxime, can-
do Francés non é de ningún xei-
to un especial coñecedor da arte
portuguesa contemporánea e
cando nin sequera asina un tris-
te texto xustificativo do proxec-
to no catálogo e para o cal bota
man dun crítico tamén de fóra:
Óscar Alonso Molina, crítico
madrileño do ABCD Cultural.
Para colmo a coordinación da
exposición e o deseño do catá-
logo é de La Bauhaus Española,
empresa do conglomerado em-
presarial Gestión Cultural y Co-
municación S.L. propiedade do
citado Fernando Francés. A re-
sultas de todo o cal, non debe
estranar que o catálogo estea
editado en Santander. Entón,
que aporta ao tecido cultural,
económico e social de Galiza
esta exposición do MACUF?
Ren. Porque, a propia selección
e os nomes non son máis que lu-
gares comúns, sen riscos, sen
albiscamentos, sen novidades.
Disque “Aspectos singula-
res…” U-los apectos singula-
res? Eu non vexo máis que un
abc dos nomes e obras portu-
guesas reiterativamente citadas
sempre nestes últimos anos. Lo-
go, cando visito noutra das áre-
as expositivas do museu as súas
Adquisicións 2005-06 vexo que
hai moitos paus de cego. Bas-
tantes adquisicións inxusticá-
beis que só poden ser produto
non do mal gusto, senón da ig-
norancia ou do atraso. E sobre
todo moita incoherencia. Se o

MACUF xa se atopa
distante e alonxado
xeográficamente do
centro da cidade da
Coruña, con proxec-
tos coma estes o seu
afastamento do pú-
blico e da crítica aín-
da aumentará e se in-
tensificará. 

Os decorados
de Volver ao rego
e de Hai debate

Remato no mundo
audiovisual, e conti-
núo dalgún xeito as
cuestións formula-
das por Rubén Val-
verde no número
anterior de ANT
cando escribía ao
respecto do progra-
ma Volver ao rego,
que eu tamén quería
encarar dende os
seus apectos, cha-

mémoslle, máis “artísticos”.
Solo engadiría e subliñaría al-
go que considero fundamental
dende unha perspectiva da arte,
referíndome ao deseño dos de-
corados e a imaxe gráfica (ca-
beceira, créditos, etc.). Por
deus! O de Volver ao rego é o
pior decorado do mundo. Ba-
leiro, feble, incorpóreo, insubs-
tancial, feo, pobre, etc. Parece
incríbel que poda proxectarse
esa imaxe nunha televisión re-
xida agora por homes suposta-
mente inquedos e progresistas
e en pleno século XXI. Que se
trata de crear o clima dun clube
decimonónico? Ok, pois da-
quela enchédeo de velloucadas
e atrezzo real de clube de caba-
leiros inglés, pero por favor,
non esa miserábel escenografía
de tres ao cuarto que só pro-
xecta tristura e abandono.

A outro nivel, aínda que
menos escandaloso, podemos
falar de Hai debate cun escena-
rio e un mobiliario bastante pa-
tético, ancorado nos oitenta e
completamente demodé. O
mesmo se pode decir do seu
grafismo de inicio. Señores di-
rectivos da cadea, están no me-
dio audiovisual, están no mun-
do da imaxe e da comunica-
ción. Ollen, por exemplo, cara
á Cuatro. E se non teñen ideas,
copien deles, pero déanlle pu-
los de modernidade ao deseño
das cabeceiras, aos decorados,
ao mobiliario. Ah, e sobre todo
non convertan todo nun gran
xabarín, que xabarín é historia,
como o é o boneco do Xaco-
beo, e xa correu moita auga
baixo a ponte da imaxe audio-
visual dende aquela.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Cómico
DAMIÁN VILLALAÍN

Lembrarán que hai pouco
apareceu nos xornais unha
noticia na que se daba con-

ta do achádego do cadáver dun-
ha señora na súa casa londinen-
se. O que facía interesante o
asunto é que a muller levaba
dous anos morta e que ninguén
se decatase da súa desaparición
nin preguntase por ela. Xa a
piques de ser convertida nun
emblema do topos xornalístico e
literario da incomunicación mo-
derna ou da soidade nas grandes
urbes, un detalle
complementario aparecido uns
días despois desviou o previsible
rumbo da noticia. O detalle con-
sistía en que o televisor da morta
seguira funcionando dende o día
da defunción, sen verse afectado
por ningunha das macabras
circunstancias, paulatinamente
apestosas, que concorrían no
living-room onde se producira o
deceso. Moitos británicos deixa-
ron entón de reflexionar sobre
aquela muller illada entre a mul-
titude, sen familia nin amigos,
extremo reflexo existencial da
condición moderna, para pasar a
preguntarse pola marca do
televisor impasible. 

Algúns poden ver nesta
reversión do tráxico en cómico
un síntoma da falta de piedade
do mundo contemporáneo, un-
ha rexouba irreverente, unha
decidida mostra de banalidade
social diante da realidade tétrica
da morte en medio dunha
soedade só aliviada polos
sorrisos de plástico dos
vendedores da tele-tenda. Pero
ese discorrer entre o tráxico e o
cómico pode verse tamén como
unha mostra de madurez social. 

A min sempre me
sorprendeu que os vellos
atenienses mantivesen ano tras
ano, mesmo en época de guerras
e de espantos, o seu costume de
celebrar concursos de comedias
a carón dos dedicados ao xénero
tráxico. Non eran comedias das
que hoxe chamariamos “de eva-
sión”, destinadas a producir un
momentáneo esquecemento dos
problemas reais, senón pezas
moi vencelladas ao sucederse
dos acontecementos políticos e
mesmo á propia guerra, un
monstro que devoraba todos os
anos moitos cidadáns e que
podía traer consigo a destrución
completa da cidade, o
exterminio dos varóns e a redu-
ción á escravitude das mulleres e
dos nenos. Pero o loito non
impedía a risa, unha risa que se
producía incluso por causa
daquilo que provocaba o loito. 

Din que en Londres, a cida-
de da señora morta e do televi-
sor impasible, floreceron como
nunca os chistes durante os
bombardeos nazis. Quizais o
cómico non sexa máis que unha
actitude defensiva diante do es-
pectáculo diario da traxedia, do
que tan consciente se mostra a
literatura grega. Talvez sexa ta-
mén unha especie de deber mo-
ral, de madura aceptación da
nosa inconmutable condena a
morte. E unha consecuencia de
saber que cando morramos os
televisores seguirán funcionan-
do. Como o da señora inglesa.
Por certo, de que marca era? ♦

Sobre a SIDA, AFINSA, boxeo,
o MACUF e a TVG 
Reflexións desde a arte

Art-Látex.



Máis que un grupo ao uso, A
Compañía do Ruído é unha
sorte de rebumbio musical.
Levan catro anos barruntando
con acento de Ribeira a base
de ritmos balcánicos, rumbas,
cumbias, pachangas, can-
cións populares galegas e
mesmo reggae e ska, botando
fóra mala uva e moita ironía.
Defínense como “piratas da
costa, foraxidos da taberna,
na procura da festa”. Agora
presentan o seu terceiro tra-
ballo, A compañía do Ruído,
no que repiten a fórmula que
os levou a subirse a escena-
rios como o de Pardiñas cun
directo potente con traca final.

A Compañía nace a finais do
2002, cando o desastre do Pres-
tige, despois de anos traballan-
do noutras bandas e en orques-
tras e coa volta de dous dos
seus compoñentes de Madrid,
onde se dedicaban a facer quei-
madas nun restaurante e con-
certos nas tabernas e na rúa. 

“Ao principio non houbo
moito tempo, porque estaba-
mos todos limpando piche na
costa. Fomos rumiando a idea
de facer o grupo e, ao rematar,
gravamos a primeira maqueta,
Xa existe o ruído”, comenta
Suso Bello, cantante e guita-
rrista do grupo. Corría a pri-
mavera do 2003 e con este pri-
meiro ep baixo o brazo com-
partiron escenario con Jar-
banzo Negro no Grove, La
Kinky beat en Bueu e pecha-
ron o festival de Pardiñas xun-
to a grupos como os Clan and
drums ou Battlefield band.

Agora, dous anos despois
de gravar en directo o seu se-
gundo traballo, Barruntando, o
grupo publica A compañía do
Ruído, tamén autoproducido
pola banda e que conta coa
colaboración de músicos co-
mo Viascón (Jarbanzo Negro),
Lorenzo Castro (O Vendaval
do Rosal), Pablo Bicho, Mestre
Foscaldo, Paulino González e
Juan Sieira (Auga de Beber).

Con este terceiro traballo A
Compañía embárcase nunha
nova viaxe polos ritmos dou-
tras latitudes para arribar na
música popular galega, sem-
pre a procura de festa taberna-
ria. O resultado son dezaseis
temas nos que se combina o
boureo con letras irónica de
corte social, e un punto esca-
tolóxico, dirixidos a todos os
públicos que gosten da troula.

Fieis a máxima de que a mú-
sica non ten fronteiras, mestu-

ran ritmos caribeños cos son
ciganos dos Balcáns, con mui-
ñeiras e con ska sen prexuízos.
Como mostra, o Punchi, pun-
chi. Con este título a banda res-
cata unha peza da cantautora
chilena Violeta Parra e dálle for-
ma de chotis romanés para re-
matar con xeitos de muiñeira. 

No disco recupérase tamén
un tema dos setenta, Terra do

carallo, composto pola banda
local JJJ. Botando man dunha
imaxe tópica do país, a banda
criticaba a situación precaria
que atravesa o país. “Trinta
anos despois as cousas non
cambiaron tanto, só botamos
máis asfalto nas estradas e
máis galegos fóra”, sinalan.

Gravado nos estudios
Bonjan da Coruña, o novo

disco fala da emigración, mó-
fase da policía corrupta, dos
trapalleiros que “traen no ca-
rromato elixires baratos, que
rouba as carteiras con mañas
de trileiro”, critican os abusos
do poder, onde sexa que se
exerza  e mesmo lle dedican
un tema ao seseo e a gheda.

“365 días ao ano, 365 de
mundo trapalleiro, son os que

nos levan a facer un tocanto
combativo, un vertedoiro de
sons, que entre pitos, frautas e
outras gaitas nos acheguen ao
ritmo, ao sorriso e a un trago de
viño en boa compañía”. Con es-
ta frase, toda unha declaración
de principios que xa quedou re-
collida nun dos traballos ante-
riores, Suso Bello, resume a fi-
losofía da Compañía do Ruído.

Músicos

Na actualidade o grupo está
formado por once músicos, Su-
so Bello na voz e na guitarra,
Alberto Millán na gaita e frauta
traveseira, David Axeitos, na
guitarra eléctrica, Nando Peón
no baixo eléctrico, Nando Pé-
rez no clarinete, Tomás Axeitos
na percusión, Sabela Olivares
no piano e na gaita, Toño Millán
no acordeón, Ana Blanco na
voz xunto con Susana Rodrí-
guez (ambas as dúas participa-
ron no traballo de Heredeiros
da Crus gravado en directo) e
Carlos Mariño. “Todos levamos
dezaseis anos xuntos a boure-
ar”, comenta Suso Bello, “se
non no mesmo proxecto, nou-
tros da zona”. Na compañía
conflúen profesores de institu-
to, membros de orquestras de
música e doutros grupos de
funk e de rock, cada un coas
súas influencias musicais, que
van dende o metal e o rock á
panchanga e a rumba. Dese re-
bumbio de gustos tamén é de-
bedor o estilo persoal da Com-
pañía do Ruído. Como indica o
guitarrista “aí estamos, tentan-
do xantar o que máis nos gusta
no mesmo prato”.  

Festa da Chuvia

O disco presentouse o pasado
mes de abril en Ribeira, no mar-
co da Festa da Chuvia, un even-
to organizado pola propia Com-
pañía do Ruído e que este ano
corría pola súa segunda edi-
ción. Na carpa instalada no
concello actuaron os grupos
On the bass, Bodega, bodega e
o dúo Los Soles, que deron pa-
so ao concerto de presentación
dos temas que compoñen o úl-
timo disco. Entre charangas,
música e monicreques reuní-
ronse ao redor de 2000 persoas
no festival, que non conta con
axudas oficiais. O que comezou
como unha festa reivindicativa
vai camiño de convertese nun-
ha das citas festeiras anuais
para os veciños de Ribeira.♦

Nº 1.226 ● Do 8 ao 14 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

Ruído da Ribeira
M. BARROS

Levan boureando a ritmo de gaita e de pachanga dende que afundiu o Prestige, cunha mes-
tura de sons aderezados coa gheada e o seseo da Ribeira. A festa, a taberna e a rúa son as
bandeiras da Compañía do Ruído, que se mofa de caciques trapalleiros, de policías co-
rruptos e de “bichicomas” varios “que cambian cartos por semento e queiman o monte
para urbanizalo”. Agora veñen de publicar o seu último traballo, A Compañía do Ruído



M.B.
A sala de exposicións da Casa
da Xuventude de Ourense vén
de converterse no estudio do
pintor ourensá Manuel Penín.
A xeito de escaparate, até o 15
de xuño permanecerá dentro
da sala debuxando ante o pú-
blico. A iniciativa enmárcase
dentro do proxecto Escaparte.

Como se dun show televisivo se
tratase, o pintor Manuel Penín
vén de mudar o seu taller habitual
pola sala de exposicións da Casa
da Xuventude, onde creou o seu
propio estudio. Neste escaparate
o artista vivirá e debuxará duran-
te as vinte e
catro horas do
día até o vin-
deiro 15 de xu-
ño, pasando el
e a súa intimi-
dade a formar
parte do ex-
posto. Debu-
xos, bosque-
xos, pinceis,
bancos, papeis
e demais ins-
trumentos ne-
cesarios para
elaborar un cadro danlle forma a
nova faciana do escaparate da
Casa da Xuventude.

Promovida por José Paz e
auspiciada e patrocinada pola
Casa da Xuventude, Escaparte,

que así se coñece a iniciativa,
ten como obxectivo amosar o
proceso creativo dun pintor, a in-
tensidade na creación así como
os instrumentos e os materiais
empregados. O que se persigue

ademais coa conversión destes
25 m2 no “espazo sagrado” do
artista é a interacción co público.
Moitos son os curiosos que xa
teñen entrado no escaparate da
Casa da Xuventude para pre-
guntarlle sobre a experiencia.

“O problema é a ollada da
xente dende a rúa”, comenta Ma-
nuel Penín. “O primeiro día foi moi
inquedante, pero agora xa durmo

dun tirón”. Dende que rematou de
montar o estudio o pasado 2 de
xuño, o pintor ten elaborado dous
cadros de formato grande e doce
debuxos de óleo sobre cartón. To-
das as obras son composicións
abstractas que transmiten o seu
mundo persoal. “Paso aquí as 24
horas, ao igual que fago no meu
estudio, estou de garda todo o
día, aínda que saio a comer”.

Para o artista a experiencia es-
tase a desenvolver de xeito “emo-
cionalmente intermitente”, con mo-
mentos de moita intensidade crea-
tiva e con outros de relaxación,
que aproveita para ler, tirar fotos e
para escribir. Con todo este mate-
rial Manuel Penín está a compoñer
unha memoria, que se presentará
ao remate da experiencia.

“Amósase un feito íntimo,
que o público non está acostu-
mado a ver”, comenta, “pero ta-
mén é intimo bicar a túa parella
na rúa e non por iso se deixa de
facer. Sorprende ver a un pintor
debuxar cara o público, pero non
a un albanel, cando os dous es-
tán a desenvolver o seu traballo”.

A segunda parte do proxecto,
que se desenvolverá antes de me-
diados de xuño, amosaranse as
obras realizadas, tal como queda-
rían antes de entrar nunha galería
para compoñer unha exposición.

Como indican os promotores
do proxecto, Escaparte quere
ser unha alternativa, un modelo
expositivo que partindo de cero
faga da acción unha parte máis
da exposición.

Esta é a primeira actividade
que ten lugar dentro do proxecto
Escaparte, que está previsto se de-
senvolva anualmente e que ten co-
mo finalidade estimular a creativi-
dade entre os artistas novos e ex-
perimentar coa creación artística,
sen modelos preestabelecidos.♦
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De homenaxes e
Letras Galegas
MARICA CAMPO

Voces críticas e desinformadas álzanse con frecuencia para criticar
que a Asociación de Escritores en Lingua Galega faga
homenaxes a escritores e escritoras vivos. Imaxinan –a

imaxinación é moi libre- que se trata de enchedelas feitas a conta do era-
rio público. Nada máis lonxe da realidade. O feito de comermos xuntos,
tras adquirir a correspondente tarxeta, é o colofón dunha serie de actos
que tentan pór en valor a vida e a obra de persoas fieis a Galiza e á súa
lingua e, asemade, amosarlles o noso agradecemento; cousa que, como
ensina o refrán, é de ben nacidos. Miguel Anxo Fernán Vello recordába-
nos no seu artigo de Galicia Hoxe do pasado luns que esta era unha tei-
ma de Uxío Novoneira, honrar os escritores vivos. El, desgraciadamen-
te, non recibiu en vida o galardón da AELG porque morreu sendo presi-
dente e a súa dignidade non llo permitía. Quen escribe sabe ben que o
de escritor é un oficio solitario, oneroso case sempre, pouco recoñecido
nos días que corren onde os “famosos” son outros.

Este ano a AELG honrouse honrando a María do Carme Krucken-
berg, esa muller que fixo da vida literatura e sementou os itinerarios
de palabras para non esquecer o camiño de volta: Galiza sempre.

“Xermolos” de Guitiriz, desde o impulso que non cesa de Alfon-
so Blanco, tamén recoñece cada ano a un escritor chairego para
facelo máis presente na terra que o criou. Arredor de Xesús Rábade
Paredes xirou este ano o encontro no seu Cospeito natal. E a
“Fundación María da Terra Chá” nomeará o día 17 de xuño
“Chairego de Honra” ao poeta Bernardino Graña.

A Academia ten aínda unha morea de nomes fundamentais na no-
sa historia literaria aos que honrar post mortem, algúns demasiado
tempo adiados, como é o caso de Xosé María Álvarez Blázquez ou
Ricardo Carballo Calero. Moitos reclaman o Día das Letras para Lois
Pereiro, polo que ten de próximo á xente máis nova. Sen dúbida é
merecente de tal recoñecemento, pero hai contas anteriores por saldar.

Demasiadas homenaxes?  Poucas para o país da desmemoria.
Imprescindíbeis para lles lembrar, mesmo aos escritores novos, que
se chegamos aquí foi polas pedras que outros antes ca nós foron co-
locando para vadear o río.♦

Pintor no escaparate



Oito artistas compoñen o per-
corrido que Caixanova propón
pola arte realizada no país veci-
ño durante o século pasado na
mostra Trazos cercanos. Artis-
tas no século XX portugués.
Amadeo de Souza-Cardoso, Al-
mada Negreiros, José de Gui-
marães, Jorge Martins, Paula
Rego, Maria Helena Vieira da
Silva, Júlio Pomar e Ángelo de
Sousa asinan os corenta e cinco
cadros que compoñen a exposi-
ción, que se pode visitar no
Centro Cultural Caixanova de
Ourense.

Moi diferentes entre si, os
artistas escollidos para a mos-
tra como embaixadores da arte
portuguesa teñen como deno-
minador común ter participado
das grandes correntes artísticas
europeas de cada momento.
Amadeo de Souza-Cardoso,
que abre o percorrido con dous
óleos sobre cartón realizados
en 1908, coñeceu as vangardas
en París, onde coincidiu con
Modigliani e Delaunay, sendo a
súa obra influenciada polo cu-
bismo, a abstracción e o futu-

rismo. Tamén está representado
o artista Almada Negreiros con
varias obras, entre elas o retra-
to realizado a Fernando Pessoa,
fundador da revista Orpheu, na
que tamén participara o pintor
como poeta. 

Tamén aparecen na mostra
Maria Helena Vieira da Silva,
que pertenceu a segunda Esco-
la de París, onde morreu, e Jú-
lio Pomar, que ao igual que
Ángelo de Sousa, presentan
obras dende os setenta e oiten-
ta até a actualidade. Inclúese,
ademais, a serie de pasteis so-
bre papel na que Paula Rego
plasma a súa visión persoal do
conto da Carrapuchiña Verme-
lla. Das súas primeiras obras, a
artista evolucionou cara a in-
vestigación sobre a feminidade
e sobre as relacións, perdendo
protagonismo nas súas crea-
cións máis recentes os temas
políticos fronte unha temática
de carácter máis autobiográfi-
co. As pinturas de Jorge Mar-
tins, de grandes dimensións, e
José de Guimarães pechan a
mostra.♦
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LEANDRO ABOAL
Era un idea que perseguía desde
hai tempo e o seu nomeamento
como Ministro de Cultura do
goberno bolivariano de Hugo
Chávez valeulle para concreta-
la. O Presidente de Venezuela
Hugo Chávez ven de inaugurar
un dos complexos máis ambi-
ciosos da industria cultural su-
damericana en relación co cine-
ma. O ministro Francisco Sesto
–aquel que baixo o heterónimo
de Farruco Sesto escribía poe-
sía nacionalista galega na terra
do exilio do seu pai– foi sempre
consciente da gravidade dun
colonialismo cinematográfico
que implica hoxe que o 98%
das estreas de películas que se
fan nos cines venezolanos se-
xan de producción norteameri-
cana. Sesto toma pola raíz un
cancro que amenaza a toda
América Latina e planificou a
contrucción na cidade de Gua-
renas, no estado de Miranda, da
denominada oficialmente como
“Villa del Cine”.

O complexo dotado de
máis actuais sistemas tecnoló-
xicos ocupa 40.000 metros
cuadrados e conta cun edificio
administrativo con areas de
postproducción, dous estudios
de gravación e filmación e a
correspondente dotación de

cámaras e sistemas de ilumi-
nación e dixitalización.

Sesto, que concibe esta
etapa constructiva como un
simple chanzo, afirmou na
inauguración que tenta pro-
mover doce longametraxes ao
ano asi como 150 documen-
tais e 36 curtametraxes.

A loita contra o imperialis-
mo da industria cultural norte-
maricana está no punto de mira
da política deseñada polo mi-
nistro galego que tamén anun-
ciou, en presenza de Chavez,
que creará unha cinemateca en
cada estado e que proximamen-
te abrirán até cen salas comuni-
tarias con tecnoloxóa dixital.

Confeso admirador de
Clint Eatswood, Sesto insistiu
na importancia que ten para
Venezuela dotarse de estrutu-
ras que axuden definitivamen-
te ao cinema venezolano a to-
mar un camiño propio. Nese
sentido, tamén presentou unha
unidade móbil de alta defini-
ción que o seu ministerio, des-
de a “Fundación Villa del Ci-
ne” pon a disposición dos cre-
adores audiovisuais que, nos
últimos tempos, veñen de ser
favorecidos na súa actividade
coa aprobación polo parla-
mento bolivariano da Lei de
Cinematografía Nacional.♦

A vila do cinema
de Farruco Sesto

Pinceladas portuguesas
M.B.

Baixo o título Trazos cercanos. Artistas no século XX portugués,
Caixanova propón unha ollada á pintura portuguesa do século pa-
sado a través da obra de oito artistas destacados. O retrato de Pes-
soa, realizado por Almada Negreiros, ou “A biblioteca ardendo” de
María Helena Vieira da Silva son algunhas das pezas que se poden
visitar no Centro Social Caixanova de Ourense até o 18 de xuño.

Retrato de Fernando Pessoa (1964), de José de Almada Negreiros.

Licenciado
en Belas Artes
pola Complutense
de Madrid en
1993. 3º Premio
na Bienal de Ibiza
2002 é tamén ese
ano Bolseiro
Artista Residente
no Irish Museum
of Modern Art de
Dublín. Entre as
súas exposicións
individuais,
destacamos en
2004: Héroes,
Centro Municipal
de las Artes,
Alcorcón, Madrid;
Vierzehnheiligen,
Galleria Magenta
52, Milán.
En 2003: Ropa
Interior, Galería
Larra 10, Madrid
e Vivos y
Muertos, Galería
Carmen de la
Guerra, Madrid.
Entre as súas últi-
mas exposicións
colectivas, en
2005: Backlight,
Trienal
Internacional de
Fotografía,
Tampere,
Finlandia;
Post References,
Observatori 05,
València; Art Mia-
mi. Galería Car-
men de la
Guerra, Miami.
En 2004:
Los Géneros.
El Cuerpo. Sala
de Exposicións
Alcalá 31,
Madrid.♦
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Coñecedes a vila de Sada? Non?
Pois abofé como o sinto moito.
Aínda que é pequena, a xentil e
bonita non a empata ningunha ou-
tra das vilas mariñeiras de Galicia.

Abonde con dicirvos que ten
unha campiña feiticeira, ridente,
como en nigures teredes visto; e
que a vila está no final desta
campiña, gardada polo Couto e
máis polo alto de Ouces como
unha xoia pra que non a firan os
feros coriscos da crúa invernía.

Mais perto de Sada, a man
esquerda segundo se entra pola
estrada da Coruña, hai un monte
nomeado Lixandre, que sempre
deu que pensar a nenos e vellos.
Non se ten noticia de que se atre-
vese ninguén a entrar de noite na
arboreda de Lixandre.

No medio do monte hai aínda
un croio que non poden abrazalo
dous homes, e que lle chaman a
pedra das agullas. Dicían noutros
tempos que quen tocase esta pe-
dra morrería dentro dos nove días
xustos, debido a un encantamento
que lle deran os mouros. Pola
banda do leste está a moi nomea-
da Quenlle, que os homes sabidos
din que foi unha mina de estaño
no tempo dos fenicios, pero que
agora é o sitio onde se xuntan de
noite as estadeas, meigas e lugru-

mantes pra faceren parlamento.
Polo menos así coidaban hai anos
os veciños da vila, e non sei se
pensarán o mesmo agora.

Os trasnos non fixeran mal
ningún que se soubese. O que ti-
raba o sono dos labradores eran
os condenados raposos que viví-
an a centos no monte de Lixan-
dre. Non pasaba día sen que dei-
xasen e facer das súas; e non va-
lía que se puxesen nos galiñeiros
taravelos nin trancas; os conde-
nados ladróns dábanse unha ma-
ña que para si quixesen algúns
dos caciques que, pra acabación
da nosa pacencia, seguen vivin-
do sobre dos nosos labregos.

Tantos raposos había que xa
coidaban que a pedra das agullas
tiña a mala virtude de crialos. O
señor Chocos, un vello que aínda
cría na atracción da serea e no en-
cantamento da Covadanca, xura-
ba e perxuraba que aquel maldito
croio tiña a culpa de todo.

—Mala sentella del sielo lo
abrase –dicía o señor Chocos
cando lle faltaba unha galiña– ese
croio vai ser a miña condenación.

Mais o caso era que os rapo-
sos aumentaban, e tiñan tal atre-
vemento, que xa chegaban a
pasearse pola praza da vila diante
das mesmas barbas do tío Andrés

de Olalla, camareiro do divino
San Roque, e padriño de Sanma-
mede, a quen o carpinteiro que o
fixo púxolle nas mans unha restra
de chourizos a medio encher.

Un día, Lourenzo da Chabu-
rra, un labrego que ben podemos
chamar anfibio porque tamén iba
á rapeta, e que lía de corrido os
boletíns no adro de Santa María,
conferenciou coa valente e hon-
rada Pepa a Montañesa.

—Señora Pepa –díxolle Lou-
renzo– os raposos ladróns inzan
esta terra e non nos deixan vivir.

—É certo amigo Lourenzo, é
certo. Xa hai tempo que eu me
dei conta diso; pero estes veci-
ños non se xuntan para nada, to-
da a forza se lles vai pola boca, e,
os raposos andan pola vila como
polo propio monte, e levan trazas
de facérense donos de todo.

—E logo? Darémoslles unha
batida?

—É tempo perdido; os rapo-
sos e mais os coellos, cando un
pensa que xa non queda ningún,
volven aparecer coma os sapos
cando cae orballo polo verán.

—E que me aconsella que fa-
ga pra que os raposos deixen en
paz as miñas galiñas?

—Atende, Lourenzo; os ra-
posos son animais de moita sa-

bencia. Búrlanse sempre de to-
das as pantermas e trebellos que
se lles poñan. Cando ven que lles
periga o pelello, fanse os mortos.

—Pero logo, qué me aconsella?
—O que teño aconsellado

noutras ocasións, sen que hoube-
se veciño que se guiase por min:
O escarmento!

—E de que maneira?
—Pois verás. Vai ao monte

de Líxandre e pon unha trampa
de dentes diante da cova dun ra-
poso. Como eles non coñecen
ese mecanismo, caerá polo me-
nos un. Cóllelo despois, esfólalo
ben esfoladiño, logo pono nun
espeto e crávalo dereito no curu-
to do monte. Os demais raposos
entenderán a indirecta e fuxirán
lonxe por medo ao escarmento.

Así se fixo. Unha mañá apa-
receu un raposo encravado nun
espeto. Os demais deberon de
entender aquela razón, e muda-
ron de casa.

A virtude da pedra das agu-
llas foi negada despois por todos.
Tocáballe quen quería, sen teren-
lle medo, e até fixeron enriba de-
la certas necesidades.

¡Xa sabedes coma morren os
vellos encantamentos, e de que
maneira se fan fuxir os raposos
que gustan das vosas galiñas!♦

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

Belén
Regueira
‘As cancións do
verán só precisan
unha idea que
engaiole e a rede’

M.B.
A Radio Galega e Vieiros
veñen de poñer en marcha
o concurso A polo ghit, pa-
ra buscar a canción do ve-
rán galega. Como xurde a
iniciativa?

Durante o espazo Ler-
chandising do programa da
Radio Galega Extrarradio,
que presentamos Eduardo He-
rrero máis eu. Estabamos po-
ñendo as cancións que nos
van martirizar este verán, a do
Koala e Amo a Laura. Com-
probamos que ambas as dúas
fixéronse famosas a través da
rede, sen o respaldo e o apoio
de discográficas nin de radios.
Só é necesario ter unha idea
que enganche e colgala en in-
ternet. E pensamos que era
unha rabia que todas estas
cancións viñesen de fóra e
que este xénero non se explo-
tase aquí. Para facer este tipo
de pezas só se necesita un rit-
mo contaxioso e letras frívo-
las, que alguén diga que son a
canción do verán e que se po-
ña unha vez tras outra. Entre
Vieiros e nós botamos a andar
o concurso. Coincide ademais
nun momento no que a músi-
ca se está a normalizar, onde é
doado atopar grupos galegos
de calquera o estilo. Por que
non, entón, este xénero?

Aínda está aberta a
convocatoria para enviar
cancións?

Abrimos o prazo a sema-
na pasada e a convocatoria
non pecha até o 1 de setem-
bro. Todos os grupos poden
autopropoñer algún dos seus
temas, pero a idea é que se-
xa participativa e que a xen-
te faga os seus temas na ca-
sa. Non ten por que soar ben,
nin ser algo profesional, tan
só debe ser unha idea que
atrape. Na páxina http://apo-
loghit.vieiros.com xa están
colgadas algunhas candida-
tas, entre elas as dos grupos
Banda Potemkin, The Ho-
mens ou Rumborrachera. De
momento pódese opinar a
través da rede, pero será un
xurado especializado quen
emita o veredicto o 9 de se-
tembro. O premio é a grava-
ción dun videoclip profesio-
nal. A partir do venres 9 de
xuño, está previsto que os
candidatos actúen en Luar.♦

O escarmento

Antonio Rivas Pol (A Ponte-
nova, 1947), forma parte da
pintura galega afincada no
sentimento. Aquela pintura
que foxe de teorías, pero que
lles dá rédea solta aos senti-
mentos. E os artistas que se-
guen esta linguaxe, non fan
outra cousa que plantarse diante
da terra e deixarse levar. Os ca-
sais, a paisaxe, o mar, as cores, a
luz… son motivos para darlle ré-
dea solta ao pincel, e tracexar no
lenzo ou no papel unha Galiza
mítica. A Galiza que está a desa-

parecer. O seu campo, o mar. 
Isto chamouse sempre roman-

tismo. O descubrimento do propio. 
Francisco Lloréns, Seixo

Rubio, ou na zona de Ferrol
Imeldo Corral, son os mestres
deste tipo de pintura, que tantos
discípulos tivo en Ferrolterra. 

Antonio Rivas Pol chama a
atención porque aínda que utili-
zando unha linguaxe próxima a
estes, diferénciase na súa expre-
sión. Primeiro, utiliza a difícil
técnica da acuarela co que se po-
dería pensar que dificulta o seu

traballo. Na exposición que man-
tén na Sala do Coro Toxos e Fro-
les de Ferrol, demostra o seu ofi-
cio de xeito mais que meritísimo.
Segundo, a súa paleta está chea
de cores amarelas e violetas, que
se complementan coas típicos
ocres ou verdes, daquela escola
de pintores discípulos directos de
Imeldo Corral, ou Leira Domín-
guez. E terceiro, a súa pincelada
non é postimpresionista. Vai a
construción do cadro con grandes
manchas, lembrando máis pinto-
res como Turner que os impresio-

nistas franceses, de quen tan de-
bedores son aqueles outros. 

A obra de Antonio Rivas Pol
vai, polo tanto, un pouco mais
alá. Se ben segue a facer acua-
relas, das ribeiras, de hórreos,
de praias, achega unha obra
chea de imaxinación onde en-
saia coa cor e a luz, a base de
grandes manchas, conseguindo
unhas paisaxes misteriosas, on-
de a néboa ou irisación da luz,
nos transporta oníricos eidos.♦

XESÚS L. PIÑEIRO

Antonio Rivas, un pintor romántico

O encaixe galego
Mario Gallego Rei

COLECCIÓN ESENCIAS

A NOSA TERRA

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.
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De Limerick
a Curtis 
FRANCISCO CARBALLO

Baixaches Galiza
será nación, esa
canción de

Edilberto Alonso que
cada día fai de bolboreta
dos mozos galegos?
Faino e vivirás un tempo
de luz. 

Resulta que Alonso
pasa días en Limerick
(Irlanda) a estudar as
relacións entre este país
e Galiza. Limerick-
Curtis; Irlanda-Galiza,
Edilberto Alonso e
Frank McCourt. 

McCourt (1929 nos
USA) viviu a súa
infancia en Limerick,
voltou de visita, pasea o
acento irlandés polo
mundo e agasalla a
cultura americana  coa
súa triloxía: As cinsas de
Ánxela (premio
Pulitzer), Tis, Teacher
Man. O caso McCourt é
ben singular: desde unha
infancia na miseria, fillo
de emigrantes irlandeses
nos USA que voltan á
terra, como volta el aos
EE UU onde nacera.
Obreiro e estudante,
profesor de secundaria,
aventureiro, con máis
fame de saber que de
comer, dá un educador
apaixoado e modélico. 

Alonso vai de Curtis
a Limerick; de Limerick
a Curtis; da Galiza real
á Irlanda profunda.
Pode que non evoque en
nada a McCourt. Non o
comparo. Mais en min
canta Galiza será nación
–eu sempre digo Galiza
ten fame de ser nación– e
dáme melodía agora
Alonso. Como me dá
resonancia a triloxía de
Frank McCourt coa súa
asoballadora captura da
intimidade humana e o
mantemento de valores
sublimes como o da súa
clave vital: “nunca lle
fixen dano a ninguén”. 

Atrevóme nestas
liñas a enparellar a
canción de Alonso
dedicada a Anxo
Quintana e a triloxía de
McCourt desde as
miñas resonancias
íntimas: Galiza, a miña
patria sentida desde o
val de Maceda, a ría de
Vigo e o Morrazo, que a
aviva o irlandés de
triste pasado en
Limerick mais que
verte bágoas ao voltar
de visita e ver os verdes
vales. Este vector das
raíces, das neuronas e
dos horizontes a posuír
desde o fondo da alma.
Alonso e McCourt, dous
bos harpistas a remover
saudades.♦

O coto de San Xoán de Medela
atópase na parroquia de Santo
Estevo de Loureda no actual con-
cello de Cesuras. Os veciños de
Loureda, xunto cos de outras fre-
guesías dos arredores protagoni-
zaron un espectacular episodio
contra o francés durante a cha-
mada Guerra da Independencia:
nunha noite de invernía do mes
de febreiro de 1809 fixeron desa-
parecer douscentos soldados cos
seus cabalos dun corpo do exér-
cito invasor. A misteriosa e sor-
prendente desaparición foi vinga-
da con execucións de paisanos e
a antiga provincia de Betanzos, á
que pertencía o territorio, foi cas-
tigada cunha enorme multa.

Dende o cume do coto abrán-
guese un vasto panorama das Ma-
riñas, coa particularidade de ollar
a un tempo nos días claros A Co-
ruña e mesmo as barriadas novas
de Ferrol. Unha pista de catrocen-
tos metros ascende ao San Xoán
do Coto (así é como se anuncia)
dende a estrada de Probaos en Ce-
suras a Vilacoba en Abegondo pa-
ra chegar á croa despexada que
forma unha gran campa onde se
fai a festa. Madoz di na súa céle-
bre enciclopedia de 1845 que a
súa altura elévase a 560 varas so-
bre o nivel do mar. Tamén di que
o clima da parroquia de Loureda é
benigno e san, “se ben se padecen
febres e dores de costado”. Carré
Aldao, ao tratar da provincia da
Coruña e do concello de Cesuras
nunha non menos célebre Xeogra-
fía do Reino de Galicia, afirma
que a altura é de 468 metros.

Coroando o coto atópase unha
pequena capela sen ningún interese
artístico, rebozada en cemento. Ten
unha lonxitude duns trece metros e
uns cinco de ancho, medidos así a
ollo, e presenta pouca altura no ex-
terior. No dintel da porta (único ele-
mento de pedra á vista) ten gravada
unha cruz coa inscrición “Año de
1793”, quizá o da súa construción
ou seguramente o dunha reconstru-
ción da primitiva, pois este costume
de cristianización de castros e ou-
teiros é case tan vella como a pre-
senza do cristianismo entre nós.
Nese ano no que se ergue ou re-
constrúe a capeliña a San Xoán no
coto de Medela, Francia estaba no
ano II da súa Revolución.

Na pequena ermida adicada a
San Xoán do Coto celébrase unha
concorrida romaría (a xulgar po-
los restos que deixan pois nunca
acodimos) o día do santo. Parece
que tamén se fai outra en maio
(este ano foi o día 6). Quizais ese
era un dos outeiros dende o que se
queimaban as fachas, costume
ancestral...., lembremos as lumei-
radas de San Xoán, persistindo
quizais nas primeiras romarías as
lumeiradas. Ninguén limpa os
restos da festa: paquetes de taba-
co, chapas, vasos plásticos, mes-
mo rifas do sorteo dun xamón... E
tamén permanece unha estrutura
metálica para un toldo, quizais
agardando a vindeira romaría.

A poucos metros da capela
elévase unha columna xeodésica,
co típico aviso de que a súa des-
trución “está penada por la ley”.
Hoxendía, cos satélites artificiais

non sei se serán de moita utilida-
de. Vénselle de unir agora ao pa-
norama unha antena-repetidor
que sobresae por detrás da capela.
Para aumentar a desfeita un chi-
ringuito de bloques semella un
bunker. É dificil facer unha cousa
máis fea. A cousa tenta compen-
sarse cun cruceiro novo de non
moita calidade. E menos mal que
aínda fica en pé o “marco” (do
que logo falaremos) a uns tres
metros do lateral da capela.

Este pico, coto ou outeiro de
Medela (nome que remite á cultura
megalítica) é escenario de vellas
lendas de tronantes ou nubeiros.
Leandro Carré Alvarellos recolleu
en As lendas tradizonaes galegas
(para cando a súa reedición en ga-
lego?) a do tronante de San Xoán
de Medela. Disque un párroco de
Santaia de Probaos, home bo e san-
to, convidaba a xantar a todos os
pobres que chegaban pola festa. A
súa sona chegaba máis aló “das te-
rras de Bergantiños e Barcala”. Os
fregueses adoitaban facerlle a se-
menteira e a malla. Un ano seica
comezou a descargar gran tormen-
ta cando xa levaban media mañá a
mallar na eira do crego e perdéron-
se moitos ferrados de pan. Así oco-
rreu ano tras ano. Amañecían días
limpos e soleados que logo se tol-
daban deixando paso a tormentas
arrasadoras. Un ano presentaronse

os fregueses a facer a malla do cre-
go na víspera do San Xoán descon-
fiando de anos anteriores. O crego
encomendouse ao San Xoán de
Medela e pediulles que pasase o
que pasase non abandonasen a eira
nin tomasen medo polo que visen.
Fixo levar para a eira un vello ar-
mario (almario dicíase antes e a
súa razón habería) e meteuse nel
cun libro de rezos. Comezada a
malla, a tormenta estalou. Os ma-
lladores, de primeiras, pensaron re-
collerse mais logo seguriron golpe-
ando os mallos mentres o crego
continuaba o seu conxuro dentro
do armario. Logo dun trono que es-
tremeceu os presentes viron caer
das nubes como unhas grandes te-
naces de ferro; pouco despois, logo
doutro tronísimo, unhas zocas
enormes. Por fin, no medio dun
tremendo balbordo caeu o tronan-
te, semellante a un xigantesco mo-
no, confrafeito, negro e peludo,
que causaba terror. Entón saíu o
crego do armario, co libro na man
e botando conxuros e dicindo
“¡Matádeo, matádeo, para que en-
dexamais poida facer mal a nin-
guén!”. Mallaron nel os paisanos
con máis forza que nos mollos. A
tronada e a chuvia calmaron e luciu
o sol. Disque o maligno espírito,
causante das tronadas, foi enterra-
do ao pé da ermida do San Xoán na
véspera da romaría.

Vales Villamarín (de quen se
vén de publicar a obra completa a
cargo de Briga edicións) tocou o te-
ma  en 1978 nun traballiño titulado
“El ‘marco’del monte Medela”. Pa-
ra o vello cronista oficial de Betan-
zos e secretario da Academia Gale-
ga, o suposto enterramento do tro-
nante é unha sepultura megalítica, a
medela, da que o “marco” sería un-
ha das laxas, conservada pola cren-
za de moitos paisanos de tratarse
dun suposto marco divisorio parro-
quial. Outras laxas foran retiradas
para regularizar aquela parte do
adro e a cuberta parece que serviu
de piso no vello palco da música.
Vales escoitou unha variante da len-
da de beizos dun anciano da inme-
diata parroquia de Paderne, para
quen o feito tería acontecido “de-
nantes da guerra napoleónica”. O
crego, segundo este, chamábase
Juan Rapela e levaba uns tres anos
sen poder facer a malla a causa da
tormenta. Situouse debaixo dunha
mesa co seu libro de oracións e so-
bre ela caeu das alturas un coitelo
cravándose nela. Logo caeron dúas
zocas e por último o mítico perso-
naxe, quen antes de ser mallado po-
los paisanos falou con voz de ultra-
tumba: Cando vexades que se ache-
ga a treboada, decide para escorren-
tala: “¡Arrédate, nube negra, desta
terra, que está “Trenza Muela” ente-
rrado en San Xoán de Medela!”.♦

Polos Camiños da Terra                 Xesus Torres Regueiro

O tronante de San Xoán de Medela



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

VICENTE CRIADO
Os seus óleos expóñense na
sala de Caixanova até o
martes 13.

■ TEATRO

DE FÁBULA
Esta obra será representada
por Artello-Teatro Alla Sca-
la 1:5 este venres 9 no teatro
municipal Lauro Olmo.

BetanzosBetanzos
■ MÚSICA

TOM
A rumba do cantante sevilla-
no encárgase de animar a fes-
ta na rúa Fonte de Unta este
sábado 10 ás 22:30 h, dentro
do ciclo Música na Pedra. O
vindeiro domingo 18, a partir
das 21:30 na Praza de Fernán
Pérez de Andrade, teremos
ao grupo Máis que Jazz.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

O LAPIS
DO CARPINTEIRO
Este xoves 8 participan no
ciclo Da letra á imaxe, or-
ganizado polo C.S. Caixa-
nova, ás 20 h. o produtor da
película Antón Reixa e o
escritor Manuel Rivas.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colecti-
vo Camiños continúa cos ro-
teiros, abertos á participación
de calquera persoa, que se le-
van a cabo por distintos luga-
res da Galiza, achegándonos
á historia, etnografía, e patri-
monio arquitectónico, natural
e cultural. Con saída desde a
Estación de Autobuses, sobre
as 11 da mañá dos domingos,
vólvese á tardiña, sendo o
prezo de 2 euros. Este domin-
go 11 visitan a zona de Mal-
pica. Máis información nos
telf. 649 759 734 (David),
616 819 003 (Conchi), no lo-
cal da asociación (Félix Ace-
vedo 11) ou en www.iespa-
na.es/colectivocaminos.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo adicado a Jackes
Becker temos, este xoves 8
ás 20:30 h, a proxeción de
Eduard et Caroline (1951);
o venres 9 chega París, bajos
fondos (1951), que repite o
sábado 10 ás 18 h; o luns 12
ás 20:30 h. tocaralle o turno a
Rue de l´estrapade (1952), o
vindeiro venres 16 ás 18 h. a
Alibaba y los cuarenta la-
drones (1954), e ás 20:30 a
No toqueis el dinero (1954),
que tamén poderemos ollar o
sábado 17 ás 18 h. O venres
9 ás 18 h. dentro do ciclo Ci-
nema fantástico español

proxéctase Martes de carna-
val (1991) dos directores
Fernando Bauluz e Pedro
Carvajal; o sábado 10 ás
20:30 h. Los Otros (2001),
de Alejandro Amenábar; o
martes13 á mesma hora Tren
de sombras (1997), de José
Luis Guerín; o xoves 15 La
novena puerta (1999), de
Roman Polanski; e o sába-
do 17 El día de la bestia
(1995), de Álex de la Igle-
sia. De Joaquín Jordá te-
mos, o mércores 14 ás 20:30
h, a fita Un cuerpo en el bos-
que (1996). Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ANA PILLADO
A artista presenta na mostra
Fábula mater, mater domus
os seus collages sobre a
muller e a violencia, que
podemos admirar na sala de
exposicións da A.C. Ale-
xandre Bóveda.

TRÍO DE ESTILOS
A sala Imaxinarte de Caixa
Galicia acolle, até final de
xuño esta mostra de anima-
ción dixital.

A ACCIÓN DA MATERIA
Obras de Guillermo Pe-
drosa que exhibe a galería
Arte e Imaxe até o xoves 15.

MANUEL DE LAS CASAS
Até final de xuño podemos
ollar a obra deste pintor no
centro de arte Atlántica.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa
acolle esta magnífica colec-
tiva de 27 artistas portugue-
ses até o 30 de xuño. No
mesmo lugar temos tamén a
mostra Entre los cepos de
la memoria, con obras de
Agustín Ibarrola.

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

FRANCISCO LEIRO
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.

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

KIN GARCÍA
Para conmemorar o día do
Medio Ambiente e como
crítica ao trato que home lle
dá á natureza, adianta os
contidos do seu primeiro
disco adicado ao río Tam-
bre, O Lobo morde a man,
que presenta este xoves 8
no Jazz Filloa ás 22:30 h.

GROBAS & ROI
Sesión con estes dous DJ es-
te venres 9 na Boite Playa
Club desde ás 3 até o peche
no Playa Club.

MONTGOLFIER
BROTHERS
O dúo británico presenta os
seu novo disco All my bad
thoughts este sábado 10 ás
00 h. no Playa Club.

FESTIVAL MOZART
Este xoves 8 e sábado 10 ás
20:30 h. no Palacio da
Ópera podemos escoitar
The Raker´s Progress de
Igor Stravinski.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MÁXIMO RAMOS
Até final de xuño o C.C.
Torrente Ballester acolle

unha mostra antolóxica
deste artista.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

AA GuardaGuarda
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
No C.C. Municipal exhíben-
se as fotografías de Javier
Teniente até o domingo 18.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

LOIS WALPOLE
Até o domingo 25 na cape-
la de Santa María podemos
visitar esta mostra de cesta-
ría urbana.

XAQUÍN CHAVES
A súa Obra recente exponse
na galería Clérigos até o
martes 20.

RIVAGES
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos ollar
até o 3 de setembro as foto-
grafías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

XOSÉ MARRA
No Mesón do Forno (rúa
Ser 12) unha mostra deste
fotógrafo sobre fútbol sala.

■ MÚSICA

ICTUS
A banda de metal-core lu-
cense toca, acompañada
pola xove banda de Bueu
Ente, o sábado 10 no Cla-
vicémbalo. O mércores 14
temos, no mesmo lugar, á
Mr Dixie Jazz Band; o xo-
ves 15 o pop rock de La
Búsqueda; o venres 16 van
dar un concerto os Haiku;
e o sábado 17 chega o me-
tal dos Trashnos.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos contem-
plar, na cafetaría, a súa mos-
tra de fotos apoiada por tex-

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

Que mellor homenaxe a Manuel Lu-
grís Freire que percorrer algúns dos
lugares que marcaron a súa vida.
Nesta ruta ideal sería óptimo visitar
La Habana e deleitarse na beleza do
edificio do Centro Galego. Mais por

accesibilidade, cómpre visitar Sada,
que el consideraba a vila máis beli-
da de Galiza, A Coruña modernista,
o Betanzos do Pasatempo ou o Ber-
bés, en Vigo. Pasos da súa biografía
e tamén da súa obra.♦

Ruta LugrísRuta Lugrís
O O TTrinquerinque

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

O cantautor madrileño estará en
directo este xoves 8 e venres 9 no
Clavicémbalo de LUGO, acompa-
ñado á guitarra por Javier López
de Guereña, e no contrabaixo por
Fernando Anguita, cos que presen-

tará en directo o seu novo disco
Cinturón negro de karaoke. O sá-
bado 12 actúa no Centro Cultural
da CORUÑA; o vindeiro xoves 15
poderemos escoitalo na Fabrica
de Chocolate de VIGO.♦

JavierJavier KraheKrahe
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☞ X-MEN 3: A DECI-
SIÓN FINAL. Os hu-

manos descobren unha cura pa-
ra os mutantes, pero parte des-
tes temen que a usen contra
eles, de modo que Magneto ini-
cia unha rebelión que terán que
deter os X-Men. Outra volta de
rosca á historia de sempre.

☞ ZONA LIBRE. Unha
taxista viaxa a unha zo-

na franca entre Xordania e
Iraq para reclamar unha débe-
da. Leva con ela unha clienta
que deixou o noivo e atopa
que o debedor actúa de forma
estraña. Película sobre o con-
flito de Palestina.

☞ ROSAS ENCARNA-
DAS. Na súa voda, Ra-

chel coñece a Luce, a florista, e
namórase dela. As dúbidas en-
tre seguir co seu matrimonio e
optar por Luce comprometen a
Rachel, que parece que vai op-
tar por seguir co seu home. Co-

media romántica politicamente
correcta.

☞ A GRAN FINAL. As
aventuras polas que te-

ñen que pasar tres grupos dis-
pares –unha tribo brasileira,
unha caravana de beduínos e
uns pastores mongois– para
ver a final do último mundial
de fútbol. Divertida, mais un
chisco paternalista.

☞ X-MEN III. A DECI-
SIÓN FINAL. O mun-

do é un lugar pouco habitábel
para os mutantes. A patrulla X
deberá loitar pola súa subsis-
tencia. Reparto famoso sen
moitas novidades.

☞ HARD CANDY. Un-
ha adolescente coñece

un fotógrafo por internet e
acaban na casa deste. Ela dálle
de beber e tira a roupa. Mais
el vai espertar atado a unha
cadeira, acusado pola moza de

ter matado outra rapaza. Te-
rror psicolóxico.

☞ BURT MUNRO. Un
soño, unha lenda. Despois

de moito prepararse e aforrar,
nos anos sesenta un vello pailán
de Nova Celandia vai aos Esta-
dos Unidos a bater unha marca
de velocidade cunha moto de 42
anos. Co seu encanto consegue
o apoio de todos e alcanza un re-
cord aínda non superado.

☞ O CÓDIGO DA VIN-
CI. Un asasino do Opus

Dei trata de eliminar os inte-
grantes dunha confraría que
garda o secreto de que o cris-
tianismo é unha trola e que,
despois de amigarse, Xesús de
Nazaré e María Magdalena ti-
veron prole. Que notición!

☞ MISIÓN IMPOSÍ-
BEL III. Terceira parte

dunha saga economicamente
moi rendíbel. Ethan Hunt

(Tom Cruise) debe cumprir
unha misión arriscada na que
nada é o que parece. Moita ac-
ción e bastante máis intriga
que en entregas anteriores. Di-
rixe o creador das series “Per-
didos” e “Alias”, J.J. Abrams.

☞ UN FRANCO CA-
TORCE PESETAS.

Martín e Marcos son dous ami-
gos que deciden emigrar a Suíza
na busca de mellores oportuni-
dades. Pouco e pouco irán facen-
do a vida alá e criarán as súas fa-
milias. Cumprido o seu obxecti-
vo, chega o máis difícil, volver á
casa convertidos en estranxeiros. 

☞ V DE VENDETTA. Un
fantoche con careta pre-

séntase para loitar contra un go-
berno autoritario e abolir o po-
der do Estado. Ten como aliada
unha moza perseguida por erro.
Aderezada cunha conspiración
para xerar medo entre a poboa-
ción e xustificar a ditadura.♦

CarCarteleirateleira

Este venres 9 ás 22:30 h. os cata-
láns presentan o seu novo disco,
Bipolar, editado nun doble CD en

castelán e inglés, na sala Mardi
Gras da CORUÑA. O sábado 10 to-
can na Iguana Club de VIGO.♦

No No WWay Outay Out

A emblemática banda galega ce-
lebra os seus 10 anos de existen-
cia coa edición de 10.0, o seu no-
vo traballo que poderemos escoi-

tar en directo este sábado 10 na
sala Bikini de BARCELONA. O
luns 12 actúa na praza Maior de
OURENSE.♦

BerrBerrogüettoogüetto

O ciclo de cinema organizado por Caixa
Galicia presenta este xoves 8 ás 20 h. na
súa sede do FERROL a fita As uvas da
ira, de John Ford; á mesma hora pode-
mos ollar en PONTEVEDRA na sala de
conferencias da entidade Dous na estra-
da, de Stanley Donen; e en VIGO pro-
xéctase Unha historia verdadeira, dirixi-
da por David Lynch.♦

Road MoviesRoad Movies

Ana Pillado
expón na

A.C.
Alexandre
Bóveda da
CORUÑA.

Kin García
presenta
disco este
xoves 8 no
Jazz Filloa
da Coruña.



tos de Delfín Caseiro e, na
Sala de Mostras deste mesmo
lugar, a que está adicada ao
navegante galego ao servizo
da coroa portuguesa João da
Nova. Paga a pena, porque
tamen podemos coñecer o
castelo, hai pouco restaurado
e convertido en hotel.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

FAUNA IBÉRICA
Até este domingo 11 de xu-
ño a sala de Caixa Galicia
acolle esta mostra didáctica.

OleirOleirosos
■ MÚSICA

ROSA CEDRÓN
Poderemos escoitar a súa
magnífica voz, xunto con
Cantigalia, este venres 9
ás 20:30 h. no Auditorio
de Mera.

OurOurenseense
■ ACTOS

PALABRA VIVA
Este xoves 8 celébrase no
teatro Principal ás 20:30 h.
un recital poético.

■ EXPOSICIÓNS

ANA PÉREZ-QUIROGA
Esta artista presenta as súas
instalacións Antes morta

que... burra na sala Alterar-
te do Campus.

UN VIAJE GALAICO
A galería Marisa Marimón
exhibe, até final de xuño, as
pinturas de Damián Flores.

MARTA VEGA
As súas vídeo-instalacións po-
de admirarse no C.C. da De-
putación até o domingo 11.

J. VALCÁRCEL
Até o 20 de xuño podemos
contemplar a súa pintura na
galería Visol.

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Trazos próximos. Artistas
do século XX portugués
acolle a autores da impor-
tancia de Amadeo de Sou-
za-Cardoso, Paula Rego
ou Almada Negreiros, que
podemos ollar no C.S. Cai-
xanova até o 18 de xuño.

■ TEATRO

MONCHO BORRAJO
O polifacético artista pre-
senta o seu novo espectácu-
lo España Cabaret 2006 o
mércores 14 e xoves 15 no
Auditorio Municipal.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO FERNÁNDEZ
Podemos ollar a mostra de
fotos Meu pai o emigrante

até o martes 13 no Casal de
Ferreirós.

PontearPonteareaseas
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Esta compañía representa a
obra Carambola (Cóncavo
convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe, este venres 9
no auditorio municipal Se-
veriano Soutullo.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

O SAL DA TERRA
O cine clube Pontevedra
proxecta, dentro do ciclo
Historia do Cinema, esta fi-
ta dirixida por Herbert J.
Biberman e Michael Wil-
son en 1953, o mércores 14
ás 20 h. e 22:15 h. no Salón
de Actos da Facultade de
Ciencias Sociais.

■ EXPOSICIÓNS

BOAS PEZAS
Mónica Cabo, Andrea
Costas, Rita Rodríguez,
Las Pingüinas (Sara Gar-
cía, Natalia Umpiérrrez) e
Natalia Rey, comisariadas
por Mar Caldas, expoñen
na sala de mostras da Facul-
tade de Belas Artes (Maes-
tranza 2) até o 30 de xuño.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

EXPORRIÑO
Podemos ollar no Centro
Cultural, até o 22 de xuño,
unha escolma dos proxectos
realizados polo alumnado de
5º curso da Escola Técnica
Superior de Arquitectura da
Coruña, arredor do urbanis-
mo e, máis en concreto, da
solución ao paso do tren me-
diante unha estación intermo-
dal onde hai 3 opcións posí-
beis: soterrar o tren, elevalo,
ou mantelo como medio de
comunicación de cercanías.

■ MÚSICA

KAREL GARCÍA
Xunto co, tamén, membro da
Nova Troba Cubana Yhos-
vany Palma, chega este ven-
res 9 ás 23 h. ao Liceum. O
sábado 10 toca no mesmo lu-
gar El Cubo presentando o
seu novo CD Aurora.

PorPorto do Sonto do Son
■ CINEMA

ILLADOS
O documental de Antonio
Caeiro proxéctase este
venres 9 ás 20 h. na Casa
da Cultura, dentro dos ac-
tos do Ano da Memoria.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

PELO VIDAL
A mostra de fotografía Bo-
livia. A terra tranquila po-
de visitarse na galería Casa
das Redes até final de xuño.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

MILA RODEIRO
Podemos ollar a súa mostra
de fotografía Ser, estar, e pro-
ducir no Museo Etnolóxico.

SadaSada
■ TEATRO

CACHIRULO
Estrea, este venres 9 na Casa
da Cultura Pintor Lloréns, o
seu espectáculo de títeres
Camiño de aventuras.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
Presentan o seu novo single,
Sugar in the Raw, este venres
9 ás 00:30 h. na sala D Zine.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

ROSALÍA EN RUSO
A Fundación Rosalía de
Castro presenta a primeira
antoloxía bilingüe galego-
ruso da poesía galega de
Rosalía –décimo volume da
colección de Literatura Ga-
lega da Universidade de
San Petersburgo–. No acto
intervirán a presidenta da
fundación, Helena Villar
Xaneiro; a directora da co-
lección, Elena Zernova; e
o prologuista da antoloxía,
Xesús Alonso Montero.

CULTURA E CIDADE
O Consello da Cultura Ga-
lega celebra na súa sede,
este venres 9 e sábado 10, a
5ª edición destes encontros
arredor da Acción cultural
nos espazos urbanos.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 13 ás 22:30 h. pro-
xéctase, con entrada de bal-
de, no centro social O Pi-
chel (Santa Clara 21) o fil-
me O que leva as labazadas
(1924), de Victor Sjöström.

■ EXPOSICIÓNS 

FERNANDO BELLAS
Compostela na memoria
recente (1970-80) titula o

fotógrafo a súa mostra na
galería Sargadelos onde
poderemos contemplala até
o 15 de xullo.

JOSÉ MOREIRA
Unha selección de imaxes
realizadas polo fotógrafo po-
rriñés entre 1910 e 1950 ex-
póñense durante todo o mes
no Museo do Pobo Galego.

TONO CARBAJO
A mostra Escenas, cadra-
dos negros e outros enlaces
inaugúrase este xoves 8 ás
20 h. no CGAC.

ÁNXEL CASAL E
O LIBRO GALEGO
Mostra bibliográfica e docu-
mental sobre o fundador d’A
Nosa Terra na galería Sar-
gadelos até o 15 de xullo.

LENINGRAD
A mostra de collage de Mis-
ha Bies Golas (Miguel Cal-
vo Ulloa) inaugura un novo
espazo con programación
propia na Fundación Gra-
nell: o ciclo Xoves poéticas
surrealistas, que poderemos
ollar até o domingo 25.

PROXECTO COCHE
A artista Bárbara Fluxá
pretende recuperar con esta
exposición artística a me-
moria e importancia do Se-
at 127, como coche funda-
mental nos anos 70 e 80.
Podemos visitala na galería
DF Arte Contemporanea
até o 1 de xullo.

HEMISFERIOS
Até o sábado 17 a galería
C5 Colección exhibe o tra-
ballo de Carlos Maño.

DENTRO
A obra de Antón Lopo ex-
ponse até o 20 de xullo na
Casa da Parra.

SUSAN PHILIPSZ
Até agosto, no Parque de
Bonaval, a artista escocesa
complementa cunha insta-
lación sonora as esculturas
de Eduardo Chillida e Leo-
poldo Nóvoa.

LUÍS H. FLORES RIVAS
O Museo do Pobo Galego
acolle a mostra de fotogra-
fía Debuxos e gravados nas
construcións populares.

GALIZA E
O SURREALISMO
Podemos ollar esta mostra
no Colexio de Fonseca e na
Igrexa da Universidade até
o domingo 25.

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.

VUDÚ
O proxecto O camiño negro

de Santiago do fotógrafo
Luís López Gabú exponse
na Fundación Granell até o
12 de xuño.

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

DIÁLOGO
DENDE O INVISIBLE
Até o mércores 14 podemos
ollar no Parlamento de Ga-
liza esta colectiva dos artis-
tas Fran Rodríguez, María
Viñas, Federico Fernán-
dez, Natalia Díaz-Mella,
Marisa Torres, Jorge Ri-
vera, Sabela Dopazo, Pan-
cho Lapeña e Nano 4814.

■ MÚSICA

MARFUL
Ugia Pedreira, Pedro Pas-
cual, Pablo Alonso e Mar-
cos Teira clausuran o festi-
val Sons da Diversidade des-
ta tempada e propóñennos
unha cocteleira inspirada nos
ritmos que soaban nas vilas
galegas, entre os anos 30 e
50, nos salóns de baile e nos
cafés cantantes, nunha época
musical marcada polos rit-
mos de tradición americana
que cohabitaban coa música
popular e a canción melódi-
ca. Música elegante para un-
has letras persoais e irónicas,
letras en feminino feitas pola
propia Ugia Pedreira e por
escritores como Anxo Quin-
tela, Ricardo Carvalho Ca-
lero, Olga Nogueira, Ma-
nolo Pipas ou o francés Jac-
ques Prévert, das que pode-
remos gozar o venres 16 ás
21 h. no Auditorio de Galiza.
Máis información e entradas
en http://sons.compostela-
cultura.org.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Maximino Zumalave diri-
xe o conxunto, que estará
acompañado ao piano por
Javier Perianes, este xo-
ves 8 as 21 h. no Auditorio
de Galiza.

■ TEATRO

5HOMBRESYMUJERES.
COM
O Club de la Comedia
presenta este espectáculo o
venres 9 ás 22 h. e sábado
10 ás 20 e 23 h. no Audito-
rio de Galiza.

O QUIXOTE
Os máis cativos poderán
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Rock en Costa 06Rock en Costa 06
O festival do bairro do Castiñeiriño, en SANTIAGO DE COMPOSTELA, cum-
pre 6 anos reivindicando a periferia das cidades como motor cultural, e pon-
do en contacto bandas galegas e portuguesas. A noite grande tráenos este xo-
ves 8 a partires das 21 h. ao Campo da Festa aos lusos D3Ö, os composte-
láns The Homens e The Lorchas, e aos ferroláns Bang 74; o sábado 10 o
festival volve ás orixes, á mesma costa da Rúa da Chaparra, onde naceu, co
concerto de despedida dos Redullos, e a actuación dos Iribarnes e os Po-
llegros. Máis información en http://thehomens.com/rockencosta/index.htm.

Carballeira de BarrantesCarballeira de Barrantes
Este venres 9 desde ás 23 h. celébrase nesta Carballeira de Barrantes (RI-
BADUMIA) un concerto no que poderemos escoitar a Los Pablos, Dr. Eis-
ten, Octubre 28, Estrume e El bosque ambulante.♦

SummerSummer Blast FestivalBlast Festival
O vindeiro xoves 15 desde as 20 h. temos na sala Nova Olimpia de VIGO en
concerto aos fineses To/Die/For, aos suecos Beseech, aos españois Dark
Embrace e aos lusos Divine Lust. A entrada pode adquirirse anticipada-
mente por 20 euros en Elepé e Honky Tonk de Vigo, en Discoprecio de San-
tiago e en tendas Tipo e Gong de todo o país, ou por 23 euros na billeteira.♦

FrFreixo Rock eixo Rock AlternativoAlternativo
A parroquia de Valadares, en VIGO, celebra un ano máis este festival (con
entrada de balde) que comeza o venres 16 co teatro das Esmorganas, os
títeres de Arrefríos, e os gaiteiros Airiños da María, a charanga folk Ci-
prián e mailo Can, os ventos de A polémica banda dos bechuchos, a
percusión africana de Thiossante, e o ska de Skarnio. O sábado 17 será
o día do rock, o punk e o hardcore co concerto de Skacha, Saldos Arias,
Oxtiax ke te pariu, Dakidarría e RIF.♦

Esta peza de Jean Claude Brisville,
protagonizada, dirixida e producida
por Josep María Flotats, ao que da
réplica Carmelo Gómez, recons-
trúe a velada do 5 de xullo de 1815,
tras a batalla de Waterloo. Repre-

séntase este xoves 8 no Auditorio
Municipal de OURENSE; o sábado
10 no Jofre de FERROL; o domingo
11 no auditorio Gustavo Freire de
LUGO; e o martes 13 no Auditorio
Municipal de VILAGARCÍA.♦

La CenaLa Cena

Cantigalia
(Rosa

Cedrón e
Doa)

estarán en
MERA

(Oleiros)
este

venres 9.

Fernando
Bellas
mostra
as súas
fotografías
na galería
Sargadelos
de
SANTIAGO.

Karel García
e Yhosvany
Palma
cantan este
venres no
Liceum do
PORRIÑO.

A galería
Sargadelos
de Santiago
alberga
unha mostra
sobre
Ánxel Casal.



gozar o domingo 11 ás
12:30 h. na sala Yago coa
peza O retablo de maese
Pedro da compañía de títe-
res galega Danthea.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ CARLOS GUERRA
A galería Trisquel e Medulio
exhibe os cadros deste artis-
ta até o sábado 24 de xuño.

VVigoigo
■ ACTOS

MUSICAL ILUSTRATIONS
O grupo Chicks On Speed
presenta no MARCO, como
complemento da mostra
Switch On the power, unha
performance na que se ex-
perimentan novos modos
de crear collages baixo a
influencia da música, de
medios dixitais ou analóxi-
cos, e de técnicas manuais.
Poderemos ollala nas salas
do primeiro andar desde o
martes 13 ao xoves 15.

ALBERTO MIRA
O mestre da Oxford Broo-
kes University interven este
venres 9 ás 20 h. na charla
A homosexualidade na en-
crucillada: contra a nor-
malización, que se celebra
no antigo Paraninfo da
Universidade.

Mª INÉS CUADRADO
A actriz porá en escena o
monólogo O lector feliz, de
Francisco Castro, este
venres 9 ás 20 h. na Casa
do Libro.

■ CINEMA

CURT FICCIONS
O festival de curtametraxes
chega este xoves 8 aos cines
Yelmo Cineplex, onde se
proxectan as fitas rodadas
no 2005: Choque, de Na-
cho Vigalondo; El punto
ciego de Álex Montoya e
Raúl Navarro; Máxima
pena de Juanjo Jiménez;
La gallina ciega de Isabel
Herguera; Hiyab de Xavi
Sala; Strawberry Pie de
Antonio Reyna; Mártires
de Xosé Zapata; Amar de
Esteban Crespo; e Sinto-
nía de Jose Mari Goenaga.

NO DIRECTION HOME
Parellamente ao Utopía Son,
o café Uf organiza o ciclo Ci-
nema e Canción no que po-
demos ollar o domingo 4 esta
fita dirixida por Martin
Scorsese no 2005 sobre a fi-
gura de Bob Dylan. Ademais
no ciclo 36 filmacións de
Cantautores Xeniais este xo-
ves 8 adicarase a xornada a
Jonhy Michel; o martes 13 a
Bruce Springsteen; o mér-
cores 14 a Ben Harper; e o
xoves 15 a Leonard Cohen.

■ EXPOSICIÓNS

ESPERANDO
1.000 PALABRAS
A Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa) acolle,
a partir deste xoves 8 ás 20
h, esta mostra de Andrea

Costas, Jorge Couceiro,
Victoria Diehl, Raquel
Durán, Fran Herbello,
Silvia Herrera, Santi Ji-
ménez e Silvia Omil.

SWITCH ON THE POWER
Na sala do primeiro andar
do MARCO inaugúrase, es-
te venres 9, a mostra Ruído
e políticas musicais, que
presenta a un grupo de artis-
tas do mundo da arte e da
música compartindo estrate-
xias performativas e estéti-
cas para transmitir valores
alternativos ou contidos po-
líticos críticos. Até o 17 de
setembro poderemos ollar
pezas artísticas e documen-
tos videográficos de Alaska
& Nacho Canut, Tobias
Bernstrup, Carles Con-
gost, Chico y Chica, Killer
Barbies, Chris Korda, Yo-
ko Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

RAMÓN DESIDE
Até final de mes a galería
Alpide acolle unha mostra
coa obra do pintor, xunto a
outra de Castro Gil.

MARCAS DE LUZ
Na Casa das Artes exhíben-
se, até o 25 de xullo, unha

serie de fotografías antigas
pertencentes ao Arquivo
Pacheco.

URBANO LUGRÍS
Até o domingo 25 esta
mostra de pintura pode vi-
sitarse na sala I do C.S.
Caixanova; até o mesmo
día tamén podemos ollar
na sala II os cadros de El-
sa Pérez Vicente; e na sa-
la III as fotografías de Yo-
landa Ferrer.

FRANCISCO
MANTECÓN
Mostra do desaparecido ar-
tista vigués na galería PM8
(Pablo Morillo 8).

SÍNCOPA NEGRITA
Na Casa das Artes como
actividade do festival Ima-
xina Sons a mostra O dese-
ño no disco de Jazz 1940-
1990, que recolle magnífi-

cas portadas de vinilos de
deseñadores gráficos que
souberon facer un uso inte-
lixente e creativo da tipo-
grafía e as súas posibilida-
des na industria discográfi-
ca do jazz.

EN EFECTIVO
Amaya González Reyes
expón na Fundación Laxei-
ro até o 17 de setembro. A
través da fotografía, o ví-
deo e a instalación propón
unha mirada lúdica sobre o
mundo do diñeiro.

ARTURO SOUTO
A Fundación Caixa Galicia
presenta unha selección de
obras pertencentes aos seus
fondos, até o 30 de xullo.

ENXEÑO E
NAVEGACIÓN
No C.C. Caixanova está
aberta, até o domingo 18 de

xuño, a mostra A constru-
ción naval ao través da
Historia, que recolle exem-
plos de barcos, planos, apa-
rellos náuticos e ferramen-
tas relacionadas coa cons-
trución de embarcacións.

XOQUE CARBAJAL
O teatro Arte Livre acolle a
mostra Sucesión de escura
cor deste fotógrafo e actor,
que retén nas súas imaxes
diferentes momentos escé-
nicos, unidos baixo a idea
do movemento e o ritmo, o
que consegue pola suce-
sión das formas dadas polo
alto contraste.

VIRGINIA PREGO
Mostra na galería María
Prego (Luís Taboada 21,
2º) a súa obra, onde se po-
derá contemplar até o sába-
do 17 de xuño.

HOMENAXE A FERRÍN
A Casa Galega da Cultura
acolle unha mostra na que
máis de trinta artistas gale-
gos recrean a obra do es-
critor.

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Pala-
bras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

URBANITAS
O MARCO presenta a
interesante mostra Actitu-
des urbanas da arte gale-
ga actual que podemos
ollar na sala da Planta Bai-
xa até o 18 de xuño. Como
complemento desta mostra
temos Videourbanitas no
Espazo Anexo até este do-
mingo 11.

■ MÚSICA

EDDIE
Podemos escoitalo este
xoves 8 na Fabrica de
Chocolate; o venres 9 te-
mos na mesma sala a Ni-
ños Eléctricos; o sábado
10 á banda portuguesa D
30 xunto cos Fishfuckers;
o luns 12 estarán en direc-
to os británicos Glassg-
lue; o venres 16 escoitare-
mos a Comando 9mm e a
Los Abrasivos; e o sábado
17 celébrase a Festa Beni-
cassim coa presentación
do primeiro disco de Ecto-
plasma. Máis información
en www.fabricadechocola-
teclub.com.

A BANDA DE POI
A banda galego-portuguesa
presenta Mor este venres 9
na sala A!

FESTIVAL DE JAZZ
O festival de jazz presenta,

o vindeiro xoves 15 ás 22
h. no C.C. Caixanova, os
portugueses María Joâo e
Mario Laghina, que esta-
rán acompañados pola Or-
questra Clásica de Es-
pinho.

FESTA PERIFÉRICOS
O vindeiro venres 16 The
Blows achéganse á Iguana
Club para facer unha repi-
choca.

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Ze-
ca Afonso e o café Uf orga-
nizan a 1ª Mostra de can-
ción de autor, na que todos
os venres ás 23:30 h. até o
mes de xullo terá lugar un
concerto de cada un dos
cantautores que optan a un
premio de 600 euros para a
mellor canción presentada.
Este venres 9 vai tocar En-
rique Montalvo; e o vin-
deiro venres 16 poderemos
escoitar a David Álvarez
Canoa. Ademais este ciclo
trata de mostrar todo o re-
lacionado coa canción de
autor, a través de exposi-
cións, libros, discos, audi-
cións, revistas, etc...

■ TEATRO

FALCATRÚA
Os máis cativos teñen o
sábado 10 no Auditorio
Municipal dúas sesións da
peza Dado trucado, xogo
revirado.

A ÓPERA DE A PATACÓN
Teatro do Aquí represen-
ta, o vindeiro venres 16 no
C.C.Caixanova, a magnífi-
ca obra de Roberto Vidal
Bolaño, na que se conta en
clave de comedia musical
as verídicas andanzas de
Mackie o Navallas e a súa
banda.

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 es-
pectáculo de Eisenhower
Moreno e Roberto Cor-
dovani. Entrada anticipada
á venda nos centros do
Corte Inglés.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Mostra a súa Colección
Aldemunde, maiormente de
pintura, na sala de exposi-
cións Antón Rivas Briones
até o 27 de xuño.

I PREMIO TOXOS E FROLES
DE PINTURA
A formación folclórica decana promove
este certame de pintura sobre o tema xe-
nérico da paisaxe galega, no que pode
participar calquera artista cunha única
obra, orixinal e de técnica libre, dunhas
dimensións máximas de 100 x 81 cm.
Con anterioridade ao envío da obra, ca-
da artista deberá remitir á sede do Real
Coro Toxos e Froles (Rúa Magdalena
220, 15402 de FERROL) unha fotografía
a cor e unha ficha técnica desta, un cu-
rrículo cos dados persoais e unha copia
do DNI. Unha vez reunido o xurado de
admisión, seleccionará as obras e unha
vez avisados os autores, nun prazo de 5
días, estes entregaranas persoalmente,
ou enviaranas por transporte a súa conta
debidamente embaladas, antes do 30 de
xullo. A organización establece un único
premio de 1.500 euros e placa acredita-
tiva, e diversos accesits. A obra gañado-
ra quedará en propiedade do Coro Toxos
e Froles que adquirirá os dereitos de ex-
plotación da mesma.

XIII PREMIOS DE PUBLICIDADE
O Consello Asesor de RTVE-G pro-
move este certame referido aos anun-
cios efectuados durante o pasado ano,
tanto en televisión como en radio e in-
ternet, ao que poderán concorrer as
entidades promotoras que presenten
anuncios e cuñas de carácter comer-
cial ou promovidas por institucións de
natureza benéfico-social, transmitidas
integramente en galego, ou mesmo
traballos que envíen os medios de co-
municación que os emitiron, aínda
que non sexan os produtores, coa au-
torización da axencia publicitaria ou
empresa que os elaborou. Valoraranse
especialmente aspectos como a singu-
laridade da produción, a calidade lin-
güística oral e escrita e a promoción
de Galiza. Os traballos concursantes
deberon ser emitidos no período com-
prendido entre o 1 de xaneiro e o 31
de decembro de 2005 e presentaranse
nos soportes técnicos habituais (CD,
DVD, ou VHS), na sede do Consello,
sita na Praza da Quintana 2, 1º de

SANTIAGO DE COMPOSTELA, antes do
3 de xullo.

XXVI TORNEO AMIZADE
A Asociación Máximo Gorki de VIGO
celebra o sábado 10 e domingo 11 este
campionato de xadrez a seis roldas, de
tres cuartos de hora cada unha. Máis
información nos teléfonos 986 366 381
(de mañá) ou 986 224 457 (pola tarde).

I CONCURSO FESTIVAL
DA TERRA E DA LINGUA
Poderán participar nel todo tipo de
agrupación musical, sempre e cando as
súas obras con letra sexan en lingua
galega e non presenten contidos sexis-
tas ou homófobos, orixinais ou unha
versión de outro xa editado con an-
terioridade á convocatoria do certame,
podendo interpretalas en calquera esti-
lo, para o que se establecen dúas cate-
gorías, unha para a música folk e tradi-
cional, e outra libre (pop, rock, ska,
hard-core, hip-hop...Os concursantes
deberán enviar, antes do 30 de xuño, á

Fundaçom Artábria (Travessa dos Ba-
talhons 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; fotoco-
pias dos textos das letras das cancións
interpretadas; un sobre pecho e identi-
ficado co nome escollido, no que se in-
cluirán os dados persoais dos compo-
ñentes do grupo; e as súas caracterís-
ticas técnicas, instrumental e outras
observacións. O xurado seleccionará
un máximo de 6 finalistas entre os gru-
pos que en total se presenten, que par-
ticiparán no VI Festival da Terra e da
Língua, que se celebrará no Moinho de
Pedroso en Narón os días 28 e 29 de
xullo, sendo a final do concurso o día
28. A organización dispón dun primei-
ro e único premio de 400 euros máis a
actuación valorada polo Concello de
Narón en 300 euros para cada catego-
ría, ademais de 300 euros a repartir en-
tre os 6 finalistas, en concepto de des-
prazamento. Máis información en
www.artabria.net.♦
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CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE

Convócanse subvencións para pro-
ducións ou coproducións audiovi-
suais e interactivas en lingua gale-
ga. Poderán ser obxecto de sub-
vención as longametraxes de fic-
ción, as longametraxe documen-
tais, documentais de difusión cul-
tural, capítulos piloto de series de
animación, contidos interactivos.

Poderán ser beneficiarios desta
subvención todas as persoas físicas
ou xurídicas inscritas como produ-
toras audiovisuais independentes e
empresas de produción multimedia
legalmente constituídas, que teñas
a súa sede efectiva ou algún centro
de traballo en Galiza. As solicitu-
des deberán presentarse antes do
24 de xuño. Toda a información de
esta orde está recollida no DOG de
23 de maio de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

Marful
poralle o
ramo ao
Sons da

Diversidade
deste curso.

Roberto
Cordovani e
Eisenhower
Moreno
continuan a
representar
Eva, Evita
Perón
en VIGO.



VVilalbailalba
■ TEATRO

ARMAS BAIXO CONTROL
Creacións Máxicas e o Ma-
go Antón presentan, o vin-
deiro sábado 17 no auditorio
Carmen Estévez Eguiaga-
ray, este espectáculo de ma-
xia que ten como obxectivo
conseguir que das armas só
saian pompas de xabrón.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

LOIS TOBÍO
O centro de maiores Caixa
Nova acolle, até final de
xuño, esta mostra fotográfi-
ca sobre o intelectual gale-
guista (1906-2003), orixi-
nario de Viveiro.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves orga-
niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orien-
tadas aos espazos arqui-
tectónicos (domingos ás
15 e 16 h.), o edificio do
museo é da autoría de
Álvaro Siza, e serven para
relacionar a arquitectura
coa casa e o xardín; e visi-
tas guiadas ao parque (do-
mingos ás 11 e 12 h.), po-
sibilitando o recoñecemen-
to do seu valor paisaxísti-
co, ecolóxico e estético.
Para as dúas primeiras pre-
císase o billete de entrada
ao museu e para a última o
de entrada ao parque.

■ MÚSICA

RYUICHI SAKAMOTO
O domingo 11 ás 23 h. na sa-
la 1 da Casa da Música tere-
mos a actuación de Ryuichi
Sakamoto & Alva Noto.

GEORGETTE DEE
A tradición alemá do cabaré
cotinúa viva e renovada.
Dentro do ciclo Berlim no
escuro podemos disfrutar
dunha da máis brillantes per-
sonaxes da cena alemá, lenda
viva dos clubes de toda Eu-
ropa o mércores 14 ás 21:30
no teatro Carlos Alberto.
Continuando co mesmo ci-
clo de cabaré, sen movernos
de lugar, o venres 16 teremos
a Cora Frost, actriz, cantora
e performer. Entradas  con
prezos de 10 a 15 euros.

■ TEATRO

XXIX FITEI
Até este venres 9 de xuño, o
Porto volta ser a capital do te-
atro de expresión ibérica. Du-
rante 15 días, compañías de
Portugal, España, Cabo Ver-
de, Brasil e a Arxentina ocu-
pan os palcos da cidade: 16
espectáculos distintos e tres
decenas de representacións.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte
Moderna José de Azeredo
Perdigão pode contemplar,
até o 15 de outubro a mostra
retrospectiva de José Cândi-
do Domínguez Álvarez
(Porto 1906-1942), fillo de
pais galegos, figura forte do
chamando segundo moder-
nismo portugués; até o 18 de
xuño, a pintura de João
Queiroz; até o domingo 14
de maio, as esculturas de
Ángelo de Sousa; até o 30 de
xuño, a mostra de gravuras de
Hein Semke (1899-1995), o
artista alemán residente en
Portugal desde 1932; e os de-
seños de Fernando Lemos:
formas xeométricas realiza-
das con caneta a tinta china en
chapa de offset. Até o 4 de xu-
ño poderemos contemplar A
arquitectura dos anos 60:
Sede e Museu da Fundação
Calouste Gulbenkian. De
mércores a domingo das 10
ás 18 h.

OrOrereretaeta
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá presenta,
o vindeiro sábado 17 nas
festas da vila guipuscoana,
a reedición de Lume (para
que saia o sol).♦

ALMACÉNS DO TEMPO
www.almacensdotempo.com

Páxina que recompila datos para o estudo
da historia dos fotógrafos de Vigo entre
1853 e 1936 e prepara un ensaio dixital
de libros galegos raros e curiosos. Inclúe
a posibilidade de rexistrarse como usua-
rio para contribuír con informacións so-
bre os fotógrafos desa cidade.♦
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■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas na 2º quincena de agosto por 580
euros. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoxoxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).

■ Alúgase apartamento en Lira (Car-
nota) a 50 m. da praia. Terraza con vis-
tas a Fisterra. Completamente equipado
para 4 persoas por semanas durante xu-
ño; e a 2º quincena de xullo por 550 eu-
ros. Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Alúgase habitación a partir de xullo,
con dereito a cociña e baño propio en pi-
so novo na zona de Conxo, en Santia-
go de Compostela. Piso amoblado e
exterior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel
persoa que traballa e se quede alome-
nos un ano. Contacto no 687 581 137.

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador
podcast Ouveos na noite. Converte
o teu ordenador nun moderno transis-
tor do século 21 para sentir os ouve-
os e música contemporánea desta
emisión sucedánea das emisoras
árabes da AM.

■ Véndese coche xemelgar com-
pleto por 150 euros en Santiago.
Preguntar por Teresa no 981 576 832
ou 650 768 973.

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu hai dous
anos, en Vigo, da sensibilidade dun
grupo de persoas cara a situación da
poboación penitenciaria galega. Des-
de entón levamos desenvolvido activi-
dades asistenciais e culturais na ca-
dea, e asesorando e orientado nos

seus dereitos. Facemos un chama-
mento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.

■ Vendo cachorros de Golden Re-
triever con pedigree, vacinados e
desparasitados. Telf. 986 304 970.

■ Alúgase casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. 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.

■ 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.

■ 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.

■ 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. Al-
berto, 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♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Ter un spray na man e poñerse a pintar e cousa cantada. Mais desde o abandono inmobi-
lario e a desidía municipal é como se animase a emborranchar as paredes e valos descoi-
dados. Panos tan desconchados como céntricos deste baixo de Vigo poden ser exemplo.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Unha
mostra

fotográfica
sobre Lois

Tobío
pódese

contemplar
en VIVEIRO.

A Banda
de Poi toca
este venres
9 na Sala A!
de VIGO.



Nº

Nº 1.226
Do 8 ao 14
de xuño
do 2006 Din que Touriño non ten

vontade de aprobar o
plano xeral de Vigo,

até despois das municipais.
En primeiro lugar, para que
se aprobe antes o de Santia-
go e, en segundo, para non

dar o brazo a torcer en Vigo,
onde a metade do seu grupo
discrepa do populismo que
impuxera Mariño. O resulta-
do da manobra pode ser a
aparición dunha fronte vi-
guista contra a Xunta e unha

subseguinte maioría absolu-
ta do PP. Abel Caballero, ese
ao que lle saen ronchas cada
vez que escoita a palabra
Galiza, pode quedar igual de
ben que cando fora candida-
to autonómico.♦
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Marina
D’orízate
MARGA ROMERO

Estamos no verán e ha-
berá a quen lle acor-
den as vacacións aínda

máis co soño de que no seu
novo investimento de car-
tos, unha voz de veludo
conteste ao outro lado do
teléfono coa palabra máxi-
ca: Dígame! Logo virá o
ofrecemento da primeira li-
ña de praia, os máis de cen
mil metros de zona verde
con xardín fronte ao mar,
parques infantís, hoteis con
todas as estrelas posíbeis e
o maior balneario de auga
mariña de Europa, por que
tamén hai que meter ao
mar nunha gaiola de cristal
para soñar coa súa pose-
sión. Diso se trata do dese-
xo de posuír, apartamentos
con garaxe e cun lugar á
parte para meter os trebe-
llos, xa llo din na publici-
dade, un lugar ideal para
gardar os obxectos perso-
ais, se vostede desexa alu-
gar  esta nova propiedade o
resto do ano. Todo está
pensado para que teña esa
mesma calidade de vida,
coa idéntica construción,
iguais cociñas e cuartos,
igual a mesma vista dun
mar infinito, comunal. To-
do decidido para o seu es-
pazo de lecer: boutiques,
discotecas e lugares onde
os alimentos son someti-
dos á máis moderna restau-
ración. Aprenda e goce,
póñase ao día e leve tamén
ás costas os paus do golf, a
auga xa virá dalgún lugar...
Mentres tanto se, o seu
amor á terra que o criou e á
que non desexa abandonar,
por que outro lugar máis
bonito no mundo non hai,
sempre lle quedará mercar
pola costa galega, desde as
Rías Baixas ás Altas, desde
o Concello de Nigrán até o
interior, nunca está mal in-
vestir unha cidade vella co-
mo Tui... Trate de mercar e
apoie este progreso, empe-
ñe a súa vida cada mes, por
un metro cadrado de nova
construción. Se o soldo
non lle dá para tanto, acuda
a coñecerse, como reza na
publicidade do novo centro
comercial de Vigo, alí terá
todo concentrado nunhas
horas. Mentres tanto hai
persoas, miñas pobres, que
aínda soñan con xardíns e
parques públicos ou sim-
plemente, nais que desexan
pasear aos seus fillos e ás
súas fillas nos seus carros
polas rúas nas cidades nas
que desde a alcaldía, coma
en Tui, se promete a huma-
nización. Elas, empéñanse
en conducir polas beira rú-
as sen obstáculos, do mes-
mo xeito que intentan con-
ducir as súas vidas. El, non
sería mala idea, a proposta
de aparecer todos e todas,
así como o que somos, en
masa, concordar un día e
unha hora nese centro co-
mercial. Que alguén reco-
lla idea!♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Forma parte da tuna da Facul-
tade de Veterinaria de Lugo
aínda que hai tempo que xa non
é estudante. Faino por afección
e admite que lle gusta andar
de troula, pero rexeita que a
tuna sexa unha cova de ma-
chistas como en tempos. Chá-
mase Xabier Vázquez Prado.

Remata o curso, boa nova para
un estudante pero non para un
tuno.

Mellor para un tuno que para
un estudante calquera. É a época
de marchar de viaxe porque du-
rante o ano non é doado. Por
moito que digan, os tunos cada
vez teñen que estudar máis horas.

Viaxar, onde?
Este ano, a Miami. Cada ano,

facemos unha viaxe no verán.
Para ser tuno, o último que

piden é saber cantar, non si?
É como dicir que a un políti-

co o primeiro que se lle pide é
decencia. O importante é partici-
par. Na tuna hai moitos especia-
listas cantando e tocando instru-
mentos. Logo hai moita xente
que non ten nin idea, pero contri-
búe con outras capacidades co-
mo ser divertido, simpático...

Atrévase, que requisitos ten
que ter un tuno?

O único, gañas de pasalo ben.
Hai que ser bo tipo, honrado, con
gañas de vivir a vida, como en
calquera outro colectivo.

Lígase?
Nós, concretamente, nada. O

que liga sen ir de tuno, tamén li-
ga de tuno e o que non liga de ci-
vil, tampouco o fai de tuno. De
todas formas, admito que iso da
tuna axuda a coñecer rapazas,
pero se necesita algo máis.

Para que serve ser tuno?
Que ambiguo? É unha afec-

ción. Tes a posibilidade de coñe-
cer países aos que doutra forma
sería difícil ir. Nós fomos a sitios
como Uruguai, Venezuela, Fran-
cia, Perú... Logo aprendes a to-
car un instrumento e fas amigos.
Ao mellor para outros tunos, ser-
ve para outra cousa.

As cancións de tuna son
bastante machistas.

Por cantar ás mulleres? Hoxe
iso non é certo. Hai rapazas que
están montando tunas e por iso
non as consideramos feministas.

Rapazas da tuna, onde?
A tuniña de Santiago por

exemplo. Hai outra en Eindho-
ven, está a de Valencia, sei dou-
tra en Deusto...

Castelao foi da tuna com-

postelá.
E Beiras.
Haberá máis tunos famosos.
Eses son tunos declarados. Fer-

nando Ónega tamén o recoñeceu.
Por que, cústalles saír do

armario?
Non, pero son facetas da vida

privada que a xente non ten ocasión
de declarar. Mais en canto están coa
tuna, collen unha pandeireta.

Cantos anos leva nisto?
Actualmente teño 32 anos e

levo desde os 18.
E estudando?
Rematei a carreira nos cinco

anos regulamentarios pero sigo
por afección. Son profesor de in-
glés nun centro de ensino medio.

Admitirá que entre os tu-

nos hai moito tunante.
Afortunadamente si. A tuna

sen tunantes é incomprensíbel.
Pero hai moita xente que remata
dentro do seu tempo. No caso
dos da miña xeración, todos ter-
minaron sen problemas. A tuna
non rouba tempo, rouba máis
tempo o fútbol. Quen quere estu-
dar estuda, e quen non, non o fai.
É certo que viaxamos en épocas
concretas do ano e despois no
verán, pero iso non implica nin-
gunha perda de tempo. Sobre a
tuna hai moito mito que xa caeu.

Recoñeza que iso de ser es-
tudante cansa moito.

Cansa moito máis picar na mi-
na. A época de estudante é a mellor
que hai na vida, vives día e noite.♦

UUnn  lliibbrroo  ttaann  aaggaarrddaaddoo  ccoommoo  eessccrriittoo
ppaarraa  rreessppoonnddeerr  áá  ddeemmaannddaa  ddaass

mmooiittaass  pprreegguunnttaass  qquuee  lleevvaabbaann
ffaaccéénnddoossee  ddeessddee  hhaaii  ddééccaaddaass  aa  ccoonnttaa

ddaa  rreepprreessiióónn  ffrraannqquuiissttaa..  
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1936. Represión e alzamento militar en Galiza
ddee  CCaarrllooss  FF..  VVeellaassccoo  SSoouuttoo

A NOSA TERRA

Xabier Vázquez Prado
‘A tuna sen tunantes é incomprensíbel’

A.G.N.


