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As razóns para
desmantelar
a Vixilancia Aduaneira
O goberno central pretende traspasarlle as
funcións do servizo á Garda Civil para que
non sexan competencia da Xunta coa
aprobación do novo Estatuto

RODRÍGUEZ CORCOBA:
‘Marcho. O PP sempre fixo o posíbel
para que Vázquez gobernase na Coruña’
ANXO CALVO anuncia que a Xunta non
financiará máis minicentrais hidroeléctricas
PACO VILABARROS

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

Os décimos á Igrexa aínda existen
OS SOCIOS DO GOBERNO BIPARTITO, BNG E PSDEG-PSOE, DEBERÍAN DE CHEGAR A UN ACORDO

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).

de mínimos sobre o Estatuto cantos antes, rubricalo e facelo público. Só así se poderá avanzar axeitadamente nun proceso que, de durar moito, na vez
de contribuír ao debate social, rematará por cansar
a cidadanía. Ese acordo, polo ben de ambos os socios, tería que ser realidade antes de que o 28 de
xuño, cando o presidente Emilio Pérez Touriño
compareza no Parlamento para fixar a postura sobre o novo Estatuto. Se elixiron esta fórmula de
debate, agoiramos que chegarán a un acordo, pois
un presidente non pode representar un Goberno de
coalición cunha postura partidista, senón que deberá de escoller un discurso institucional. A demanda de Alberto Núñez Feixóo para debater as
posturas dos tres partidos, rematadas as comparecencias dos comisionados, vai dirixida a que se vi-

sualicen as diferenzas entre os socios do Goberno.
A trécola sáltana moi ben socialistas e nacionalistas con ese acordo previo. Pero, para iso, primeiramente terán que poñerse de acordo na dirección
socialista, eliminando dunha vez discursos como
os do conselleiro Xosé Luís Méndez Romeu, ou
enxecos como os do propio presidente. O debate
tamén servirá para que saibamos cal é a postura do
PPdeG. Se fará caso a Mariano Raxoi ou se defenderá a súa autonomía é apostará por un marco
competencial e de recoñecemento institucional á
altura do Estatuto catalán, como prometeu Feixóo
o día da súa elección como sucesor de Manuel Fraga. O PP ten a chave da aprobación do Estatuto,
pero tamén a responsabilidade de non perpetrar
outra aldraxe coa nosa nación.♦
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As súas funcións serán asumidas pola Garda Civil

O Goberno central desmantela o
Servizo de Vixilancia Aduaneira para que non
pase a mans da Xunta co novo Estatuto
RUBÉN VALVERDE

Hai unha semana a Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos remitíalles unha carta aos sindicatos do Servizo
de Vixilancia Aduaneira (SVA) para comunicarlles que o número de empregados que operan en Galiza é excesivo.
Detrás deste anuncio pode agocharse unha vontade de desmantelar o SVA como servizo de vixilancia na mar e que
as súas funcións pasen a ser desenvolvidas pola Garda Civil. O Goberno central teme que cunha posíbel descentralización das Axencias Tributarias a vixilancia alfandegaria quede en mans das Comunidades Autónomas.
“O Servizo de Vixilancia Aduaneira que opera en Galiza está
sobredimensionado. A actividade de loita contra a fraude evolucionou co tempo. Nos anos noventa o cadro de persoal deste
servizo tiña unha especial dedicación ao contrabando de tabaco
realizado con planeadoras, o cal
obrigaba a unha presenza masiva
na mar, pero a situación cambiou
ao diminuír ese tipo de contrabando, así como as aprehensións
de droga”. Así explicaba nunha
misiva o secretario de Estado de
Facenda, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, as razóns da necesidade de reducir persoal.
Porén, a realidade a pé de mar
é ben distinta, segundo explican
fontes do SVA que por medo a represalias prefiren ficar no anonimato: “Quen diga que a vixilancia aduaneira está sobredimensionada en Galiza está mentindo
ou descoñece por completo como
funcionamos. Dende os anos noventa fomos perdendo persoal
paulatinamente, especialmente
na vixilancia costeira. Pola contra, a Garda Civil vai tendo cada
vez máis persoas embarcadas co
cal non é moi difícil supoñer que
finalmente o que quere o goberno
é que eles finalmente acaben asumindo o control costeiro, especialmente do litoral”.
Durante os últimos anos o persoal de vixilancia aduaneira embarcado foise reducido paulatinamente. A Axencia Tributaria foi
derivando gran parte deste persoal
a funcións de oficina e non se foron incorporando novos mariñeiros para integrar as tripulacións
das patrulleiras. Deste xeito, o
SVA acabou sendo convertido a

coidando moito o buque insignia
do SVA en Galiza como é o Petrel. Este barco, de setenta metros
de eslora, é o encargado dos rexistros en alta mar, onde a Comunidade Autónoma non ten competencias, xa que esta só ten competencias en “augas interiores”.
O Petrel, ou a “nena bonita”,
como a chaman os mariñeiros do
SVA, segue a contar cunha ampla tripulación e uns relevos
máis que suficientes. A súa función é apresar os chamados buques nodriza, dos que parten as
planeadoras. Unha función máis
sinxela que a de perseguir embarcacións que superan os sesenta nós de velocidade. Ademais, a
súa labor é moi publicitario.
O Parlamento
oponse ao desmantelamento

Persoal da Coruña ten que ir facer comsións de servizo a Vigo, Vilagarcía, Marín e Ribadeo.

día de hoxe nun servizo de vixilancia con escasa tripulación e
cunha media de idade moi alta, xa
que mentres a da Garda Civil é de
35 anos, a da SVA é de 50 anos.
“Non pode ser que teñamos
unha media de idade tan alta nas
tripulacións. Hai mariñeiros de sesenta e dous anos e así é moi difícil saltar a un barco. As condicións
físicas neste traballo son fundamentais”, explican os sindicatos.
Estas mesmas fontes coinciden en
sinalar que as tripulacións están
traballando ao 50% por falta de
persoal e de medios materiais.
Todas estas carencias apuntan
a que a razón última deste des-
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‘Interceptamos menos do 5% da droga que chega’
Segundo os empregados do SVA,
as planeadoras seguen chegando
masivamente. “Houbo un momento, despois de moitos anos de
loita contra o narcotráfico, en que
fomos capaces de interceptar até
un 50% do total da droga que chegaba. O Goberno decidiu baixar a
garda pensando que unha vez que
desaparecía o narcotráfico dos
medios, desaparecería do mar. Pero a realidade é ben distinta, foi
baixar a garda e as planeadoras
volveron entrar masivamente polas nosas costas. Agora só interceptamos menos do 5% do total
da droga que nos chega porque
non temos medios e os nosos horarios son coñecidos”, explica un
dos responsábeis do servizo.
Segundo a CIG, o total da
droga interceptada non superaría
15% do total que nos chega. Tal
e como aseguran os tripulantes
dunha das embarcacións, “polo
día os barcos non saen habitualmente. Soamente o fan cando
queren cumprir a estatística, é dicir, amosarlle aos de arriba que
están facendo o número de rexistros que nos piden. Dese xeito,
nos mandan molestar os iates
que están navegando ou a algún
pesqueiro, sabendo que como
moito o que imos atopar é un delito administrativo, como que ao
barco lle falta algún papel ou está inscrito nun rexistro que non
lle corresponde. É dicir, nada de
nada contra a droga”.
Do total de bases que ten o
SVA, en ningunha traballan con
dotacións ao completo. En Muros, por exemplo, só está operativa unha embarcación dúas semanas ao mes, e para iso ten que
desprazarse o patrón dende A
Coruña. Persoal da Coruña tamén ten que ir habitualmente a
facer comisións de servizo a Vilagarcía, Marín, Vigo e Ribadeo,
onde non están cubertos todos os
postos de traballo para a dotación das naves. En Vilagarcía hai
tres embarcacións e só unha funciona. En Vigo hai tres e en Marín dous e só unha sae ao mar de
cando en vez. Na Coruña hai un
catamarán que xa non sae e a
Axencia Tributaria está pensando en levar algún barco de alta
mar, coma o Petrel a facer servi-

En Vigo hai tres embarcacións e só unha sae ao mar de cando en vez por falta de tripulación. Na imaxe, edifición de Aduanas en Vigo.

zos de vixilancia contra a emigración ás Canarias e a Andalucía. “Os barcos apodrecen por
falta de xente e mentres tanto
dinnos que estamos sobredimensionados”, explican fontes sindicais.
Membros do servizo do SVA
recoñecen que esa sobredimensión pode darse no persoal que
traballa en terra a onde a Axencia Tributaria foi desprazando
nos últimos anos gran parte das
tripulacións. “É certo que pode
haber un exceso de persoal nas
oficinas, pero é que unha parte
deles eran mariñeiros que foron
trasladados. Agora, a administración atópase con que non sabe
que función darlles. Non é que
sobre xente, é que o persoal está
mal repartido porque o Goberno

quere renunciar á vixilancia costeira para atribuírlle esas funcións á Garda Civil”, explican os
sindicatos.
Cambios no narcotráfico
Entre as limitacións coas que traballan os membros do SVA atópanse nos cambios producidos
no narcotráfico galego. Segundo
explica un dos responsábeis dunha das embarcacións, “agora os
narcos arríscanse moito máis ca
antes. Viaxan de noite sen luz, a
toda velocidade, e en ocasións
veñen en lanchas tipo zodiac xa
dende a Gran Bretaña ou os Azores. Nesas situacións é moito
máis sinxelo que teñan accidentes ao vir en pequenas embarcacións incluso con temporal”.

PACO VILABARROS

De feito, estas mesmas fontes zado por galegos. Xa a finais desa
aseguran que as últimas aprehen- década os galegos aproveitaron as
súas redes do tasións debéronse a
baco para meter
que os narcotraficantes tiveron acs narcos viaxan droga. Sabían que
se os collían a pecidentes. “Cando
na de cárcere non
lles pedían sinais de noite sen luz,
ía ser moita e polo
de socorro aos
a
toda
velocidade,
tanto apenas oposeus compañeiros,
as súas mensaxes e en ocasións veñen ñían resistencia.
Agora a droga
eran interceptadas
pertence a clans
polos nosos servi- en lanchas tipo
de fóra, especialzos de intelixencia
mente colombiae así era a única zodiac xa dende
nos, que non quemaneira de saber a
a
Gran
Bretaña
ren perder a mersúa
posición.
cadoría e arríscanDoutro xeito é im- ou os Azores”
se a todo, por iso é
posíbel porque
tan difícil o noso
arríscanse moito
labor e por iso
máis que os narcotraficantes de antes. Nos oitenta precisamos de máis medios”, aseprimaba o tráfico do tabaco reali- gura un traballador do SVA.♦

‘O

Traballar sen medios
Os membros do SVA aseguran
que levan tempo traballando sen
medios e sen persoal. Segundo a
CIG, o SVA está traballando ao
50 % por falta de persoal para
encher as embarcacións. Tal e
como aseguran os traballadores,
hai varias embarcacións que hai
tempo que non saen por falta de
tripulación. Por mor disto, e doutros problemas relacionados coa
organización, o número de decomisións descendeu moitísimo.
Na Coruña, por exemplo, a
Axencia Tributaria ten previsto
sacar a poxa pública un potente
catamarán que chegou a superar
os 50 nós de velocidade e que
no seu día custou 6 millóns de
euros. O catamarán, coñecido

popularmente co nome de Sapo,
foi un dos últimos barcos en realizar unha comisión, pois a súa
velocidade facíao moito máis
efectivo contra as embarcacións
de narcotráfico, especialmente
as planeadoras.
“Antes tiñamos catro tripulacións listas para saír ao mar e
agora apenas contamos con unha”, conta un traballador da Coruña que ten que cubrir a diario
unha amplitude de costa que
vai dende Muros até o Cantábrico. Outra das limitacións que
teñen os traballadores, ademais
de ser poucos e ter que vixiar
grandes traxectos é que teñen
os horarios preestabelecidos.
“O noso horario é de funciona-

rio. Temos unhas horas para saír e outras para entrar en porto.
Eses horarios son públicos,
mesmo están na páxina web do
SVA. Os narcotraficantes sábeno e por iso coñecen perfectamente a que horas temos que
entrar cos cargamentos”, explica un dirixente do SVA.
Se a esta limitación se lle
engade que a Axencia Tributaria
non quere que os traballadores
fagan máis horas das previstas
para non ter que pagar extras,
atopámonos cun servizo de vixilancia totalmente previsíbel e
ineficaz. As embarcacións non
dispoñen de tempo para percorrer en oito horas grandes distancias e máis aínda se fan al-

gún rexistro a bordo dos barcos.
“Agora as decomisións son froito máis da casualidade que da
eficacia. Non é que xa non haxa
planeadoras, como asegura o
Goberno, é que con este sistema
e os poucos medios cos que
contamos, é imposíbel collelas”, explica un mariñeiro que
leva décadas no servizo.
Helicópteros para Madrid
Durante os anos oitenta e noventa dotouse de bastantes medios o SVA que operaba en Galiza. Concretamente, en Lavacolla tiñan base dous helicópteros e unha avioneta que se dedicaban a percorrer as costas en

busca de planeadoras que se internasen nas nosas costas. Hoxe
en día xa non hai ningún aparello aéreo con base en Galiza.
Hai varios meses, coincidindo co peche de varias investigacións que concluían que agora
operan máis planeadoras que
nunca nas nosas costas, o SVA
pediu que enviasen medios aéreos para axudar na detección,
xa que doutro xeito coas limitacións espaciais e horarias é
practicamente imposíbel. O Goberno tan só accedeu a mandar
temporalmente un helicóptero
que na actualidade xa volveu a
Madrid, onde estes medios aéreos non teñen ningunha función estabelecida.♦
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A esfera na illa

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

MANUEL RIVAS

A televisión a
machacar coas
noticias de sucesos e
resulta que os delitos
baixaron un 3,2% e os
roubos con violencia
en domicilios un
13%.

O exército israelita
vén de experimentar
unha nova técnica de
guerra. Consiste en
atacar con artillaría
praias como a de Gaza
e matar familias enteiras
con nenos. En
Occidente produciuse
un leve malestar, sobre
todo porque as imaxes
foron pasadas por
televisión. Non
embargante, Israel é un
Estado democrático.
Non hai de que
preocuparse.

Nos últimos cinco
anos, 704 nenos
palestinos morreron
baixo o fogo israelita.
Os pais palestinos
teñen case todos
familia numerosa. Fan
o amor para vencer na
guerra.

E

stou no intre, no lugar e na posición (a
do orador, a de quen “toma” a palabra)
na que quizais se espera que un vaia dicir todo o que cómpre dicir. Non debería aceptar esta posición. Son escritor. Coido que teño
algunhas cousas que dicir, mais sinto que cada
vez menos teñen que ver coa natureza dun discurso. É como se o que o tivera que dicir sucedera antes ou despois dun discurso. O espazo
previo, o das dúbidas, o do cambalear antes de
ceibarse do andador e decidirse por un sentido.
O espazo posterior, o das preguntas, o da calidade do real que, dun xeito ou doutro, un vén
de enunciar. E non obstante...
Non obstante un sente que nesta ocasión
é diferente. Que todo é máis doado e sinxelo.
Que o que un ten que facer non é afirmarse
no lugar, ou trasladar afirmacións apodícticas coa pretensión de apreixar a verdade, senón deixar que fale o lugar, escoitar as voces
que o conforman, escoitar os rumores da illa,
esas voces e eses rumores que son enxertos
na súa natureza, que son como os buxos, como os corvos mariños, como o vento petrificado dos eucaliptos, como a vexetación líquida que tinxe de verde o beirado da illa.
Escoitar o lugar como un corpo aberto.
Algunhas testemuñas tradicionais fálannos duns tipos humanos que tiñan a condición
de corpos abertos. Corpos co don de aloxar e
expresar diferentes voces. A illa é un corpo
aberto. Ás veces, San Simón non se deixa ver.
Envólvese en brétema, na mellor seda ou tule
de Galicia, pero sempre se sente. Aquí, a forma máis acabada dos verbos estar, ver ou oír
é a de sentir. A historia en San Simón non é
un depósito de pasado, senón que ten a condición dun presente recordado.
Así que o que estades a oír non é outra cousa que un rumor máis dos que se senten na illa.
Vir a esta illa ten moitas implicacións. Ou
por dicilo doutro xeito, non se pode vir en
balde a San Simón. De entrada, é unha achega ao escenario da beleza. Eu estou bastante
de acordo coa idea de James Lovelock, o da
hipótese Gaia, cando fala da terra como un
organismo vivo onde todo está interrelacionado nunha especie de hospitalidade natural
que se rexe por leis de equilibrio ou homeostase. Hai quen vai máis alá e fala do pensar
de Gaia, da mente de Gaia, do sentir e da memoria da Terra. Nós mesmos, por que non?,
podemos subir un chanzo máis e albiscar no
maxín da Nai Terra un recanto para a imaxinación. Gaia imaxina o seu corpo. E dese
maxín de Gaia, dese intre sensual, afloran lugares como San Simón. Os soños carnais da
propia Terra. O seu albume íntimo. Alí onde
ela se quixera ver retratada. Microcosmos.
A literatura, a imaxinación humana, e a natureza, como manifestación do maxín de Gaia,

PACO VILABARROS

compartirían un mesmo propósito: o de afastarse da abstracción para acadar tamaños, medidas, que os sentidos poidan abranguer. Fronte o xigantismo monumental con que se homenaxean a si mesmos os deuses do poder, o diñeiro e o dogma, a beleza, como a verdade,
adoita ser de pequeno tamaño. Le Corbusier
falaba do modulor como unidade arquitectónica, aplicando ao espazo humano os principios
da sección áurea. San Simón ten ese engado da
proporción secreta, dunha sección áurea da natureza. Podemos ver a illa como unha unidade
universal de medida da beleza.
Hoxe sabemos tamén que Gaia, a Nai Terra, sofre unha grave doenza, tal vez irreversíbel, se non se cambia un modelo económico
baseado na cobiza, a depredación e o estrago.
Por iso, a de San Simón, como a de todos os
anacos de paraíso, é unha beleza turbulenta.
Con ese xeito de célula nai, de cigoto, de microcosmos no medio da ría, San Simón, dende fóra, atrae a ollada como un feitizo. É un
marabilloso ser supervivente. Como contemplar un vagalume ou unha xoaniña na palma
da man. Mais non é un feitizo posesivo, hipnótico. Pola contra, se entramos nel, prodúcese un cambio na mirada. A ollada humana ten
un campo de visión, duns 90º, moi semellante
á dos depredadores, bifocal e moi precisa na
localización do obxectivo. En consecuencia,

ten tamén unha gran área cega. O contrapunto
a ese modelo de mirada é o de animais non depredadores e dotados para a supervivencia,
como a arcea, a chamada sentinela da fraga,
ou a lebre. A súa área cega é moi reducida. O
seu campo de visión abrangue case os 360º.
Ese é o tipo de mirada da illa. Se vos fixades,
en San Simón vemos doutro xeito. A nosa
ollada ten o xeito dun xiro, despréndese da
área cega. Está alerta. lévanos ao redor, á contorna. A beleza da illa é un escrúpulo que nos
pon alerta ante a violencia catastral, ante un
proceso de desfeita ecolóxica, de corrosión
ética e estética, que en pouco tempo pode desfigurar de xeito irreversíbel a nosa sagrada escritura, o mellor mapa do tesouro que non está afundido en Rande, senón ben á vista: a
propia paisaxe de Galicia.
É a mirada, o campo de visión, quen nos
tende a ponte para pasar da beleza á cuestión
da verdade.
San Simón sitúanos no espazo da verdade. A verdade tamén adoita ser de pequeno
tamaño. Tamén refuga as abstraccións. A da
relación coa verdade é unha cuestión esencial na escrita literaria e en calquera proceso
creativo que supoña un certo risco. Se nos
aventuramos no descoñecido, se queremos ir
Continúa na páxina seguinte

Cartas
Un periódico de
Madrid publica esta
noticia: “Hoxe só se
cultivan 150 especies
fronte ás máis de
7.000 do pasado. En
España había a
primeiros dos setenta
380 variedades de
melón. Hoxe atópanse
no mercado entre 10 e
12”. O mesmo xornal
informa de que “a

Resposta
a Xosé M. Sarille
Hai que agradecer os nobres consellos de Xosé Manuel Sarille sobre a incorporación que os republicanos nostálxicos –apriorismo
que aínda non xustificou– deberiamos facer á nosa “mitoloxía”,
na que inclúe o mariscal Porlier e
a María Pita. Pola contra, el bota
en falta a Vilar Ponte, Suárez Picallo ou Vítor Casas. Non sabemos, porén, porque aquelas figuras pertencen ao pasado e estas
que el nos propón, en cambio,
parecen ser de máxima actualidade. Como tampouco sabemos
aínda por que o culto ao Estadonación é un refugallo dos séculos

XVIII e XIX –que sen dúbida o
é– e non obstante o galeguismo,
sexa na súa versión nacionalista
ou non, pode ser plenamente operativo na actualidade.
En calquera caso, o interese
que os republicanos nostálxicos
poidamos ter por certas figuras
se debe máis a unha curiosidade
intelectual que á mitificación de
persoeiros que dificilmente admitirían seren mitificados. Sería
moi difícil conciliar no mesmo
santoral a Fernando de los Ríos e
a Henrique Líster, por exemplo.
Non contribúe a aclarar as
cousas a referencia ao punto de
acordo no que se encontrarían
todos os nacionalismos: “a busca
de maior poder para Galiza”. Esta alusión está máis necesitada

de explicación que aquilo que
pretende explicar: primeiro, porque a palabra “poder”, neste contexto, admitiría múltiplas interpretacións (poder para quen e
perante quen?); segundo, porque
a palabra “Galiza” é unha abstracción tan grande como pode

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos que as oficinas de Promocións Culturais Galegas SA a partir
do 1 de xuño adoptan o
horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

ser a propia España e en xeral o
concepto mesmo de nación, mitoloxía na cal se basea o propio
Estado-nación, e da que son fieis
seguidores aqueles que manexan
as nocións de España, Galiza,
Catalunya ou Andalucía como
entes abstractos que, máis que
clarificar, contribúen a aumentaren a confusión. Os que agardaban, por exemplo, que do catalanismo viñese unha lufada de aire
innovador que contribuíse a pór
en crise a mitoloxía do Estadonación español, atopáronse co
paradoxo de que a discusión pública se centrou en torno á definición de Catalunya como nación e moito menos sobre o
maior ou menor poder que estas
reformas puidesen supor para as
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Vén da páxina anterior

alén, é porque hai zonas secretas que anhelamos desvelar. Mais sabemos que a achega da
literatura ao territorio da verdade ten que ser
indirecta. Por dicilo así, non se trata de conquistar, de ocupar, de violar o domicilio da
verdade, porque se for desa maneira a verdade xa terá fuxido e deixado no seu lugar unha simulación ou o cráter do baleiro. Se tivera que escoller unha verba para nomear a feitura de San Simón sería a da sutileza. E ese
paréceme tamén o mellor xeito de definir o
vieiro literario cara á verdade.
É admirábel como a literatura galega, sexa
nas formas chamadas cultas ou nas populares,
mantivo sempre a vontade de estilo e esa esixencia de construción sutil da verdade. Poderían ser moitísimos os textos exemplares, mais
quero lembrar agora un poema de Avilés de
Taramancos. É un que pertence ao poemario
As torres no ar e que comeza dicindo:
O pé do mariñeiro é de natural ancho,
esparrado nos dedos, afeito a apousentar
a súa planta no mol da area...
E o que nos conta a continuación todo o
poema é o proceso de construción dun zoco
para ese pé do mariñeiro. Mais que contar, o
poema ponse en marcha. Un vimbio “mide a
empeña, a cuarta áurea, o longo, o ámbito no
que o pé se sente libre”. E o poema vai á procura dun salgueiro no cuarto minguante cun
tronzador portugués. E vemos a cor tinta da
madeira. E son os nosos ollos os que moven a
aixola, a gubia, o serrucho máis fino e a lima
máis grosa. É extraordinario asistir a ese traballar das verbas, a esa fabricación de sentido:
xa somente é cortar, facer un fondo cóncavo-convexo,
medir a elipse exacta, e xa
temos a perspectiva do zoco mariñeiro...
Velaí un auténtico tratado de construción
sutil da beleza e da verdade. O dun zoco no
que o pé se sinta libre.
Claro que estamos no corpo aberto de San
Simón que é como seder e estar dentro da cantiga medieval de Mendinho, nese microcosmos único de trinta verbas, que é un dos poemas universais máis acabados verbo da construción sutil da beleza e da verdade. Unha beleza perturbadora e unha verdade inexplicábel.
Ese poema con enerxía propia, que se move
coa lúa e coas mareas, co desexo carnal, que se
contrae e se dilata, en circos concéntricos que
van do primeiro círculo, o da illa, ao cosmos.
O de Mendinho é un poema esférico. E aí
coincide coa primeira escrita feita en Galicia,
hai milenios, a dos circos manuscritos na pedra, que tamén conteñen unha beleza perturbadora e unha verdade inexplicábel. E coincide co anhelo da vangarda literaria se cadra
máis fecundante, a dos surrealistas, coa súa
pretensión de que o campo da escrita fora o
da superación de antónimos como vida e
morte, pasado e presente. O poema esférico
de Mendinho, na súa verdade de fondo cóncavo-convexo, contén un temor, unha angustia, un agoiro. Eros albisca a Tánato.
Cando nace o poema, no corpo aberto de
San Simón apousa a esfera.

O apousar da esfera nun punto de si mes- verdade sexa un xeito modesto de xustiza.
A nosa memoria non é unha viaxe sen
ma é unha idea moi suxestiva de Karl Marx.
Ademais de moverse na órbita solar, ademais volta. Desprázase ao xeito do remeiro. Avando propio xirar, a esfera elixe un
za mirando atrás. É a mellor malugar e un intre histórico onde
neira de ver, semellante ao da arapoiar.
poema cea na fraga. Vai de costas á proa
para vogar e orientarse mellor,
A esfera pousou en varias
esférico
ocasións en San Simón.
pois as súas coordenadas están
Eu hoxe só quero referirme a
na illa. A memoria ten o xeito do
de
Mendinho,
estes dous intres:
ronsel.
No mundo submarino hai
Está o intre fundacional do poe- na súa verdade
dous espazos contrapostos: o alma, San Simón como un almeiro, o
intre de Eros.
meiros e as marcas do medo. O
de fondo
Está o intre, sete séculos desalmeiro é cardume, mais tamén
cóncavopois, máis ou menos, en que a illa
o lugar de cría e desove, o lugar
é convertida nun campo de conda vida, onde pintan todas as coconvexo,
centración e morte a partir do
res do mar. As marcas do medo
son as furnas do baleiro. Os peigolpe fascista de 1936. A unidade
contén
xes non entran alí porque teñen
de beleza, transformada en uniun temor,
dade de horror. O paraíso convera memoria do esquilmo. A barca
tido nun catafalco. Materializase
da memoria lévanos da Marca
unha
angustia,
de xeito estarrecedor a sospeita
do Medo ao Almeiro.
E entón, talvez, podemos dicir
que contiña a verdade do poema.
un
agoiro”
Os loitadores da liberdade, os
que a esfera pousa por terceira
vez na illa. Nós temos a obriga de
amigos, exiliados e presos como
inimigos na propia terra. En condicións inhu- estar aquí. A illa non se pecha, non nos cerca o
manas. O rancho, noxento, actúa como un ve- mar. Pola contra, pensamos o mundo dende
leno. Os presos nin sequera teñen espazo pa- aquí. Sostemos a esfera coas nosas mans.
ra caer deitados, para durmir o pesadelo. E
Ao xeito de Walt Whitman podemos proaínda han de soportar o escarnio. Dito coa ex- clamar: Nós, cosmos, de San Simón fillos!
Cidadáns libres nesta Libertaria, neste
presión dun asasinado: “Os adoradores de
almeiro, no corpo aberto da nación, que non
Cristo fan cristos todos os días”.
Ese rumor dos pesadelos, eses grillóns, é un fin, senón un primeiro circo, unha célueses ósos (“o noso pan sabe a ósos”, escribiu la nai, un embarcadoiro cara ao mundo de
Lorenzo Varela), mais tamén as voces e os beleza perturbadora, de verdade inexplicásoños verdadeiros, do tamaño dun zoco, da bel, de zocos para os pés libres, de fondo
humanidade resistente, son para sempre par- cóncavo convexo. ♦
te do corpo aberto da illa.
A nosa memoria é necesaria, mais a súa
Texto da conferencia lida polo escritor durante o
forza é limitada. Non pode facer xustiza. Pode
acto de entrega dos premios Xerais 2006, o pasado
achegarse á verdade e encher o cráter do ba10 de xuño na illa de San Simón, no que actuou
leiro, mais non pode facer xustiza. Agás que a
como mantedor literario.

‘O

diversidade ofrece máis
oportunidades de
adaptación ante os
cambios climáticos”.
Pregunta: Por que os
periódicos de Madrid
defenden a diversidade
dos melóns e non a das
linguas?

Dúas noticias máis:
“Editores
independentes piden
un curruncho propio
nas librarías”.
Chámanlle “o
curruncho da
bibliodiversidade”. Un
académico da
española pide que non
se retire o grego e o
latín do bacharelato.
Vén ao caso a mesma
pregunta de antes: Por
que non se considera
que as culturas galega,

Xosé Lois

vasca e catalá tamén
enriquecen a
diversidade e o
pluralismo?

Din que Irán está
gobernado por
clérigos e faise moita
crítica dos países
árabes porque aínda
non afastaron a
relixión do Estado.
Pouco se fala, en
cambio, dos
fundamentalistas
Correo electrónico: info@anosaterra.com

comunidades que as promoven.
O que empiricamente é incontestábel é que, a pesar dos cantos
de cisne que Sarille entoa para os
Estados nacionais, lamentabelmente estes volven en Europa
estaren de máxima actualidade.
Sobre todo para as nacións postulantes ou para as recentemente

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

creadas. Non parece que a tan gabada construción europea conseguise acabar con esa eiva.♦
X. X. SÁNCHEZ ARÉVALO
VICEPRESIDENTE DA ARGA
(A CORUÑA)

As cifras menten?
No exemplar do 8 de xuño, Rubén Valverde titula a súa información “As cifras tamén menten”. Sen querer entrar en análise
da filosofía moral quérolle dicir
que, dende o que dá a entender,
non está moi claro. Polo menos o
encabezamento.
Ademais do mal uso da palabra mentir aplicado ás cifras, hai
que dicir que a matemática está,

como lingua abstracta, mais aló
do ben e do mal. Que o problema
está no deseño das enquisas, que
por non teren as preguntas ben
deseñadas, ou ben preguntadas,
con intencion ou sen ela, temos
un punto de partida que vai falsear a interpretación, pero nunca os
números. Logo, a interpretación
dos números que a soen facer
persoas que non teñen a cualificación adecuada para a lectura
destes, e tampouco a formación
no tema de que se trate, mais aló
dos propios datos. Tamén se pode
dar que a interpretación se faga
nesgada co fin de obter o que estamos desexando que sexa.
E, por último, temos a parte
física da enquisa; a quen se fai e
onde se fai. Aquí pódese escoller

a mostra con claro deseño para
que contesten o que buscamos.
Por poñer un exemplo caricaturesco, é como se dicimos
que un coche mente cando derrapa porque nos leva por unha
traxectoria que nos vai matar.
Só nos queda arrestar o coche
como lle facían os “milicos” ao
cabalo que lle rompera a queixada dun couce a un soldado,
ou o que, aínda era máis simpático, se cabe, aquela fiestra que
por un arresto que tiña non se
podía abrir, xa que lle tronzara
dous dedos a un infeliz quinto
que o exército español tiña secuestrado nun cuartel.♦
XERMÁN PITA
(FERROL)

xudeus que teñen unha
influencia decisiva
sobre a política do
Estado israelita e que
mandan até nenos de
doce anos, vestidos de
negro e coas
guedelliñas
acaracoladas, a
estudar a Torah. Ou
dos Cristiáns
Renacidos, soldados
integristas que forman
parte do corpo de
marines no Irak.♦
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Lugo
Realmente, o símil mariñeiro deste titular non vén ser exacto xa
que a un ano escaso das eleccións
municipais, o PP de Lugo pode
que non perda auga pero si perde
concellos e a confianza dos seus
seguidores, que en moitos casos
non saben a que baza quedar ou,
dito doutro xeito, por quen apostar
porque o cabalo gañador, como
nas carreiras, está moito por ver e
mesmo podería non tomar a saída.
O certo é que en plena campaña do PP de captación de militantes por toda Galicia, de socato lárgaselles todo un concello
enteiro: o goberno municipal de
Xove, até o de agora gobernado
polos conservadores, decide deixar o PP e participar nas vindeiras eleccións municipais como
independentes.
Dende hai xa algún tempo, o
alcalde, Xesús López, e os seus
concelleiros víñanse queixando
da falla de atención ao seu municipio por parte das institucións

O PP perde auga
ANTÓN GRANDE

O alcalde de Xove, Xesús López, abandona o PP e volverá presentarse como independente, tal como fixera no 1977, cando chegou ao poder. Xa non
compensa ser do partido da oposición agora que non goberna na Xunta?
gobernadas entón todas elas polo
seu partido e mesmo teñen mostrado este desacordo en varios
plenos respecto a actuación dalgunha consellaría.
Esta desidia dos seus colegas
de partido podería vir dada por
ser Xove un concello dos considerados ricos. Cunha poboación
non moi ampla, nel tópase instalada a meirande parte da factoría
de Alúmina-Aluminio, que paga
uns impostos o suficientemente
altos como para facer que os xo-

venses teñan a renda per cápita
máis alta da provincia.
Con tantos cartos e un alcalde
populista, que mesmo facía que o
concello correse cos gastos da
instalación telefónica dos seus
veciños ou que os leva a numerosas excursións, o triunfo estaba
asegurado e iso é o que debían
pensar os outrora mandatarios do
PP na Xunta e na Deputación:
Xove é terra conquistada e non
lles fai falla máis investimentos.
Pero si lles facían falta e o al-

calde consideraba que non tiña
por que investir os cartos do concello en obras que non eran propias, polo que comezou a súa
protesta, e a súa marxinación, xa
que cando era deputado provincial, para moitos actos na Mariña
nin era chamado para estar presente; viu como no seu concello
non se concedían prazas do Plano Labora para darlles traballo
aos mozos, e enfrontouse ao resto dos alcaldes “populares” da
súa comarca polo trazado da au-

tovía do Cantábrico que facía o
seu partido e que deixaba desconectada boa parte da Mariña, reclamando unha autovía de duplo
carril, postura que foi a que finalmente se adoptou.
O que sí semella certo é que
a marcha do alcalde e concelleiros do PP de Xove restaralles un
millar de votos aos conservadores nesta comarca e, polo tanto,
podería perigar un dos seus postos de deputado pola circunscrición de Mondoñedo.
Tamén é certo que non semella que os agora independentes
se vaian integrar na lista do
PSOE pero si se converterán en
compañeiros de viaxe e compartirán un mesmo obxectivo: pasarlle factura ao PP nas próximas
eleccións, cousa que poden conseguir xa que o PP en Xove sempre xirou ao redor do alcalde,
que chegou ao cargo no 1977,
precisamente encabezando unha
lista independente.♦

Fenosa,
os paxaros
de Madrid e
o colonialismo

Rocío Jurado.

Rocío Jurado e
a esencia
de España
Xosé Carlos Caneiro comenta en La Voz de Galicia (8 de
xuño) a repercusión mediática
do pasamento de Rocío Jurado. “O goberno invítanos a ler,
investigar, culturizarnos e incluso ten ministerios e consellarías que perseguen tal fin.
Pero o sistema cultural cala
cando España pecha por duelo.
Cando cambian as programacións das cadeas televisivas

públicas. Cando a todas horas
vestimos loito de folclore andaluz, flamenco, e cantares por
soleá nos poros da alma. Ao
Día das Letras Galegas non se
lle adicou nin un minuto nos
telediarios. Talvez teremos que
ir pensando unha feira de abril.
Ou inventarnos unha Rosalía
que cante jondo, para chorar
por ela tamén. Cando España
pecha por duelo, España define cal é a súa esencia, razón,
fundamento. E o columnista
que sente que esta España é de
charanga/pandeireta, entristece. E sen forzas, medio gastado, só pode escribir mortecinamente: Protesto!”♦

Fernando Ónega comenta,
en La Voz de Galicia (13 de
xuño), a actitude do Estado
español con Fenosa. “Madrid
nunca entenderá a amarga
queixa de Galiza polo expolio de Fenosa. Non a pode entender quen se opuxo á opa
de Gas Natural porque lle
quitaba a Madrid a sede de
Endesa e podía levar os impostos a Cataluña. Aínda que
foi un lapsus, díxoo Esperanza Aguirre: levan unha
grande empresa española
(Endesa) fóra do territorio
nacional (Cataluña). Outros
dirixentes non sufren esa traizón do subconsciente, pero
pénsano. Para eles, a identidade nacional ten cara de euro: depende do lugar onde se
cobran os impostos. E iso
descóbrese en canto se arrabuña un pouco no matinar
dos políticos madrileños, de
toda a conrobla de políticos
estatais que aínda entenden a
nación como algo que xira
arredor de Madrid, e de empresarios con alto sentido da
pluralidade de España: unha
nación rica en variedades
gastronómicas (...). Cando
ACS lle gañou pola man os
investidores galegos a merca
das accións do Santander, ouvíronse saltar as rollas do
champán en bastantes despachos e medios informativos.
Que alivio! Que respiro na
febre nacionalista que nos invade! Era como se se derrotase pola vía financeira o galeguismo: o gran Florentino
Pérez garante a españolidade
dos investimentos e, con ela,
a españolidade das terras,
pantanos e postes eléctricos.
España é unha unidade de

Mariano Raxoi.

florentinos no universal. E
así, a nación pode vivir tranquila: Galiza pon a enerxía, a
paisaxe dos encoros, as redes
de tendido –igual que León–,
e os beneficios marchan ao lugar onde está a esencia da patria, que é a sede social. Que
unha central térmica contamina? Teoría da empresa: nin se
nota nin traspasa. Que os paxaros morren contra os cables? Menos paxaros quedan
en Madrid. Di un informe da
Rede Eléctrica que iso crea
rexeitamento social nas zonas
prexudicadas, mais, que importa? Madrid dá máis votos
que Os Ancares. A cambio, a
capital é próspera, dispón de
recursos infinitos para obras,
en canto as rexións que crean
a riqueza nacional teñen que
pedir de esmola a súa débeda
histórica. Sabedes quen ten a
culpa? Os sucesivos gobernos: o primeiro que autorizou
a saída da sede de Fenosa, os
que permiten o expolio e os
que coidan que a sensibilidade territorial é un estatuto. Todos, igual de centralistas. E
non pidades un imposto ecolóxico, por favor. Non é iso. A
solución é unha lei –perdón,
Adolfo Suárez– que faga normal o que na rúa é normal:
que se paguen os impostos
onde está a actividade e se colleita o beneficio. É dicir: unha lei de punto final do colonialismo interior”.♦

Raxoi ameaza a
estratexia
de Feixóo sobre
o Estatuto
Carlos Luís Rodríguez comenta, en El Correo Gallego
(13 de xuño), a opinión de Raxoi contraria a que o Estatuto
galego seña semellante ao catalán. “As palabras de Raxoi
sobre o asunto son duplamente
desafortunadas. Sono primeiramente porque lle suministran
argumentos aos que acusan a
Feixoo de estar subordinado a
Xénova. Resulta que o PPdeG
anda a facer equilibrios no aramio para saír ileso da reforma
estatutaria, e chega don Mariano a sacudilo, coma se quixese
ver os seus nun duelo (...) Nen
sequera ten Raxoi a habilidade
de remitirse á opinión do PPdeG, ou alegar que o Estatuto
aínda non se meteu no forno.
Pisa a monda de platano e provoca o esvarón dunha estratexia coidadosamente levada por
Feixoo, Barreiro e Palmou.
Agora que estaban felices tras
terse liberado de Fraga, irrumpe don Mariano. É refén do
seu non ao Estatuto de Cataluña. O non obrígao a manter a
súa coherencia negativa que
ten como principais damnificados os populares galegos”.♦

Latexos
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Al-Zarqaui,
unha vez
máis
X.L. FRANCO GRANDE

A

lguén tan ben
informado como
Robert Fisk escribe
que a morte do xordano “non
variará o máis mínimo a carnicería que está tendo lugar
en Mesopotamia”. E está
convencido, como outros
moitos, de que se trata dunha
lenda en boa parte fabricada
por Bush e Blair, porque así
lles conviña a fins de
propaganda. E porque lles
servía para apoiar a tese, falsa, das relacións de Saddam
Hussein con Al Qaeda.
Outros pensan que Al-Zarqaui non pesaba moito na realidade. Rosemary Hollis,
experta no Oriente Medio do
Institut Chatham, de Londres,
escribiu: “Os americanos fixeron de Al-Zarqaui o inimigo
número un por unha razón:
atribuír a Al Qaeda máis cousas das que esta era verdadeiramente responsable”. E
James Denselow, experto do
mesmo Instituto, di que o xordano “era unha mensaxe tan
só para uso dos americanos e
do público occidental”.
Le Monde, do día 9,
sinalou que a pequena vitoria
da eliminación de Al-Zarqaui é
ben pouca cousa en comparanza cos éxitos que tivo, entre os
que salienta a verdadeira
guerra civil que hoxe hai no
Iraq, chegando a manter que
estableceu unha semente moito
máis preocupante para os
gobernos de Washington e
Bagdad que as mortes de
soldados e policías. Porque é
moi dubidoso, pensamos nós,
que ese éxito sexa só do
xordano, senón máis ben do
conxunto de forzas de
oposición aos invasores.
Tanto Bush como Blair tiveron certa precaución de non
falar dun grande éxito na súa
loita contra o terror, pois
saben ben que a morte do xordano non fará cambiar nada
nesta guerra. Eles saben ben,
por máis que non o digan ou
traten de ocultalo, que o principal motor da violencia no
Iraq, como escribiu Jeffrey
White, especialista americano
en información, “é a insurrección que é dominada por elementos do réxime deposto polos invasores, polos rebeldes e
polos nacionalistas”.
Como ben escribe Robert
Fisk, a morte de Bin Laden
non afectaría aos intereses de
Al Qaeda agora que se consolidou como o seu creador e
fundador. E a de Al-Zarqaui
tampouco, por razóns
semellantes: ao día de hoxe a
insurxencia segue de seu un
camiño ascendente, adquiriu
vida propia e ninguén pensa
que se combate eliminando a
eses dous líderes. Outra cousa
é que interese facelo por motivos de propaganda. Unha vez
máis a primeira vítima da guerra é a verdade.♦

Considera a súa marcha como ‘un acto político,
non unha renuncia’ a seguir traballando pola súas ideas

O referente da liña galeguista do PSOE,
Miguel Barros, abandona o partido
A. EIRÉ
“Eu vou seguir na política, tomarei a decisión de integrarme noutra organización se vexo que algunha responde ás miñas razóns
ideolóxicas e políticas”. Así explicaba Miguel Barros o seu futuro
logo de abandonar o PSdeGPSOE e o seu escano de concelleiro de Vigo, “un acto político,
doloroso pero moi meditado”.

tes, tiveron igual tratamento cando defenden teses contrarias á
considerada oficial.
Barros foi un dos relatores do
vixente Estatuto de Autonomía e
o que levou o peso das negociacións dos socialistas galegos
en Madrid, enfrontándose á dirección estatal.

“A discrepancia continua non
pode ser un xeito de vivir a política nun partido, por iso lle poño fin á miña militancia no
PSOE”. Así lle explica a A Nosa
Terra Miguel Barros, referente
do sector galeguista, a marcha
do partido no que militou nos
seus últimos 28 anos con especial protagonismo.
Poderían ser moitas as razóns que o responsábel comarcal e concelleiro socialista podería argumentar para esta marcha dun partido que, como afirman algúns dirixentes próximos
ás teses de Barros, “o someteu a
humillacións que ningunha persoa debería soportar”. Pero Miguel Barros prefire centrarse
nas razóns de índole estritamente política.
Dándose de baixa como militante do PSdeG-PSOE, afirma
que pretende “deixar claro ante a
sociedade que non quero ser
cómplice da decisión de que Vigo, que votou por un goberno de
esquerdas, estea gobernado pola
dereita”.
Barros defendeu a alianza
cos nacionalistas, pero as teses
de Ventura Pérez Mariño, alcalde
en coalición co BNG, impuxéronse ás súas, decidindo expulsar
os concelleiros nacionalistas do
Goberno coa conseguinte perda
da alcaldía. Miguel Barros era,
daquela, como presidente da xestora, o máximo responsábel do
socialismo vigués.
Despois loitou por retomar o
acordo cos nacionalistas. Fíxoo
até o final, mesmo renunciando a
ser el o alcalde, como número
dous da lista do PSOE. No PSOE
prevaleceron outros intereses,
pensa Barros que bastante relacionados coa confrontación político-económica Vigo-A Coruña,
con Francisco Vázquez polo medio, polo que foi imposíbel desaloxar o PP da alcaldía viguesa.
Ao fracasar no seu intento, porque a lei non permite mocións no
último ano antes das eleccións,
Barros toma a decisión de dar a
coñecer publicamente a súa postura política.

Miguel Barros, ao que todo o
mundo considera un “animal político” e un exemplo de ética,
non marcha para a casa. Afirma
que seguirá “a facer política, a
tomar parte das decisións colectivas e a tentar contribuír, na medida do posíbel, a que os meus
pensamentos e propostas políticas teñan éxito e se afiancen na
sociedade”.
Barros afirma que marcha
agora “do compromiso cara á liberdade”, abríndose diante del
un “abano de posibilidades que
non prexulgo”.
Aínda que fai fincapé que a
súa marcha non vai dirixida a entrar noutra formación política,
non descarta esta posibilidade
sempre e cando “exista unha organización que recolla as miñas
posturas ideolóxicas e políticas e
poda desenvolver a miña militancia en democracia e participación das bases”.
Marchará Barros só, tendo
en conta que é o referente dunha
ampla corrente dentro do partido? Afirma que “na miña marcha non vou realizar unha diatriba contra o PSOE, entre outras cousas porque loitei para
conseguir un Goberno bipartito
en Compostela, como xa o fixera cando Xerardo González Laxe e vén sendo, dalgún xeito,
unha compensación ao que ocorreu en Vigo. Polo tanto, non
vou facer proselitismo coas miñas decisión persoais. Os moitos militantes e dirixentes que
sempre me apoiaron cren nas
ideas e teñen ilusións. O 5 de
marzo do 2005, cando presentei
o meu libro Discurso e Tempo,
xa tiveron un xesto asistindo ao
xantar máis de medio milleiro
de amigos. Nesa medida xa estou pago”.
A tarefa máis inmediata de
Barros céntrase agora en rematar
a tese doutoral que está a realizar
sobre Ramón Piñeiro. Un traballo que presentará antes do 1 de
outubro e que será, segundo as
súas palabras, “formalmente un
traballo político onde aparecen
as ideas e as motivacións últimas
que van conformar a miña acción política no futuro”.
Segundo puidemos saber, o
eixo central deste traballo é unha
ponderación do pensamento e a
acción política de Ramón Piñeiro e a análise, até 1965, do que
Barros denomina “revisionismo
galeguista”.♦

Outras razóns
Pero ademais existen outras razóns que considera de peso para
o seu abandono da militancia socialista. Barros, que foi un dos
maiores apoios cos que contou
Emilio Pérez Touriño para gañar

Non marcha para a casa

PACO VILABARROS

a Secretaría xeral do PSdeGPSOE, considera agora que “o
partido colleu unha deriva excesivamente dirixista, privando as
bases da súa participación democrática, virtude que sempre foi
consubstancial ao PSOE”.
Vigo sería o exemplo máis
claro desta política onde un pequeno núcleo da dirección galega e madrileña pasa por enriba
da opinión das bases. Foi así como suspenderon a agrupación viguesa, nomearon o independente
Pérez Mariño a dedo como alcaldábel e agora quererían facer o
mesmo con Abel Caballero, decidindo o próximo luns no Comité Federal que Vigo quedará
excluída das eleccións primarias
para nomear candidato.
Considera tamén Barros que
a vertente “xacobina” do PSOE
primou na Galiza sobre a “federalista” até arrecantar esta tendencia, protexidos nun discurso
pretendidamente galeguista.
Así foron “varridos” dos postos
claves do PSdeG-PSOE todos
aqueles militantes que proviñan
do PSG ou defendían teses galeguistas.

Por iso, a reflexión que realiza Miguel Barros á súa marcha
do partido ten un ámbito “nacional galego por canto o PSOE
botou por terra toda a contribución que, ao comezo da autonomía, fixo toda unha liña política
comandada por Ramón Piñeiro”.
Outras consideracións políticas que fai Barros ao explicar
a súa decisión están relacionadas coa postura do seu partido
contraria á aprobación do
PXOM vigués, a negativa a
constituír a Área Metropolitana
de Vigo ou a postura remisa dos
socialistas a darlle ao Estatuto
galego o mesmo trato co catalán
e vasco renunciando a que Galiza siga nos estatutos de primeira categoría recoñecéndolle o
status de nación.
Neste senso para Miguel Barros é significativo que fose chamado á orde polo partido cando
defendeu un Estatuto de Nación
para Galiza, como asumira publicamente Pérez Touriño ao
aceptar as Bases de Iniciativa 21,
pero nin Francisco Vázquez, nin
o conselleiro Xosé Luís Méndez
Romeu, por citar dous dirixen-

Nº 1.227 ● Do 15 ao 21 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

O control dese concello obxectivo preferente dos populares

Alfredo Rodríguez, terceiro alcalde
que o PP deixa só en Nigrán
H. VIXANDE
O alcalde de Nigrán quedouse
en minoría co apoio de dous
concelleiros afíns, dous tránsfugas e dúas edís cuiñistas que
teñen un pé fora da corporación. Eis o resultado do conflito do plan xeral nun contexto de
crise perpetua da dereita local.
Que Alfredo Rodríguez era un
promotor inmobiliario o PP xa o
sabía cando o elixiu como candidato á alcaldía de Nigrán. Os populares ficharon entre a directiva
do Celta ao presidente Horacio
Gomez e ao secretario xeral Alfredo Rodríguez. O primeiro deles,
para concelleiro en Vigo e deputado provincial, o segundo para alcalde de Nigrán. E detrás de Rodríguez, viñeron os seus compañeiros na directiva celtista cuns
negocios que saíron a relucir co
plan xeral. O avance deste plan
traía consigo a recalificación de terreos comprados con anterioridade
por compañeiros de Rodríguez.
O avance do plan xeral abriu
a enésima fenda na dereita local.
Os líderes veciñais do rural vían
como o documento urbanístico
recalificaba grandes parcelas no
litoral mentres ampliaba as dificultades para construír no rural.
Iso desatou incidentes no pleno
que ía aprobar o avance o plan o
26 de maio e rematou coa sus-

pensión definitiva da reunión da
corporación.
Dúas semanas despois, Alfredo Rodríguez decidiu suspender o
plan para expoñelo publicamente e
que os veciños puidesen facer suxestións que incorporar ao documento. A razón para cambiar de
posición o alcalde non era o enfrontamento cos veciños, senón a
falta de apoio dentro do propio goberno. Tres concelleiros do equipo
de goberno negáronse a votalo no
pleno dos enfrontamentos.
A partir do pleno sucedéronse
os acontecementos. Dous meses
atrás o PP galego confirmara a Alfredo Rodríguez como candidato a
alcalde nas vindeiras municipais
de 2007, pero hoxe as cousas non
están tan claras. Tras o pleno, o PP
galego fixo fincapé na seguridade
xurídica que debe estar detrás de
todo plan xeral. Posteriormente, o
socio de goberno de Alfredo Rodríguez, Avelino Fernández, do
Partido Independente de Nigrán,
deulle un ultimato ao alcalde para
que retirase o plan e dimitise. Días
atrás Fernández apoiaba o documento con algunha incorporación,
pero a reacción veciñal fixo que
vise a oportunidade de apertar ao
rexedor. Tras o ultimato, Fernández e dous dos seus marcharon do
goberno, que quedou en minoría.
Hoxe pódese dicir que Alfredo Rodríguez preside un gober-

no de coalición tripartito: el máis
dous concelleiros fieis do PP,
dous tránsfugas do PIN que non
acompañaron a Avelino Fernández no abandono do goberno, e
dúas concelleiras cuiñistas que
non apoiaron o plan pero que
continúan no PP porque Alfredo
Rodríguez non pode prescindir
de ninguén máis.
Cambios no PP
Ante o curso dos acontecementos,
o presidente provincial do PP, Rafael Louzán, xa non considera a
Rodríguez candidato seguro á alcaldía, senón que o nomeamento
do alcalde, dixo Louzán, “dependerá dos ánimos de Alfredo
Rodríguez”. A última noticia a este respecto é que as bases populares ameazan a Santiago cunha lista independente se Alfredo Rodríguez repite como candidato.
A conxuntura e a historia danlle poucas posibilidades de repetir
ao actual alcalde. Tradicionalmente, o PP en Nigrán fixo e desfixo para continuar no poder e
nunca foi quen de lograr unha
unificación da dereita local, dividida por intereses urbanísticos.
Mostra da descomposición da
dereita de Nigrán e da conduta do
PP son os sucesivos candidatos a
alcalde que tiveron os populares.
Avelino Fernández foi alcalde polo

PP entre 1987 e 1995. Ese ano, o
independente Xosé Villar gañoulle
as eleccións a Fernández e foi elixido rexedor co apoio do PSOE.
Catro anos despois, o PP decidiu
prescindir de Avelino Fernández e
fichou a Xosé Villar. Porén, Villar
non conseguiu a maioría e Avelino
Fernández, que montou o PIN,
apoiou ao socialista Manuel Rial
para vingarse do seu antigo partido. En 2003, os populares deixaron
de lado a Villar e ficharon a Alfredo Rodríguez. Neses comicios, a
lista máis votada foi a do PSOE,
que tivo cinco concelleiros, o mesmo número que o PP e o PIN. Entón, Avelino Fernández decidiu
apoiar a Alfredo Rodríguez e anunciou a súa incorporación ao PP para reconstruír a dereita local.
Avelino Fernández preparaba
unha operación envolvente para,
ao entrar no PP, facerse co control.
Aínda que se incorporou ao goberno municipal, non chegou a controlar o PP. Iso si, na súa tentativa
de dominar o Partido Popular contou cun aliado en tempos inimigo
seu: Xosé Villar, o ex alcalde que
quedou sen posto en 1999 polos
votos de Fernández ao PSOE. Nesa tentativa de facerse co poder da
dereita local outras das súas aliadas
eran dúas concelleiras cuiñistas
que agora quedaron dentro do goberno pero que nas próximas eleccións non irán na lista do PP.♦

Paciencia
XOSÉ MANUEL SARILLE

V

isto que o presidente do
PP de Galiza retarda,
amaga e propón un pleno do Parlamento para discutir,
amagar e volver retardar o novo Estatuto de autonomía porque non ten présa ningunha,
nin ideas que achegar tampouco. Visto que o presidente da
Xunta leva unha calma máis
propia de Ceuta e Melilla que
dunha nación e apenas amosa
interese máis alá de non
romper co PP porque cómpren
os dous terzos dos votos para
aprobar o estatuto. Visto que
Xosé Luís Méndez Romeu
propón a denominación de nacionalidade histórica e que case ninguén se despreguiza ante
unha proposta que significa
pasar a rexión de terceira, que
é o que desexa. Visto que o ritmo dos debates é propio dun
ente como Ceuta. Visto que
Cataluña colleu un rumo
estratosférico e que desta vez
non se vai chupar roda nin hai
ganas de facelo, que é o peor.
Visto que Euskadi é outra
galaxia.
Constatado que o
presidente das Baleares, do
PP, di que o financiamento o
amañan eles sós e pide
garantías de que as Cortes
non van modificar nada do
que envíen desde o
parlamento das illas, non como a Cataluña que lle
cepillaron case todo. Constatado que Andalucía vai ser
unha realidade nacional.
Observado que Valencia
xa comezou hai tempo o
debate do Estatuto mentres
aquí só se lle daba algunha
voltiña, como corresponde a
unha nacionalidade histórica.
Observado que a UCDE, o
grupo musulmán e
maioritario da asemblea de
Ceuta pide xa con tanta forza
como Galiza un Estatuto de
autonomía para o lugar.
Observada a languidez con
que se definen os asistentes á
comisión do Estatuto sobre o
da nación esa, agás Xoán
Juncal que non ten pelos na
lingua nin columnas na
bandeira. Escoitada a idea de
Ramón Villares sobre que
Galiza é a nación de
Breogán, que non é igual que
dicir que Galiza é a nación,
nin moito menos. Agardando
que Asturias se defina pronto
como “patria querida”.
Visto, constatado,
observado, escoitado e
recollido todo iso, deberíase
considerar se a mellor
proposta, (á marxe da
pseudoandaluza de “carácter
nacional” que anda polo programa do bipartito) non é a
de Anxo Quintana do 17 de
maio, segundo a cal o que
hai que ter é paciencia, que
es la madre de la ciencia, e a
mellor conselleira dos
tempos mortos e da política
pacata, tanto gobernamental
como da oposición.♦
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Por que a súa marcha do PP?
Parte dos dirixentes do PP
non estaban conformes co estilo
de oposición que fixen no Concello da Coruña, independentemente doutros motivos persoais
como foi postularme a favor da
candidatura de Xesús Vázquez
Almuíña no congreso provincial
e de Xosé Manuel Barreiro no
congreso galego. Ambos os dous
candidatos perderon e a min fixéronme pagar unha peaxe nunhas eleccións que en principio
eran libres e cada un podía postularse por quen quixer.
O PP semella que vai queimando todos os seus candidatos na Coruña. A que se debe?
Na época en que estaba Augusto César Lendoiro como candidato, as enquisas que manexaba
o PP atribuíanlle a posibilidade de
acadar 11 concelleiros e de que incluso Francisco Vázquez perdese
a maioría absoluta. Houbo unha
manobra do PP para que o alcalde
socialista gañase e Augusto César
Lendoiro foi apartado. Nese momento foi nomeado como candidato un señor moi afincado en Vigo, afeccionado ao Celta e con
pouco coñecemento da cidade.
Proba da pouca aceptación de Antonio Erias é que o PP baixa de
once a sete concelleiros. Nas seguintes eleccións son nomeado
candidato e inesperadamente
Francisco Vázquez queda a 150
votos de perder a maioría absoluta. Agora que o alcalde dimite e o
PP pode facer que o PSOE perda
a maioría absoluta, a decisión do
partido é cambiar o candidato e
impoñer outro que non naceu na
Coruña e que se empadroou no
concello o 15 de febreiro deste
ano. Podería ser unha maneira de
que Vázquez seguise controlando
a cidade. A decisión de substituírme deuse antes da súa marcha e o
presidente provincial do PP non
quixo dar marcha atrás.
Por que lle podería interesar
ao PP que Francisco Vázquez
seguise na alcaldía da Coruña?
Hai un rumor estendido por
aí de que hai anos o candidato do
PP na cidade era Francisco Vázquez. Todo o mundo fala de moitas cousas, de moitas relacións
de Francisco Vázquez coa anterior Xunta, pero non o sei.
Como foi a súa relación con
Vázquez?
Até que denunciei o das irregularidades da súa vivenda as
relacións eran cordiais. Incluso
ao inicio da lexislatura negociamos o regulamento do funcionamento dos plenos. Coñecino por
outras tarefas miñas como a de
inspector de traballo. Logo do
da súa casa, coincidimos nun
restaurante e retiroume o saúdo
a min e a todo o meu grupo, dicindo que eramos responsábeis
do que lle acontecera á súa familia, aos seus fillos e a non sei
cantas xeracións.
Non embargante, o PP tampouco lle fixo unha oposición demasiado dura a Vázquez. Incluso foi sempre bastante condescendente coas súas medidas.
É posíbel. Eu pódolle asegurar que cando lle fixen oposición
a Vázquez non recibín ningunha
consigna do que tiña que facer.
Se non fun máis duro na oposición é porque son desas persoas
que cando unha cousa está ben
feita teño que recoñecelo. O
meu estilo é de facer crítica
construtiva.

Fernando Rodríguez Corcoba
‘Non fun nomeado candidato
por apoiar a Barreiro en troques
de a Núñez Feixóo’
RUBÉN VALVERDE

Foi o candidato do PP na Coruña nas últimas eleccións locais e levaba tres anos como portavoz do grupo municipal. Tras a designación
doutro candidato para os vindeiros comicios do 2007, decidiu abandonar o PP para presentarse o ano que vén en solitario. Nesta entrevista analiza as razóns da súa marcha e os problemas internos do PP.

PACO VILABARROS

Como valora a xestión de
Vázquez?
Para min foi unha persoa con
luces e sombras. Recoñezo que
se fixeron obras importantes na
cidade, en parte grazas á súa capacidade de negociación. Noutros casos atribuíse un éxito que
penso que é excesivo, como co
paseo marítimo da cidade, porque nesa época fixéronse paseos
semellantes por toda España. En
canto ás sombras, durante a etapa de Vázquez Coruña perdeu

capacidade industrial, postos de
traballo e optou por facer grandes obras sen ningunha rendibilidade para a cidade.
A súa idea agora é presentarse en solitario?
Pretendemos estar presentes
nas eleccións locais do 2007. Pretendemos seguir na política, por
iso agora optamos por continuar
no grupo dos non adscritos, malia
as dificultades que isto ten, posto
que o regulamento practicamente
nos impide facer até fotocopias.

Queremos defender os intereses
dos coruñeses a través das máis de
3.000 iniciativas que presentou o
PP na miña etapa como portavoz,
das que moitas non se aceptaron.
Tamén hai 5.000 coruñeses que
apoian a nosa candidatura.
A que sectores representaría o novo partido?
Non temos ningún sector determinado. Somos coruñeses e
defendémolos a todos independentemente da clase social ou do
sector do que proveñan. O noso

obxectivo é ser a capital socioeconómica de Galicia e polo tanto
aí entran todos.
Que opcións pensa que ten
a súa candidatura?
Falando coa xente, decátome de que hai moitos descontentos con todo o que hai no espectro político actual. Talvez
sería bo para a cidade unha iniciativa que non tivese dependencia con outros niveis orgánicos. Optamos por unha independencia que non teñen os demais.
Pensa nunha volta ao PP
unha vez celebradas as eleccións en caso de acadar uns bos
resultados nas eleccións?
Non descarto ningunha posibilidade logo das eleccións. Podemos pactar con calquera forza que
tivese o mellor programa ou defendese os intereses dos coruñeses.
Que lle parece Xavier Losada como substituto de Vázquez?
O trato que tiven con el sempre foi positivo. Dende que é alcalde coñézoo mellor que cando
era o portavoz do grupo socialista
e paréceme unha excelente persoa. Reuniuse con todos os portavoces dos grupos por primeira vez
e iso xa é un cambio con respecto
a Vázquez. O talante dos dirixentes penso que é importante.
Vostede marcha do PP nunha época na que se sucederon
varios escándalos dentro do
PP, especialmente na deputación de Lugo. Que opina do
acontecido?
A nosa decisión non está supeditada a ningún deses temas e
tampouco quero entrar a valorar
o que aconteceu.
Afectoulle ao PP coruñés a
perda da Deputación?
Obviamente a perda de poder
sempre afecta. Vímolo coa perda
do Goberno en Madrid e coa perda da Xunta. A nivel interno isto
sempre pasa factura. Neses momentos é cando máis hai que
unir a xente para intentar recuperar o poder perdido. Iso é o que
máis critico dos dirixentes actuais do PP galego, que optaron
por separar. Eu xa dimitín de
presidente local do partido hai
ano e medio, cando se decidiron
as listas e vin que non había ningún coruñés representado nos
postos de saída ao parlamento
galego. O primeiro coruñés estaba de número seis, algo nada habitual. Aí empezaron as miñas
diferenzas coa dirección do PP.
Chamouno Alberte Núñez
Feixóo?
Pois a verdade é que non.
Lembro que hai seis meses pedinlle unha entrevista para falar
con el e expoñerlle a situación da
cidade. Pedíronme que lle fixera
por escrito a solicitude e até o día
de hoxe levo esperando. Se o presidente do PP galego non ten nin
un minuto para dedicarllo ao portavoz do seu partido na Coruña,
pois pouco máis hai que dicir. Se
a razón é que apoiei a Barreiro
considero que é moi pobre. Cando foi o congreso dixeron que había catro candidatos e que todos
eran bos e que se podía apoiar a
quen quixeramos. Eu exercín o
meu dereito democrático e logo
chegaron as represalias.
Como se vai chamar o novo
partido no que se presentará
nas eleccións locais?
Primeiro haberá que criar primeiro ao fillo e logo pensar no
nome. Haberá que agardar até
despois do verán.♦
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A norma camiña cara á regulación integral das relacións entre os particulares

A nova Lei de Dereito Civil de Galiza
cambia en profundidade as herdanzas
H. VIXANDE
Galiza aproxímase á regulación integral do seu dereito civil e de momento deu un paso
máis nesta dirección ao aprobar
o Parlamento un novo texto da
Lei de Dereito Civil de Galiza.
O Estatuto de Galiza dálle dereito
ao país a regular o dereito civil
propio en cuestións como menores ou dereito sucesorio. Os máis
de trescentos artigos da Lei de
Dereito Civil de Galiza que aprobou o Parlamento por unanimidade o martes trinta de maio inciden
en cuestións como estas. A unanimidade na redacción e na aprobación desta lei comeza a ser unha
tradición do parlamentarismo galego e agárdase que nas futuras
revisións do noso dereito civil siga vixente esa forma de proceder
da nosa Cámara lexislativa.
A primeira Lei de Dereito Civil de Galiza fora aprobada en
1995. Incluía unha disposición
transitoria que prevía a súa revisión cinco anos despois. A revisión demorouse e na pasada lexislatura un relatorio conxunto
dos tres grupos políticos presentes na Cámara e integrado polo
popular Xesús Palmou, o socialista Pablo López Vidal e o nacionalista Alberte Xullo Rodríguez Feixóo comezou a súa revisión. O traballo quedou practicamente concluído, mais o adianto
electoral impediu a súa aprobación na última lexislatura.
O proxecto da anterior lexislatura incorporaba materias de
dereito civil en materia de meno-

Cámara actual respectaron en liñas xerais os avances introducidos polos seus antecesores mais
lle deron unha volta para actualizar o texto e depuralo. Un aspecto moi novidoso nesta Lei é que
se muda o sistema de fontes do
dereito. Tradicionalmente, no
noso país había dúas concepcións sobre as fontes do dereito.
A tradicional estaba defendida
polo Consello da Cultura e consideraba que só existe dereito
consuetudinario. Isto leva a considerar que é a fonte principal. A
corrente oposta estima que persistiron poucas institucións de
dereito consuetudinario pero que
iso non significa que Galiza non
teña dereito a lexislar todo o relativo ás relacións privadas entre
as persoas. Esa é a razón pola
que esta tendencia considera que
a lei debe predominar sobre o
costume nas fontes do dereito.
Até o momento, a fonte principal era o costume, despois a lei
e finalmente o dereito español.
Agora a principal fonte é a lei,
despois o costume e por último o
dereito español, cando non entra
en contradición cos principios do
dereito galego.
Domingo Bello Janeiro, á dereita, é un experto en dereito civil galego. Na fotografía,
recibindo a Cruz de San Reimonde de Peñafort.
A.G.N.

res como o acollemento, a garda
ou a adopción, así como outras
de dereito sucesorio como redución da lexítima desde dous terzos a un cuarto, ademais de aspectos relativos ao dereito de labrar e posuír, por exemplo.
Tras as eleccións, os novos

grupos da Cámara constituíron
outro relatorio conxunto para
continuar o traballo. No mesmo
as figuras relevantes foron o popular Xesús Palmou, a socialista
Beatriz Sestayo e o nacionalista
Iago Tabarés.
Os traballos do relatorio da

Menores,
sucesión e parellas de feito
Anteriormente, a adopción xa
aparecía regulada na Lei de Dereito Civil, pero destas abórdase
con máis fondura o acollemento
das crianzas e a súa garda. “Tamén se permite elixir titor para o
caso de quedar incapacitado e

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

prevense causas xustas para desherdar, como o incumprimento
grave dos dereitos conxugais”,
indicou Domingo Bello Janeiro,
un xurista moi implicado no desenvolvemento do dereito civil
galego desde a primeira lei.
No dereito sucesorio redúcese a lexítima dos dous terzos, que
era a parte que lle correspondía a
determinados familiares. Ademais, tamén se reduce o tipo de
familiares que teñen que aparecer
mencionados na herdanza. Na
nova Lei, os descendentes pasan
a ter dereito a un cuarto da herdanza e a parella pasa a ter dereito ao usufruto dun cuarto da herdanza se hai descendentes e un
terzo se non os hai. O resto da
herdanza correspóndelle repartila
seguindo desexe á persoa que fai
o testamento. Domingo Bello Janeiro sinalou que “os cambios da
sucesión terán que completarse
cunha redución do imposto de
sucesións para que o que fai o
testamento poda deixar libremente o 75% da herdanza, porque co
imposto actual a carga fóra da familia é inasumíbel porque é unha
porcentaxe moi elevada”.
Os cambios na sucesión implican unha revisión absoluta do
dereito español que tamén se dá
noutras nacións como o País
Vasco ou Catalunya. De todos
xeitos, o relator Iago Tabarés
aclarou que “nos países nos que
hai liberdade de testar, os fillos
herdan como onde non a hai, só
que agora estamos nunha situación diferente, hai un século o
patrimonio familiar era a casa e a
granxa e traballaban todos nela;
hoxe non é así”.
Outro aspecto regulado agora
é o das parellas de feito, destas
equiparadas co matrimonio a todos os seus efectos, co que poderán adoptar fillos.
Constitución e competencias
A Constitución española establece como unha competencia exclusiva do Estado a regulación
civil en materia de matrimonio,
contratos ou obrigas. Isto non
implica que o noso país vaia
quedar sempre coas competencias actuais. Iago Tabarés, do
BNG, indicou que “hai marxe
para conseguir competencias en
materia de dereito civil por medio da transferencia de competencias desde o Estado ou a delegación das mesmas, unha posibilidade que recolle o artigo 150.2
da Constitución”.
Os nacionalistas, no novo Estatuto de Nación, reclaman para o
país máis competencias en dereito civil a través dese mecanismo
constitucional. En realidade, para
o BNG, Galiza non pode renunciar a regular integramente todo o
seu dereito civil e mesmo outros,
como o mercantil. Respecto a este último, de momento non se
considera como obxectivo inmediato, pero tamén figura entre as
aspiracións dos nacionalistas.♦
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Ferrol
A finais de 2005, a Dirección Xeral
de Patrimonio admitía a trámite un
recurso do BNG contra a descatalogación de Recimil, aprobada polo anterior goberno autonómico. A
pasada semana, a Xunta acordou
recuperar as proteccións urbanísticas do conxunto no que actualmente reside arredor dun milleiro de familias. Deste xeito fanse inviábeis
polo de agora os planos manexados polo goberno local para o derrubamento do barrio.
Non hai acordo entre Concello
e Xunta. Finalmente, a Comisión
Territorial de Patrimonio da Coruña decidiu o pasado mércores, 7 de
xuño, protexer de novo –xa o estivera até comezos de 2005– o barrio de Recimil. Para que este pro-

A febre do
formigón
C. LORENZO
A superficie de chan edificado en Galiza aumentou un
20 por cento entre o 1987 e o
2000. Así o testemuña un informe do Observatorio da
Sustentabilidade, que considera que o incremento no total do Estado foi do 40 por
cento. O dato contrasta coa
queda da poboación de Galiza e, paradoxalmente, coa
freada en seco da emancipación dos máis novos. É dicir, o que se constrúe en Galiza acaba na órbita da pura
especulación.
O dato preocupa se o
analizamos en futuro. O litoral galego, a parte máis gorentosa do noso territorio,
vive intres de profundo cambio. O remate dalgunhas infraestruturas como a Vía do
Morrazo ou as polémicas
que se viven en concellos
como Nigrán son síntomas
desta febre do formigón que
promete para dentro de dez
anos un aumento da edificación aínda meirande nun
proceso de enriquecemento
dos propietarios de terras
hoxe de monte descoñecido
no noso país. Comarcas como o Baixo Miño, o Salnés
ou a Mariña fan brillar faíscas nos ollos dos construtores e promotores inmobiliarios e disque en Madrid xa
está moito mellor visto ter
unha propiedade en Galiza
que unha “vulgaridade” en
Levante ou na Costa do Sol.
O recendo do diñeiro fácil é tan embriagador neste
asunto que os expertos temen que non haberá posibilidade real de parar a marbellización. Igual ca unha peste, as posibilidades de negocio na costa tombarán gobernos, farán agromar novas
opcións e encherán as sacas
daqueles máis espilidas. Como dicía hai pouco un vello
mariñeiro, os contrabandistas xa non usan a planeadora, agora buscan un porto
deportivo onde amarrala.♦

Polo de agora,
Recimil non se derruba
MARTINA F. BAÑOBRE
ceso sexa definitivo resta soamente a sinatura do director xeral de
Patrimonio, que podería producirse nos vindeiros días. A culminación dos trámites imposibilitará
que o goberno local execute os
planos que barallaba para o contorno: o derrubamento do barrio e
a construción de novos inmóbeis
adaptados ás necesidades actuais.

O feito de que Recimil sexa
de novo un barrio catalogado
obrigará a que as posíbeis intervencións sobre este deban contar
coa aprobación de Patrimonio,
dende onde recomendan a vía da
rehabilitación para o conxunto
atendendo aos seus valores históricos, ambientais e de ordenación arquitectónica. Ao goberno

local, desestimadas xa as alegacións presentadas contra a protección do barrio, só lle queda
agora a opción da vía xudicial.
A coalición conformada por
PP e Independentes por Ferrol sinala que a rehabilitación é inviábel, atendendo ao estado no que se
atopa ao barrio e ao investimento
–podería acadar os 70 millóns de

euros dos que o Concello debería
pagar o 25%– que sería preciso
para acometer estes traballos.
Perante a resolución da Xunta, o goberno local fai unha chamada ao consenso entre todos os
grupos políticos do municipio
para poñerlle solución ao conflito, ao tempo que recibe críticas
–entre elas as do BNG local– que
o acusan de agochar intereses relacionados coa especulación urbanística. Non semella que exista, pois, a curto prazo, unha solución satisfactoria para todas as
partes implicadas, especialmente
para os habitantes do barrio que
ven como este continúa a deteriorarse sen que ninguén lle poña
freo ao proceso.♦
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“Caciquís son as persoas, non as institucións”, coincidiron os catro presidentes das deputacións provinciais
de Galiza na súa comparecencia perante a comisión
parlamentar encargada de elaborar o novo Estatuto.
Unha verdade a medias. Porque se ben é certo que
ningún deles é persoalmente de fiar tamén o é que as
institucións, na súa regulación e na súa práctica, poden ser máis ou menos propicias para que incen comportamentos como os que estamos a descubrir en Lugo. E as deputacións provinciais son terreo adubado
para a corrupción e o clientelismo. Porque os deputados provinciais non son elixidos directamente pola cidadanía e, xa que logo, tampouco teñen que lle render
contas. Porque actúan como cabezas de ponte do Estado, como contrapoder dos poderes públicos galegos
e non están, por conseguinte, sometidas a control nin
coordenación ningunha por parte destes. E porque, en
fin, carentes de funcións ou competencias que xustifiquen a súa existencia, operan como intermediarias
na asignación de fondos estatais ou autonómicos que
distribúen coa mesma obxectividade coa que escollen
o seu –numeroso– persoal.
Outro recurso socorrido é a alusión á historia.
As deputacións son, para quen redixe os discursos
dos presidentes provinciais, fillas da Revolución

Liberal. Unha sorte de organización racional e moderna do territorio fronte ao escurantismo e o caos
absolutista. Agachan, porén, que a división provincial de Galiza de 1833 supuxo a atribución a León
e Zamora de territorio até entón pertencente ao Reino de Galiza e a desaparición das nosas institucións
propias para alén de escudiren, pudorosamente, o
rol xogado polas deputacións na Restauración, como piares do sistema caciquil. Por non falar do papel que as deputacións xogaron na transición: naves
nas que, mantendo incólumes as redes caciquís herdadas, a clase política do franquismo puido facer
desde o poder a travesía á democracia. Elas explican, en gran medida, a hexemonía da dereita española no noso país durante case trinta anos.
Non resulta estraño que manter a estrutura provincial sexa, para o PP, un elemento irrenunciábel
do consenso constitucional de 1978. Lóxico. As
deputacións foron –como a monarquía, o rol recoñecido ao exército e á Igrexa ou a baixa calidade da
democracia– parte do prezo que os herdeiros da ditadura esixiron para aceptaren o novo réxime. Ben
máis chocante resulta que o PSOE partille estas posicións. Máxime cando o PSC apostou, no Estatuto
que o pobo catalán votará o próximo domingo, pola supresión das Deputacións.
O BNG traballa pola supresión das deputacións e
pola superación da división provincial de Galiza. Por
racionalidade, por eficacia e tamén por historia. Queremos unha Galiza organizada territorialmente en parroquias e municipios viábeis, comarcas e áreas metropolitanas. E queremos que estes entes locais actúen de xeito pleno como poderes públicos galegos e
non como terminais do Estado na nosa nación. Así o
comprometemos, ademais, no pacto de Goberno
subscrito co PSOE hai case un ano. Eles verán.♦

Guisa e Napo

UXÍA E BRAIS

Caciques e
deputacións
CARLOS AYMERICH

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.
Subliñado

Ou como me rispei das gadoupas da morte
ANTÓN ALONSO RÍOS

Huda Ghaliya
LOIS DIÉGUEZ
A mociña ten once anos e pasaba os recreos lendo ao poeta palestino Mahmud Darwish. Era filla dun labrego pobre e estudaba sexto grao. De
familia numerosa como son normalmente as familias palestinas, un xeito de loita segura contra
os sionistas (a máis poboación, menos perigo de
exterminio). Falamos en pasado, porque a nena
xa non pode ter a vida descrita. De súbito, cando gozaba na praia cos seus, un proxectil sionista asasinou a case todos, entre eles o pai, a
quen adoraba. Nun segundo, buuummmm, e os
risos deron en laios e traxedia lanzada polos terroristas do Estado sionista. Imaxinamos esa escena nas meniñas aterradas da Huda e o corazón pónsenos a bailar ao pensar en que xa nunca nunca a vai esquecer. Tamén nos pasou hai
anos, cando vimos nas pantallas aquel home
tratando de protexer co seu corpo o do fillo,

mentres as balas dos mesmos asasinos os buscaban. E aínda onte, ao presenciar tamén os
tanques a entrar nas pobres casas palestinas para derrubalas coas familias dentro. Así que o
cadro da Huda Ghaliya chorando sobre os corpos de pai e irmáns na praia non é a anécdota
da semana. É outro segundo da historia atroz
dos pobos submetidos que o mundo segue a mirar de esguello laiándose quizabes, mais aceptándoo xa como algo inevitábel. Podiamos pensar simplesmente que con tan só unhas marchas
polas rúas do mundo axudaríamos a que o exterminio rematase. Mais o silencio, precisamente hoxe, segue a amedrentarnos e, manténdonos no seu dominio, transfórmanos en colaboradores. Aínda coidamos que vale máis unha
hora do noso lecer que o futuro todo dun pobo.
Que a vida incerta de Huda Ghaliya.♦

Os irmáns Saco.
Ou a loita galeguista baixo o franquismo
FERNANDO SACO

A NOSA TERRA
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Na memoria do escultor Antonio Taboada Willy
Días tristes

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

XOSÉ MARRA

X. MARRA

Veño dos montes de Ramil e Basadroa en viaxe colectiva de visita ao
noso megalítico. De regreso sei da
túa despedida e dóenme as gabias e
as arterias da alma, a coiraza das mámoas, os túmulos e os chantos, o sepulcro corredor, as gravuras abstractas dos petroglifos, alén dos cinco
mil anos de pernamencia substancial
nos ceos abertos que ti sabes resistir.
Non vexo senón ti: cabaleiro Quixano, neno grande, entre as pedras das
alabardas de Axiaz, o noso petroglifo maior. Faltan apenas quince días
para que se cumpran os quince anos
daquela primeira vez, cando viñeras
á chamada para inaugurarmos dignamente a Casa da Cultura de Agolada (29 de xuño do 1991). Poucos
saben xa que o primeiro artista do
mundo, ao menos das nosas latitudes e ousadías, que labrou en público un toro de carballa na praza do
Concello, dende as 16:00 ata as
21:00 horas, para esculpires da nada
imaxinaria o espírito e o corpo dun
eivado en plenitude de mensaxe e
forza, es ti, amigo dos andares libertarios nestas gándaras que acubillan
as Alta Aras e os dolmens, esa voz
gaélica das grandes estruturas do
granito. Esa xeira de sol aberto sobre
a praza pública, con centos de espectadores de todas as idades, ollámoste informar ao cerne do carballo
da túa decisión penúltima, illado nos
auriculares dunha música que só ti
sabes, e atoando a voz da motoserra
que atordoaba o espazo da tarde.
Damián Paío non daba abasto coa
cervexa e os dous erades cómplices
do meirande espectáculo de arte en
vivo e en directo que endexamais se
vira, aquí e acaso en tanto alá de aló.
Así sabías gorecer os amigos e reforzar a túa maxia, o cosmos que recreabas, as impresionantes alturas
que renacen no bosco da túa aldea
de Botos e moitas delas eran levadas
aos lonxes das diásporas, para que o
mundo sen intermediarios, tal debe
ser, aprecie, valore, recolla, lembre:
velaí México, o teu último destino
aínda nesta vida de recolocados. Sexas ceibe e feliz e creativo, distinto,
como dicía o teu amigo Laxeiro.
Deixas un ronsel de bicos e de apertas de buxo aquí nesta identidade
que é Galicia. Dende os petos na ingre na Casa do Ferreiro de Piloño,
hoxe a Solaina, até o meu cuarto
dos soños e dos sonos: aquela peciña que lle entregaches á María, na
celebración da festa dos Pendellos
de Agolada, tan túa e nosa, que asinabas como A Mona Lisa. Non sabes? Ela díxome arestora, coma un
pálpito: “…agora vouna querer aínda moito máis”. E eu corro xa cara
a un cíber aberto, dende Agolada a
Lalín, para que acheguen axiña estas palabras ao teu colo de mago,
ousado, neno rebelde e rompedor
que es, e nos axudes na resistencia
da Palabra e Obra.
Prométoche que para o 12 de
agosto, ou nos mediados de setembro, has ter o teu Pendello expositor de sempre, vestido todo en ti,
atmosfera aberta ás túas voces e do
altor desa cana de trigo e de centeo
con barbicha e ollos listos das cores rechamantes que ti gastas. Vémonos no paraíso de Alemparte.
Segue a ser así de humilde e amigo e toleirán e brazos e corazón
abertos. Heiche mandar a miña última novela, se é que sae.♦

Días tristes nas carballeiras de Botos. Rebentan de frores os sabugueiros, arrecenden as madreselvas, romba o trono no ceo.
Fóisenos o amigo, o neno grande, o home máxico, o corazón sinceiro. Unha ollada azul de lóstrego famento de formas, unha república independente de cores brillantes e luz sonora, unha carballeira no
deserto dos días.
Nunca eu vira acariñar a madeira cunha ruidosa motoserra con
tanta, tanta tenrura.
Levo as catro letras do teu nome marcadas a lume, que me escocen sobre a pel, en carne viva desgarrada.
E agora, falaremos todos do grande artista, farémoslle homenaxes, diremos o bon e xenial que era. E mesmo recoñeceráno aqueles
que até agora o ignoraron.♦

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 douradapálida, limpo no nariz, media intensidade, recendo a froita madura.
Equilibrado, fresco, de saboroso final con sensacións varietais.

Escolma xuño 06

Descubra connosco

os
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%.

mellores

viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT

49,80

euros

IVA e transporte incluídos

10%

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

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.
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Aínda hai perto de mil familias que non son propietarias das terras que traballan

Os décimos de Xosé Lamas
PERFECTO CONDE
O caso do labrego Xosé Lamas pon de manifesto que
os décimos non son cousa
do pasado. A Igrexa segue a
ter aínda influencia e dominio sobre as terras de Galiza.
O caso do labrador xubilado do
Val do Dubra Xosé Lamas Cabo,
de 89 anos, que se converteu en
personaxe mediático por mor dunha débeda que ten reminiscencias
feudais, serviu para lembrarnos,
como escribiu Lourenzo Fernández Prieto en La Voz de Galicia,
que “todas as propiedades eclesiásticas, os edificios e patrimonio
–artístico ou non– están feitas sobre o traballo dos labregos dende o
século VI até hai 150 anos”.
A chamada Fundación do Asilo de San Castor e Santa Adelaida
reclamoulle a débeda que tiña
contraída polo arrendamento
dunhas terras do que a súa familia
é titular dende 1927, segundo
consta no Rexistro Oficial da Propiedade de Ordes (A Coruña). O
padroado que actualmente rexe
esta fundación está integrado polo arcebispo de Santiago, polo alcalde e polo reitor da Universidade de Compostela. Despois dunha
demanda de desafiuzamento que
foi retirada en setembro de 2005,
Xosé Lamas e a súa muller, Carme Barca, liquidaron a débeda
contraída entregándolle ao administrador designado polo padroado da fundación, Xesús García,
8.000 kilos de millo e 320 kilos
de feixóns, co que completaron o
pagamento que xa fora previamente iniciado mediante o ingreso de 3,67 euros nunha conta bancaria. Os Lamas-Barca deixaran
de pagar a renda estipulada hai 29
anos, cando as monxas que coidaban o asilo que había nas Cernadas de Castro (Val do Dubra)
abandonaron o lugar, pero a lexislación vixente non lles permitía
aos reclamantes contabilizar máis
ca os cinco últimos anos.
Rendas e décimos
Ten razón Lourenzo Fernández
cando coloca a orixe das pro-

A igrexa foi dona, en tempos, de algo máis da metade das terras.

piedades eclesiásticas nas rendas e nos décimos (a décima
parte da colleita) que cobraba a
Igrexa Católica antes de que o
Estado existise como ordenador
laico e recadador de impostos.
Como di o profesor compostelán, o caso de Xosé Lamas é o
resto dun longo tunel histórico
que demostra o difícil que é rachar co pasado.
En Galicia aínda quedan perto dun milleiro de labregos que
traballan terras das que non son
propietarios a pesar de que as súas familias véñense ocupando de
labralas dende hai varias xeneracións. A súa maior parte manifestou a vontade de facerse coa
propiedade definitiva destas terras e casas, pero a toma de acordos entre as partes acostuma ser
un proceso longo e pesado, cando non dá orixe a custosos e aínda máis longos procedementos
xudiciais polos que se pretende
estabelecer a verdadeira realidade das aparcerías e arrendamentos cuestionados.
No ano 1989, data na que este problema mesmo orixinou un

Carta aberta
á conselleira
de Educación
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

E

stimada Conselleira: Permíteme tratarte de ti, xa
que, aínda que non pertencemos ao mesmo centro
nen á mesma Universidade, somos colegas do ensino e coido que podemos usar este tratamento.
Escréboche para facerme eco dunha circular, por ti
enviada e mais pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística, aos centros do noso país que imparten
segundo ciclo de ensino infantil, para lles comunicardes
que, nas escolas con máis de dúas unidades de infantil,

movemento organizativo entre
os labregos afectados, que chegaron a facer unha reunión na
que participaron 1.200 persoas, o
número de caseiros que tiñan este problema era aínda moito
máis grande, máis de 5.000, e
pouco máis tarde, en 1993, o
Parlamento de Galicia aprobou
unha lei tratando de regulamentar o acceso destes caseiros á
propiedade das casas e terras que
puidesen pertencerlles.
Segundo algunhas fontes políticas, esta lei foi a máis avanzada de España nesta materia e regulaba os contratos históricos estabelecidos até o 1942 outorgándolles o dereito a seguir nas propiedades arrendadas a todas as
persoas que foron subrogando os
arrendamentos e dándolles, ademaís, a posibilidade de acceder á
propiedade mediante un procedemento que mesmo comprende
unha expropiación forzosa subvencionada pola Xunta. O prezo
que pagar polo arrendador é,
máis o menos, a metade do valor
real de mercado e cuantifícase
calculando a media entre o valor

de mercado e o valor catastral.
Moi recentemente, o pasado
31 de decembro de 2005, o Parlamento prorrogou a vixencia da
lei aprobada en 1993 até o 31 de
decembro do 2010. Por unanimidade, os grupos parlamentarios
galegos deron protección legal
ao dereito á terra por parte dos
caseiros, que xa na década dos
80 se mobilizaron para defenderen o seu acceso á propiedade
das terras e as casas arrendadas.
Mentres tanto, moitos casos
fóronse resolvendo mediante
acordos entre as partes e tamén a
través dalgunha sentenza xudicial, pero aínda quedan entre 800
e 1.000 familias de arrendadores
que seguen tendo o problema sen
resolver como lle pasa ao matrimonio do Val do Dubra que, sen
querelo, pasou a protagonizar os
informativos de todas as tevelvisións e ocupar as primeira páxinas dos xornais.
Idade avanzada
Na actualidade, o problema vese
agravado, ademais, pola cir-

poderá impartir as aulas en galego unha desas unidades,
en cumprindo os seguintes requisitos: compromiso do
profesorado; autorización dos pais, nais ou tutores;
acordo do claustro; aprobación do Consello Escolar e
ter o alumnado suficiente como para constituír un
grupo. Non podo estar máis de acordo. Tan é así que me
permito facervos algunhas cantas propostas máis:
1ª. Os mesmos requisitos, en nome da igualdade de
oportunidades e mais do bilingüismo deterxente
(perdón, harmónico!) deberían rexer para as
matemáticas, lingua española, coñecemento do meio,
actividades de expresión e de comunicación (xa vedes
que estou a mesturar ensino infantil con ensino
posterior, para que haxa a debida continuidade…).
2ª. Caso de se poder constituír o grupo-reserva de galego, após teren sido superadas valentemente todas as
probas esixidas, coido que é imprescindíbel que as-os
pequenas-os que a el se aponten deben ir á escola todos
os días cos petos cargados de non menos dun quilo de
croios, para se iren afacendo ao dura que é a vida futura
en galego (non hai nada como a medicina preventiva…).
3ª Estas alumnas e alumnos han de levar pintado no
curuto da cabeza un sinal, por exemplo, en cores azul e
branca (as da bandeira), para a súa correcta identificación.

cunstancia de que case todos estes casos están representados
por familias formadas por persoas de idade moi avanzada que,
segundo as circunstancias, nin
sequera coñecen os seus dereitos
nin dispoñen de medios axeitados para facelos valer. Sábese
que aínda hai arrendamentos
rústicos destas características
nos concellos coruñeses de Ordes, Vimianzo, Cesuras, Coristanco, Melide e Arzúa, etc. en
varios da Mariña luguesa e noutros lugares de Galiza, pero o
“anacronismo do pagamento en
especie”, como diagnosticou
Fernández, xa pertence máis ao
roteiro do pintoresco que á relidade social actual. Hoxe en día,
no canto de pagar tantos ferrados ou cantas fanegas de millo,
patacas, trigo ou centeo, tantas
ou cantas ducias de ovos ou tantos pares de galos ou galiñas, coellos, cordeiros ou cabritos, os
caseiros, previa conversión a
metálico das rendas pactadas,
saldan as débedas facendo medrar as contas bancarias dos
arrendadores, case sempre a
Igrexa Católica, algún descendente da nobreza ou algunha
institución pública ou privada.
Moitas destas propiedades
que agora están en cuestión foron adquiridas en pública poxa,
logo da dsesamortización de
primeiros do século XIX, por
investidores que xa vivían nas
cidades. Os prezos marcados
polos procesos de abolición foral implantados polas Primeira
e Segunda Repúblicas tampouco serviron para que todos os
labregos que traballaban a terra
sen seren propietarios dela puidesen cambiar a súa condición,
e a lei estatal do primeiro goberno de Felipe González de
1982 tamén lle deu orixe a prezos altos e sentezas xudiciais ás
veces contraditorias que non resolveron definitivamente un
problema que aínda persiste de
tal maneira que este ano a Consellaría de Medio Rural adica
300.000 euros do seu orzamento a financiar o acceso a este tipo de propiedade.♦

4ª. Os mencionados na proposta anterior han de ser
isolados do resto dos seus pares, a fin de estes non se
contaminaren da galeguidade permitida aos reservistas.
5ª. Transcorrido un curso da experiencia, avaliarase
convenientemente a saúde físico-anímica dos pequenos,
a fin de comprobardes que ela non sofreu dano
irreversíbel na insólita inxesta de galego.
Só vexo na vosa circular e nas propostas
complementares que vos envío un pequeno problema e
é que se asemella demasiadamente ao Decreto
1433/1975 e mais ao Decreto 2929/1975, isto é, lexislación do anterior rexime, pre-constitucional, pre-estatutaria, pre-Lei de Normalización Lingüística, pre-Decreto
autonómico 247/1995, pre-Plano Xeral de
Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade
no Parlamento Galego o 21 de Setembro de 2004…
Hai, pois, un certo anacronismo, porque, se as miñas informacións son certas, seica nos encontramos a piques
de iniciarmos o verán de 2006. Mais, en fin, con paciencia, moito amor ao galego e algúns retoques administrativos, resolverase o anacronismo.
Despídese de ti cordialmente, esperando que estimes
no que valen estas propostas dunha colega galegodocente de tempos vellos.♦

O descoñecemento do mar
incrementou o desastre do Prestige
A.N.T.
O desastre causado polo accidente do Prestige, en concreto
a marea negra que arribou ás
costas galegas e do Cantábrico, no ano 2002, hai que atribuirllo en boa medida ao descoñecemento que do medio
mariño tiñan os que tomaron
as decisións. Esta é a constatación da maioría dos declarantes na comisión parlamentaria
creada ao efecto no Congreso.

Bandeiras de conveniencia e
casco duplo

Coordenar o coñecemento

Olalla Fernández Davila, deputada do BNG no Congreso.

gobernos de Santiago e Madrid”.
As reunións da subcomisión
puxo tamén de manifesto que o
plano de emerxencia, no caso de
Prestige, non se puxo en marcha
até transcorridos bastantes días
após do accidente. Varios dos de-

clarantes constataron que “as titulacións sen experiencia no mundo
do mar son insuficientes á hora de
tomar decisións”. Houbo tamén
coincidencia no momento de pedir que científicos, técnicos e mariñeiros debían estar nos gabinetes

O congreso tivo constancia de
que é preciso establecer normativas que reduzan as bandeiras de
conveniencia nos grandes buques que transportan hidrocarburos, dado que é nestes paises
onde menos control se lle esixe
ás embarcacións e nos que menos se cumpren as lexislacións
internacionais. Tamén se pediu a
elevación das contías dos seguros, a fin de que, en caso de accidente, poidan responder coas debidas garantías e facerse cargo
dos gastos causados. Non debe
deixar de referenciarse que todos
os consultados dan por feito que
nun prazo máis ou menos curto
volverá haber outro accidente.
Tamén se volveu a comprobar
que a duplicación do casco neste

O BNG solicitou tamén a coordenación de todos os traballos de
investigación realizados, para
que as súas conclusións señan accesíbeis, de maneira doada, a calquera comisión de emerxencia.
Olaia F. Davila insistiu finalmente na importancia do coñecemento que científicos do medio mariño, técnicos marítimos e
pescadores artesanaís teñen do
sector sobre o que traballan. “De
feito, resaltou Davila, foron estes últimos, como se sabe, os
que, con métodos moitas veces
orixinais, conseguiron retirar as
cantidades máis significativas
de fuel, impedindo mesmo en
bastantes casos que o chapapote
chegase á costa”.♦

A marcha contra
a celulosa reúne
en Pontevedra
a varios miles
de persoas

JAVIER CERVERA / Diario de Pontevedra

Tanto a parte científica, como os
técnicos marítimos e os representantes das cofradías que declararon na subcomisión que sobre o
accidente do Prestige se creou no
Congreso dos Deputados, constataron que os coñecedores do medio mariño deben estar representados nos futuros gabinetes de
crise que se conformen co gallo
de novos accidentes.
Tanto BNG como PSOE pediron nas resolucións dos seus respectivos informes que se modifique a lexislación internacional e
estatal que afecta a vixiancia sobre
estes accidentes. O PP aceptou estas peticións, pero non que se valore a xestión da Xunta e do Goberno central no caso Prestige. De
todos modos, nin socialistas nin
nacionalistas insistiron na petición
de responsabilidades políticas.
Olaia Davila, deputada do BNG
nas Cortes, considera que “as responsabilidades políticas xa foron
en parte evaluadas polos electores
cando decidiron retirar o PP dos

tipo de buques de transporte non
supón unha garantía, dado que o
aferruxamento dos barcos con demasiados anos permite as roturas e
filtracións. Na subcomisión falouse de renovación de flotas, tendo
en conta que o que dá fiabilidade a
un buque é o estado xeral do barco
e os anos que leva en circulación.
Son tamén os barcos con bandeiras de convenciencia os que con
máis frecuencia recorren a embarcacións demasiado antigas.
O Congreso pedirá que se remoba a lexilación internacional,
sobre todo tendo en conta que
casos anteriores, como o de
Alaska, non provocaron os cambios necesarios.

de crise para evitar erros de bulto
como os que se cometeron. Entre
estes erros apuntan o de López
Sors cando mandou imitar o modelo de emerxencia seguido cun
buque que tivera un accidente anterior en Canarias. López Sors estimou que se as condicións no caso do Prestige eran peores que no
caso de Canarias, iso aconsellaba,
con máis razón, o afastamento do
buque da costa. Os técnicos consultados pola subcomisión estimaron, non embargante, o contrario: as peores condicións facían
imposíbel o afastamento e aconsellaban telo achegado a porto.

Varios miles de persoas, convocados pola Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra
(APDR), participaron, o pasado
10 de xuño, nunha manifestación contra a factoría de Celulosas en Lourizán. O lema da mobilización foi: “Porque a recuperación da ría, a saúde e os postos
de traballo non poden agardar
máis... Ence-Elnosa fóra de
Lourizán”, un lema que foi utilizado xa na manifestación unitaria do pasado ano.
Para a APDR é fundamental
que, nun momento no que as diferentes administracións (estatal,
autonómica e locais) teñen optado pola eliminación de Ence da
ría, a sociedade civil sexa consciente de que non está todo feito
e siga a defender publicamente a
posición contraria á permanencia
do complexo de Lourizán.♦
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As decisións tomáronas persoas pouco familiarizadas co medio
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P. CONDE

Anxo Calvo
‘Galiza debe declararse zona libre de enerxía nuclear’
PERFECTO CONDE

Dende a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellaría de Innovación e Industria, Anxo Ramón Calvo Silvosa estase ocupando de recompoñer o mapa enerxético de Galiza. Descarta o renacemento da enerxía nuclear, limita as minicentrais e aposta polas fontes renovábeis mediante un novo plano que corrixa a desorde creada pola Administración anterior.
Como é o mapa da enerxía en
Galiza?
A enerxía está vivindo cambios
moi fortes. De seis meses para acó,
houbo unha escalada dos prezos do
petróleo, unha OPA sobre a principal empresa enerxética do Estado
(Endesa), algúns intentaron reabrir
o debate nuclear e estamos vivindo
todo un proceso de reaxuste dos
principais operadores do sector
enerxético. A clave da competitividade está no acceso ás fontes de
enerxía e, se concretamos un pouco máis o que é a situación en Galiza, atopámonos con que somos
unha potencia en xeración e temos
un mix enerxético moi diversificado, porque temos térmicas convencionais, imos ter ciclos combinados o ano que vén e, en enerxías renovábeis, temos grande hidráulica,
pequena hidráulica, eólica e agora
estamos empezando a dar pasos en
fotovoltaica e noutras cuantitavimanete menores.
Estamos en condicións de
lle facer fronte á “apocalipse”
do petróleo?
Se falamos en termos de enerxía primaria, Galiza non é un territorio que se autoabasteza porque aquí o peso dos produtos petrolíferos é moi forte. Temos o lignito pardo, concentrado sobre todo nas Pontes e en Meirama, que

se vai acabar a fin do 2007 e vai que dicimos é que hai que comser substituído por carbón impor- pensar colectivamente o país por
tado. O gas vén de fóra. Na ener- soportar estes custos.
xía eléctrica que producimos, baE iso como se pode facer?
sicamente a partir da auga, das
Estamos a estudar cal pode ser
térmicas e do futuro ciclo combi- a situación fiscal do sector enerxénado, Galiza ten capacidade de tico e por onde se pode actuar paexportar. Exportamos o 40 por ra lograr esa compensación. O
cento da enerxía eléctrica que se conselleiro xa dixo no Parlamento
crea. Somos unha comunidade que nos futuros desenvolvementos
cun potencial de xeración impre- eólicos queremos ter unha presensionante. Non imos poder subtra- za pública importante para comernos ao efecto
pensar xustamendos prezos do pete os concellos ontróleo, pero en
de se leven a cabo
produción
enerxía secundaria
as instalacións. A
somos unha auténraíz da OPA de
das minicentrais
tica potencia.
Endesa e a comXa que so- non xustifica os
petencia desencamos exportadodeada entre E-On
res de enerxía enormes sacrificios
e Gas Natural, hai
eléctrica, que se
quen di que o
pode facer para que hai que facer”
mercado ten que
que os seus benefuncionar, pero
ficios redunden
outros opinan que
máis no país?
o sector enerxético é estratéxico e
Dende a Consellaría de Inno- que hai que buscar a maneira de
vación e Industria temos claro conciliar ambas as cousas.
que é un sensentido que nós suEn que dirección vai a políframos os custos sociais e am- tica de enerxía hidráulica?
bientais (Castrelo de Miño nos
O incremento da enerxía mianos sesenta, As Encrobas nos nihidráulica non forma parte do
setenta e un rosario de actua- futuro enerxético do país. Entencións que foron moi traumáticas) demos que o seu custo ambiental
e que non nos vexamos compen- é excesivamente grande en relasados de ningunha maneira. O ción co achegamento de enerxía

‘A

que produce. A produción das minicentrais non xustifica os enormes sacrificios que hai que facer.
Quere dicir que se revisarán algunhas concesións?
Os ríos galegos están sobreexplotados. Até onde eu sei, o
Goberno está procedendo a revisar as concesións que se fixeron
e creo que no futuro non se van
dar máis.
Poderiamos chegar a ver a
resurrección dalgúns dos vales
que foron asolagados contra a
opinión dos pobos afectados?
Iso xa me parece moi complicado porque é innegábel que a
grande hidráulica, os grandes encoros, teñen unha produción importantísima e estabilizan o noso
mapa enerxético. Nós barallamos
que, en 2010, aproximadamente
o 40 por cento da enerxía consumida en Galiza vai ter a súa orixe
en fontes de enerxía renovábel.
Como é agora a política eólica?
Cando cambiou o goberno,
dende a consellería tivemos claro
que o modelo da anterior Administración leva o sector enerxético,
particularmente a enerxía eólica, a
unha gran desorde. Hai planos eólicos empresariais que están practicamente sen acometer. Abriuse a
man dunha forma bastante irracio-

nal cos parques singulares, nos cales os concellos intentan entrar para cumplimentar ingresos, pero
non con afán enerxético senón de
conseguir máis ingresos. E logo
hai unha serie de parques pequenos
autorizados sen ningún tipo de criterio. Diante disto, marcamos unha
folla de ruta. Primeiro, temos que
pechar o modelo de desenvolvemento eólico da Administración
anterior. Iso significa que hai que
posibilitar que os compromisos da
Administración anterior se cumpran porque senón teriamos unha
responsabilidade patrimonial. Coa
orde dos 750 megavatios non estamos repartindo nada que non estivese xa repartido. Todos os promotores que teñen plano eólico empresarial teñen que desenvolvelo
xa definitivamente, e, a partir de aí,
acabouse. Simultaneamente, estamos dialogando co ministerio para
que haxa unha ampliación da cota
eólica que lle corresponde a Galiza. En terceiro lugar, tamén estamos definindo o novo modelo eólico que queremos implantar.
A ampliación sería de canto?
De 6.500 megavatios, e coincide coa vixencia do Plano Galego
de Desnevolvemento Enerxético.
Estamos intentando conciliar esa
visión de potencia enerxética cunha visión ambiental. Non imos permitir que se cometan os disparates
do pasado cos que se inzaron de taravelos zonas da Rede Natura. E
tamén imos proceder cunha visión
urbanística, é dicir, ampliar ou modificar o plano sectorial para que
isto se conciba como unha ferramenta de desenvolvemento do territorio. E logo vén a necesidade de
implantar o noso modelo. O plano
anterior non nos gusta. Iremos a un
modelo no que a participación pública estea presente e, sobre todo,
temos moi claro que no futuro os
promotores terán que pasar por un
concurso público no que terán que
dicir o que queren facer non só en
produción eólica senón tamén en
distribución de enerxía porque é
unha vergoña que haxa parques eólicos e, ao pé deles, aldeas que teñen unha subministración pésima.
Xa sabemos que a xeración non ten
nada a ver coa distribución, pero
tamén sabemos que reforzando as
liñas de xeración pódese mellorar a
distribución.
Polo de agora, o goberno
central non parece estar polo
incremento da cota eólica de
Galiza. Que opina?
Paréceme que esgrime un problema técnico. Que só se nos permitiría evacuar, no ano 2010,
3.800 megavatios cando, a día de
hoxe, temos compromisos xa por
4.600, e aínda queremos desenvolver o noso modelo sobre iso. Nós
o que dicimos é que, se o problema é físico, con investimentos soluciónase. Se o Estado non pode
facelo, nós temos capacidade para
mobilizar iniciativa privada que o
faga. Se os aeroxeneradores galegos son antigos e precisan mellorarse en canto á súa potencia, nós
podemos falar cos promotores para que o fagan. Podemos soluccionar os problemas das subestancións, dos aeroxeneradores, o problema físico podemos resolvelo.
Pero o problema non é físico, é
metafísico. E tamén económico. É
dicir, o Estado non quere primar a
enerxía eólica por riba dos 23.000
megavatios. Se sumamos os pedimentos das Comunidades Autónomas, estariamos en 38.000. Agora
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ben, non se trata de dar café para
todos. A calidade dos recursos éolicos de Galiza é inmensamente
mellor ca a doutras comunidades
que tamén reclaman potencia. Poderiamos chegar ao sensentido de
que o Estado permitise que se instalen parques eólicos en lugares
nos que non hai vento.
No pasado, o tema da adxudicación de parques eólicos
acabou dando moito que falar.
Como está iso?
Houbo situacións que son
moi dificilmente explicábeis. O
conselleiro actual foi ao Parlamento e explicouno ben. O fiscal
do Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza dixo que se lle remitira
todo para ver se había indicios de
delito e, se os houber, xa se procedería doutra maneira. Eu coido
que estamos nunha posición moi
boa para aclarar o que pasou.
Non temos afán de caza de bruxas, pero o fiscal pediu que lle
entregásemos a documentación.
Entregóuselle, e agora está en investigación. Houbo moitísima
especulación e un tráfico indecente con papeis que outorgaban
dereitos de autorización.
Hai xa parques eólicos obsoletos que precisen mellorar a
súa eficiencia?
Hainos porque a tecnoloxía
evolucionou moitísimo. O primeiro
plano eólico galego é do 1995. Por
poñer un exemplo, os primeiros aeroxeneradores que aínda están instalados son de 0,3 megavatios de
potencia. Agora estamos falando de
aeroxeneradores de tres megavatios. Pódense susbtituír seis dos vellos por un dos novos. A enerxía eólica é limpa e non contaminante, pero é dificilmente xestionábel porque
cando hai vento
ao mellor non se
necesita e cando
se precisa non
hai vento. Nós
temos que facer
os deberes, e os
deberes consisten en adecuar e
repotenciar os
nosos parques.
Isto non significa
que teña que haber máis aeroxeneradores senón
que podemos ter menos aeroxeneradores e producir máis enerxía.
Galiza pode estar ben dotada para producir este tipo de
enerxías, pero tamén é un país
que hai que conservar e protexer paisaxística e ambientalmente. Como van conciliar as
dúas cuestións?
Toda produción enerxética ten
efectos ambientais claros. As térmicas emiten CO2 á atmosfera, as
centrais hidráulicas son intervencións moi agresivas sobre os ríos,
etc. Os aeroxeneradores teñen
pros e contras. Producen enerxía
limpa e aforran emisión de gases
de efecto invernadoiro. E nisto temos un problema porque Galiza
precisa comprar cota. Os aeroxeneradores presentan dous tipos de
contaminación, visual e acústica.
O problema é que non debemos
poñelos en todos os sitios. Ten que
haber zonas de especial protección. A Rede Natura debe ser intocábel, aínda que non pasaba así no
pasado porque temos a serra do
Xistral, por exemplo, totalmente
chea de parques eólicos.
A Federación Ecoloxista Galega di que é unha temeridade

‘Hai que deseñar sistemas de consumo racional da enerxía’
Semella que está habendo un
revival da enerxía nuclear.
Que papel debe xogar Galiza?
Galiza non debe apostar en
absoluto pola enerxía nuclear.
Este Goberno ten claro que non
debe haber nin centrais nucleares nin depósitos de refugallos
nucleares. De feito, no Parlamento hai unha iniciativa para
que se declare a Galiza zona
desnuclearizada. En calquera caso, antes de ter que botar man da
enerxía nuclear, Galiza aínda ten
moitísimo percorrido tanto nas
enerxías renovábeis como nas
convencionais que queiman gas
ou comsbustíbeis fósiles. Agora
estanse a construír ciclos combinados nas Pontes e en Sabón,
sen destruír as vellas centrais
térmicas que se reconverten a
carbón de importación. Hoxe
por hoxe, dicir que en Galiza pode haber unha planta nuclear é
un disparate.
Ademais, Galiza non foi
silenciosa no tocante a isto.
Aí estivo Xove nos anos setenta. Independentemente do
pasado e se miramos o futuro, a
tecnoloxía nuclear de hoxe non

adxudicar 750 megavatios e pide un estudo previo sobre a capacidade de carga do territorio.
Eses megavatios xa están repartidos entre os promotores que
teñen plano eólico empresarial.
Xa teñen áreas de investigación
adxudicadas. Van mellorar as
condicións de vida dos veciños
dos lugares onde se van implantar e, para
adxudicalos,
valorarse especialmente a non
afección de espazos incluídos
na Rede Natura
2000 ou que
conten con hábitats nos que,
aínda sen ter
protección legal, puidesen
ser obxecto de especial protección ao noso xuízo. Coido que
nunca unha lexislación foi tan
lonxe.
Segundo a mesma fonte,
pedir agora 6.500 megavatios
“ás apalpadelas” supón apostar pola destrución das serras
igual que outras políticas anteriores destruíron os ríos.
Eu creo que incrementar a
vía de potenciamento non leva a
ese camiño. Repito, os aeroxeneradores de agora son de tres megavatios e mesmo se está falando
de seis. Non ten por que haber
moitos máis aeroxeneradores para producir máis potencia.
Canto se está a producir
agora mesmo?
A potencia instalada é de
2.400 megavatios.
E chegariamos ao 2012 producindo canto?
A demanda é que no 2010, que
é cando remata o Plano de Enerxías Renovábeis do Estado, teñamos
en funcionamento 4.800 megavatios. En 2012, que é cando nós rematariamos a potencia total, teriamos 5.400. A curva da potencia instalábel é perfectamente asumíbel.♦

é a dos setenta. As centrais nu- Hai que introducir sistemas de
cleares de agora non son Cher- consumo racional da enerxía.
nobil, pero presentan dous
Os ecoloxistas din que a
grandes problemas. O de que única enerxía realmente verfacer cos refugallos e o de que de é a que non cómpre produfacer coas cencir porque non
trais cando remase consome.
tan a súa vida
Estou totals nucleares
útil. Eses dous
mente de acordo.
problemas seVai ser moi difícil
de agora non son
guen aí.
frear o incremenNon haberá Chernobil,
to do consumo,
tamén que penpero algo haberá
sar dunha vez na pero presentan
que facer para
necesidade de
que eses increreconducir
o dous grandes
mentos non sexan
consumo?
disparatados.
problemas:
EfectivamenNon lle dá a
te, non podemos que facer
impresión de
seguir con este
que este é un
padrón ad infini- cos refugallos e que dos terreos que
tum porque entón
foi menos cultiimos ter 40.000 facer coas centrais
vado polas adnecesidades que a cando rematan
ministracións
ver como se copúblicas? Á cibren. Os gober- a súa vida útil”
dadanía réñesenos un pouco
lle e múltase
máis responsápor circular a
beis e máis promáis dunha vegresistas xa están non só poñen- locidade autorizada, pero non
do o acento no tema da xeración, se lle di nada por non apagar
senón tamén no do consumo. as luces da casa ou non tratar

‘A

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

de aforrar enerxía.
As administacións públicas
temos que entoar o mea culpa
porque somos consumidores de
enerxía pouco aforradores. Este
edificio no que estamos (San Caetano) é unha catástrofe dende o
punto de vista enerxético. Vai calor e tes que poñer o ar acondicionado, pero logo vai frío e tes que
poñer a calefacción. Na Facultade
de Económicas, un edificio estreado hai dous anos, ocorre algo similar. Isto vese agravado porque
a enerxía para o consumidor é relativamente barata. Se fose máis
cara, a xente cortaríase moito
máis en consumir. E non estou dicindo que haxa que subir a tarifa
nin os prezos, pero as subidas do
petróleo xa están concienciando
máis a xente de que hai que andar
menos no coche. No consumo de
electricidade aínda non hai esa
conciencia. Eu penso que hai que
facer un esforzo moi grande por
parte das administracións para
cambiar os hábitos. Hai electrodomésticos ineficientes que hai
que substituílos por outros, hai
que revisar moitos procesos industriais, etc.♦
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Unha praga de mexillóns
desaparecida
H.V.
A difusión dunha noticia nos medios de comunicación sobre unha praga de mexillóns foráneos na
Ría de Vigo veu acompañada dunha alarma inxustificada. A información sinalaba que unha especie
deste bivalvo procedente de Nova Celandia está a
expandirse a gran velocidade e ameaza con extinguir o mexillón autóctono.
Aínda que a noticia indicaba que a praga se expande a gran velocidade, os medios de comunicación só sinalaron un lugar no que se podían localizar exemplares desa praga: na illa de San Simón.
Ao parecer, a praga detectouse en 2002.
A noticia sinalaba como fonte o Instituto de Investigacións Mariñas, dependente do Centro Superior de Investigacións Científicas. Tamén mencionaba un estudo realizado por varios biólogos dese
centro e indicaba que sería publicado en breve nunha coñecida revista científica británica. Tamén se
dicía que “a Xunta coñece un adianto da súa investigación e o equipo científico recorrerá á administración para lograr financiamento”.
Postos en contacto co Instituto de Investigacións Mariñas, admitiron que a información procede dese Centro, mais a súa directora Aida Fernández preferiu non facer máis pronunciamentos.
Mais sobre a difusión desta noticia hai algun-

has sombras. O investigador que deu máis difusión
á praga non foi o director do departamento de Recursos e Bioloxía Mariña, Anxo Guerra, que non
aparece mencionado por ningún lado. En realidade, a fonte principal é Manuel Enrique García
Blanco, a quen a prensa elimínalle a última letra
do seu primeiro apelido. García Blanco ademais,
dentro do organigrama do Departamento, só é titulado técnico especializado. Outra voz que fala do
problema é Santiago Pascual, que é un investigador contratado, é dicir, nin científico titular nin
profesor de investigación.
A revista á que fan mención os medios de comunicación aparece cun nome equivocado: Acuiculture. Ademais, atribúenlle a condición de “prestixiosa
revista británica”. Pois ben, non existe ningunha revista británica con este nome. Hai outra, norteamericana, cun nome semellante e moi coñecida no sector acuícola: Aquaculture. Esta revista é unha publicación orientada á industria, pero non á ciencia.
Tampouco a especie do mexillón neocelandés
aparece ben mencionada na súa denominación
científica. Estas circunstancias dan para preguntarse se é unha praga auténtica, unha invención xornalística ou un amaño para apañar unha subvención para investigar.♦

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.

A politica sanitaria
en España
MANUEL CAO
Un dos elementos constitutivos do modelo de benestar europeo
é a disposición de xeito universal e gratuíto dun nivel de asistencia sanitaria básica que comprende a maioría dos servizos de
atención primaria e hospitalaria. Segundo a evolución da demanda social de servizos sanitarios e dos custos asociados á
provisión dos mesmos fóronse realizando diversas reformas que
non lle afectaron ao conxunto das prestacións nin á súa calidade pero si ás características da organización institucional e ao
sistema de financiamento. En España, as prestación sanitarias
universalízanse tardiamente a mediados dos anos oitenta coa
Lei Xeral de Sanidade, sendo ministro Ernest Lluch, ao tempo
que se inicia un proceso de descentralización da estrutura organizativa pública segundo o modelo do Estado das Autonomías.
O proceso de descentralización vai afectar substancialmente
ao modelo de xestión da política sanitaria pois lentamente todas
as comunidades autónomas van asumir as competencias dos servizos de saúde a costa do Estado e das Deputacións que eran as
administracións que dispoñian das instalacións con medios humanos e materiais para a provisión do servizo. En Galiza, a transferencia efectiva do Insalud faise efectiva o 1 de xaneiro de 1991
nunhas condicións de financiamento deficitaria para a Xunta pero en negociacións posteriores foise eliminando este déficit de
partida mediante aportacións adicionais que foron equilibrando o
sistema. Ao igual que no modelo de financiamento autonómico
global existiu un desfase sistemático entre a cesión das competencias de gasto e ingreso e tamén un ritmo dispar na asunción
das competencias en materia sanitaria por parte das diferentes
autonomías. Os pactos de igualación PSOE-PP foron inducindo
a todos os gobernos autonómicos a asumir as funcións de xestión
sanitaria e foi en 2001 cando se chegou ao peche nos traspasos
ao tempo que se asinou un acordo de financiamento autonómico
que, por primeira vez, incluía as funcións de asistencia sanitaria
xa para todas as autonomías. Non é dificil observar un paralelismo no modelo seguido no sistema organizativo e competencial
en materia sanitaria co modelo xeral de descentralización pero
sempre cun maior nesgo de bilateralidade no referente ás cesións
en política sanitaria na que non se pode estabelecer a diferenza
entre sistema foral e sistema común pois a desorde nas transferencias de saúde foi aínda maior.
Na actualidade, as competencias sanitarias corresponden ás
autonomías véndose limitadas as funcións do Ministerio de Sanidade á coordinación, inspección e control global do sistema.
Esta situación permite realizar comparacións sobre a evolución,
estrutura organizativa e nivel de calidade da xestión sanitaria
nas diferentes comunidades autónomas aínda que nalgúns casos
está moi recente a asunción das funcións. A descentralización
tamén permite axustar mellor os servizos e a dotación de recursos ás necesidade da poboación protexida derivadas das características demográficas, estrutura produtiva, grao de dispersión
poboacional, grao de desenvolvemento de equipamentos e servizos sanitarios privados, etc. De feito, os problemas da inmigración masiva en certas autonomías estanse a concretar en diminución da calidade das prestacións e servizos sanitarios públicos e en dificultades de financiamento que obrigan a renovar
os acordos con maior frecuencia.

Os irmáns Saco
ou a loita galeguista baixo o
franquismo
FERNANDO SACO
A loita contra a ditadura levou a que moitos
comunistas, guerrilleiros, anarquistas, socialistas e
galeguistas compartisen cárcere e presidio.
Eis o caso dos irmáns Cesáreo e Camilo Saco,
perseguidos por mor de actividades ligadas ao
Partido Galeguista.

‘A

descentralización tamén permite
axustar mellor os servizos e a dotación
de recursos ás necesidades da
poboación”
En Galiza, a creación do Sergas como organismo destinado
á xestión das competencias sanitarias supuxo un cambio importante tanto na percepción da cidadanía sobre o valor do autogoberno como na necesidade de definir un sistema de organización
e xestión axeitado ás características propias do país. A creación
de áreas sanitarias obrigou a optar e poñer en marcha deseños e
preferencias autónomas rachando coas inercias do pasado.♦

A NOSA TERRA

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

Pasquall Maragall nun mitin do PSC-PSOE.

As últimas enquisas danlle ao si o 70%

Os críticos co Estatut dubidan
de que acabe aplicándose
CÉSAR LORENZO GIL
Aplicarase o Estatut de Catalunya se finalmente se aproba no referendo do 18 de xuño? Para os críticos co texto presentado á consulta popular, a base nunca se aplicará na práctica. A necesidade de
negociación co Estado e a ameaza constante que suporá o Tribunal
Constitucional acabarán, segundo estas voces, con calquera avance.
A derradeira semana de campaña electoral sobre o referendo en
Catalunya vívese coa crispación
dos constantes boicots aos actos
do PP e certa desesperanza xeneralizada, tanto nas fileiras dos
partidarios do si como entre os
que votarán ‘non’. As enquisas
prevén unha participación que
non chegará ao 55 por cento e
unha porcentaxe a prol da norma
que varía entre o 65 e o 75 por
cento, segundo a fonte que se
consulte.
Neste ambiente, destaca sobre todo a desconfianza nos políticos cataláns e o desgaste que
provocou unha negociación estatutaria que, malia preverse difícil, acabou sendo letal para o
Goberno de Pasqual Maragall e
podería pasarlles factura ás for-

zas políticas que apoian arestora
o si –PSC, CiU e ICV. Incluso
ERC, que arriscou moito primeiro pedindo a abstención e agora
o non, teme que parte do seu
electorado non entenda o contido
da mensaxe que lle impuxeron as
bases á dirección. A vella fórmula de non renunciar a todo o que
che dean aínda que non cubra
plenamente os teus desexos pode
impoñerse entre parte do electorado republicano.
Con todo, os partidarios do
non teñen un novo argumento para defender a súa tese. Na súa visita a Catalunya, o presidente do
goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciou que o
seu gabinete “será xeneroso cos
cataláns”. Esta actitude arrepía os
que defenden que o novo Estatuto

debe marcar uns lindes diáfanos
entre as competencias de cada administración e ten de servir para
arbitrar un método estábel de relacións entre Barcelona e Madrid.
O sociólogo Salvador Cardús,
que votará non, explicaba nun artigo en La Vanguardia que esta actitude de Zapatero explica ás claras
o modelo de Estatut que espera os
cataláns. “Non vai ser aplicábel.
Aqueles temas máis espiñentos
acabarán servindo para discutir
entre uns e outros. Cando a cousa
sexa “grave” intervirá o Tribunal
Constitucional, e cando o asunto
se poida dialogar, a Generalitat dependerá da boa fe do goberno que
estea nese momento en Madrid”.
Para outras voces, o non é o
único xeito de non “construír e
legalizar unha chafallada” para
os vindeiros vinte anos. Son estes os partidarios de que se recomecen os traballos de redacción
do Estatuto desde o primeiro e se
afortalen, principalmente, os mecanismos de negociación entre o
Estado e a autonomía.♦

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

Betanzos na historia
Xesús Torres Regueiro

A guerra total do PP
C. LORENZO
O PP abre máis frontes ca Hitler. Os seus dirixentes non deixan nin un só recuncho da política sen
ocupar cunha linguaxe por veces apocalíptica, por
veces abstracta cuxa única finalidade é atacar o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero con todos
os medios ao seu alcance.
Se durante o Debate de Política Xeral Mariano
Raxoi non quixo ou non puido espremer o tema do
proceso de paz en Euskadi dunha maneira barullenta, a manifestación do 10 de xuño en Madrid da
Asociación de Vítimas do Terrorismo valeulle de
pulo social para condenar calquera achegamento
entre o PSE e Batasuna. O modelo popular recorda
o capricho dunha princesiña: primeiro, cumpría
que a ETA deixara de matar para sentar a negociar,
logo, Batasuna tiña que facer acenos a prol dun
cambio estratéxico, sobre todo en canto á condena
da violencia, despois, que vai ser? Que a ETA
anuncie a súa disolución, o PNV renuncie ao goberno autónomo ou que Arnaldo Otegi anime a se-

lección no mundial de Alemaña. Calquera pretensión maximalista contradí o propio espírito do Estado, tal e como respondeu Zapatero. “Se un goberno ten a oportunidade de lograr a paz, ten a obriga de facelo”. De nada vale que o resto de grupos
amparen o goberno neste intre. A estratexia é de
guerra total e non hai cuartel para prisioneiros.
En Catalunya non hai liberdade. A definición
aplícanlla aínda hoxe a Euskadi Ángel Acebes ou
Eduardo Zaplana. Bastaron dous incidentes entre
independentistas e dirixentes do PP durante a campaña sobre o Estatut para que xa se poña no tendal
da ignominia a legalidade da Generalitat ou a profesionalidade dos Mossos d’Esquadra. O balbordo
do Estatut vive os seus intres finais co mesmo ruído de metralla que hai seis meses.
E mentres tanto, o goberno do PP das Illas Baleares esixe que non se lle mova nin unha til da súa
proposta de reforma do Estatuto. Aí non hai fronte.
O PP sabe que é territorio conquistado.♦

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón
José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde
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A nosa historia
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As feministas caboverdianas Cláudia Rodrigues e Talina Ben’Holiel en Galiza

‘Hai que erradicar a pobreza
para lograr a igualdade entre homes e mulleres’
PERFECTO CONDE
Galiza acolleu dúas caboverdianas participantes en proxectos de desenvolvemento, nomeadamente en relación coa igualdade de xénero e a erradicación
da pobreza. A súa experiencia
enriquecerase no futuro grazas
aos contactos que crearon con
varias das nosas institucións.
O 8 de xuño tivo lugar en Santiago
unha Reviravolta pola Equidade de
Xénero que foi organizada polo
Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade, o Instituto Galego
de Análise e Documentación Internacional e a Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta. Participaron Cláudia Sofia Rodrigues,
presidenta do Instituto da Condição
Feminina de Cabo Verde, e Talina
Ben’Holiel Pereira, coordinadora
do Terceiro Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio, xunto coa
música galega Ugia Pedreira.
As caboverdianas mostráronse moi impresionadas “por atopar
en Galiza unha certa similitude
cultural en termos de identidade”.
Cabo Verde é, para elas, “un país
que tivo moitos anos baixo a colonización portuguesa e a loita
pola súa identidade propia continúa a día de hoxe na busca dunha
identidade máis africana. Vemos
que Galiza ten unha cultura propia, unha lingua e unha identidade moi forte. Hai unha maneira de
estar do pobo galego que é pare-

De esquerda a dereita, Talina Ben'Holial Pereira e Claudia Sofía Rodrigues.

cida á dos caboverdianos. Hai unha palabra que se chama morabeça, que significa poñer ben as
persoas, e durante a nosa visita
comprobamos que os galegos teñen moita morabeça tamén”.
Para analizar a situación das
mulleres caboverdianas que viven
en Galiza dixéronnos que tiveron
encontros con varias asociacións,
entre elas, unha ONG que traballa
na vila de Burela (Lugo) que lles
mostrou a realidade dunha comunidade caboverdiana que está estabelecida alí dende os os anos sesenta.
“Xa está na terceira xeración. Forman un grupo que xa está totalmente integrado principalmente no
sector da pesca. As mulleres traballan como empregadas de limpeza.
Sobre esa terceira xeración que xa

P. CONDE

existe en Burela aínda non tivemos
moita información, pero polo que
puidemos saber xa é diferente do
que ocorre en Portugal. En Portugal, os membros da terceira xeración de caboverdianos teñen moitos problemas en termos de integración, pero aquí percibimos que non
é a mesma realidade”.
Tamén nos contaron parte dos
problemas da muller en Cabo Verde: “Estamos nunha situación que,
en relación ao nivel africano, pode
ser considerada satisfactoria. Temos un bo encadramento legal da
protección da igualdade de xénero.
Na promoción da saúde adiantouse
moito. Baixou considerabelmente
a mortaldade infantil nos últimos
trinta anos e a esperanza de vida é
de 72 anos para as mulleres e de 68

para os homes. En termos de saúde
somos modelo na área africana.
Nós non temos prácticas culturais
agresivas contra as mulleres, en
Cabo Verde non existen as multilacións que se practican noutros países africanos. Fáltanos moito por
percorrer aínda no canto da participación política da muller. No Parlamento apenas hai un 15 por cento de mulleres. No executivo a situación xa é algo mellor, un 28 por
cento, e nos cargos de dirección,
arredor dun 30 por cento. En materia de violencia doméstica estamos
a traballar moito para erradicala e,
nos últimos dez anos, desenvolveuse unha conciencia máis ampla
por parte das mulleres que teñen un
mellor coñecemento dos seus dereitos e están a denunciar cada vez
máis esas formas de violencia”.
Pensan que as mulleres europeas e as galegas en particular poderían contribuír moito a favor da
muller caboverdiana, e xa estabeleceron contactos con organizacións
galegas para traballaren conxuntamente no futuro, nomeadamente
no que se refire á erradicación da
violencia exercida contra as mulleres. Por exemplo, en Cabo Verde
aínda non hai casas de acollemento e Cláudia Sofía Rodrigues e Talina Ben’Holial Pereira intercambiaron ideas con representantes do
Concello de Santiago para aproveitar a experiencia local neste sentido, e tamén estudar as experiencias
de Portugal e do Brasil.

Dende o punto de vista que
lles permitiron adquirir as experiencias persoais no seu país, as
dúas representantes de Cabo Verde analizan a situación internacional da muller da seguinte maneira: “En África aínda fica moito
camiño a percorrer. En América
Latina aínda hai tamén moita cousa por facer. En Europa, a situación de igualdade é máis estábel e
máis confortábel. Mais mesmo
así, notamos moito en común. A
cuestión das oportunidades económicas. Logo en África hai unha
cuestión estrutural grave que é a
pobreza e outra gravísima que a
sida. En Cabo Verde, o índice desta enfermidade é baixísimo en relación ao resto de África, pero tamén existe o problema. De calquera modo, a loita pola igualdade de xénero cada vez é maior e
cada vez ten maior conciencia tamén nos países africanos”.
Consideran imprescindíbel
erradicar a pobreza e proclaman
“máis educación, mellor saúde e
máis calidade de vida. Todos debemos estar na loita contra a pobreza. Nos obxectivos do milenio para a erradicación da pobreza resulta preferencial a igualdade de xénero porque a maioría da
poboación, incluída a muller, está na pobreza. Non podemos
acometer grandes desenvolvementos coa maioría da xente na
pobreza, analfabeta ou con grandes problemas de saúde”.♦

Falemos, pois, de Iugoslavia
PETER HANDKE
Parece que se voltou posíbel un debate, unha
discusión, un discurso, unha disputa fructífera, un cuestionamento en común, uns relatos
que se responden… Antes: a nada e outra
vez a nada, difamacións en troques dun debate, expresadas por medio de palabras exclusivamente prefabricadas, repetidas até o
infinito, utilizadas como arma automática.
Agrandemos, pois, esta fenda ou abertura, a
primavera das palabras. Escoitémonos, por
fin, os uns e os outros en vez de berrar e de
ladrar en dous campos inimigos. Mais tamén
non toleremos máis os seres (?), os malos (!)
espíritos (?), os cales seguen a lanzar, no máxico problema iugoslavo, as palabras-bala
como “revisionismo”, “apartheid”, “Hitler”,
“sanguenta ditadura”, etc. Deixemos de facer todo tipo de comparacións e de paralelismos no que concerne ás guerras en Iugoslavia. Quedemos cos feitos que, como feitos
dunha guerra civil desencadeada ou, ao menos, coproducida por unha Europa de mala
fe ou, ao menos, ignorante, unha vez descubertos son bastante terríbeis desde todos os
lados. Deixemos de comparar a Slobodan
Milosevic con Adolf Hitler. Deixemos de
comparalo a el e súa muller, Mira Markovic,
con Macbeth e a súa Lady, ou de estabelecer
paralelismos entre a parella e o ditador Ceaucescu e a súa dona, Helena. E non empreguemos nunca máis a expresión “campos de
concentración” para os campos instalados
durante a guerra de secesión de Iugoslavia.
É verdade: entre o 1992 e o 1995 sobre
o terreo das repúblicas iugoslavas, sobre
todo en Bosnia, existiron campos intolerá-

O escritor austríaco Peter Handke vén de renunciar ao prestixioso
premio alemán Heinrich Heine, dotado con 50.000 euros, despois
das críticas recibidas ao coñecerse a decisión do xurado. Políticos e
comentaristas consideraron o escritor indigno do galardón por ter
acudido ao enterro de Slobodan Milosevic. Unha obra de Handke
fora retirada da programación inicial da Comédie Française polo
mesmo motivo. Escritores como a nobel Elfriede Jelinek ou o cineasta Wim Wenders, entre outros, solidarizáronse con Handke, en
defensa da liberdade de expresión. Neste artigo, o autor de O medo
do porteiro ante o penalti explica a súa postura sobre a ex Iugoslavia.
beis. Só que deixemos de relacionar auto- metidos e repetidos durante os tres anos prematicamente nas nosas cabezas estes cam- vios á caída de Srebrenica, masacres dirixipos cos serbobosnios: tamén había campos dos polo comandante de Srebrenica que en
croatas e musulmáns, e os crimes cometi- xullo do 1995 dirixiu unha vinganza inferdos aí son e serán xulnal, vergoña eterna pagados no Tribunal de
ra os responsábeis serDen Haag. E, por últida gran maodos estes soldados bobosnios
mo, deixemos de relatanza, e por unha vez a
cionar os masacres musulmáns que chegaban repetida palabra está
(entre os cales, en pluben utilizada, “a maior
ral, os de Srebrenica
de Europa desde a II
á Serbia inimiga,
en xullo do 1995, en
Guerra Mundial”, enefecto, son con moito salváronse, aí non houbo gandindo, con todo, a
os máis abominábeis)
seguinte información:
matanza ou masacre”
coas forzas ou os paraque todos os soldados
militares serbios.
ou homes musulmáns
Finalmente, escoide Srebrenica que fuxitemos tamén os superviventes musulmáns ron de Bosnia a Serbia atravesando o río
dos masacres nas numerosas poboacións Drina, a fronteira entre ambos os Estados,
serbias ao redor de Srebrenica, masacres co- fuxidos a Serbia, país daquela baixo a auto-
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ridade de Milosevic, que todos estes soldados que chegaban á Serbia inimiga, salváronse, aí non houbo matanza ou masacre.
Si, escoitemos. Após escoitar as “nais
de Srebrenica” escoitemos tamén as nais ou
unha soa nai de Kravica, serbia, ao lado,
contar o masacre do Nadal ortodoxo no
1992-93, cometida polas forzas musulmás
de Srebrenica, un masacre tamén contra
mulleres e nenos de Kravica (crime único
para o que a palabra xenocidio é axeitada).
E deixemos de asociar cegamente os
francotiradores de Saraievo cos “serbios”: a
maioría dos cascos azuis franceses asasinados en Saraievo eran vítimas de tiradores
musulmáns. E deixemos de relacionar o asedio (horríbel, estúpido, incomprensíbel) de
Saraievo exclusivamente co exército serbobosnio: no Saraievo dos anos 1992-1995
a poboación serbia permanecía bloqueada
por ducias de miles nos barrios centrais como Grbavica que, á súa vez, eran asediados,
e como!, polas forzas musulmás. E deixemos de atribuírlles as violacións unicamente aos serbios. E deixemos de relacionar as
palabras unilateralmente, coma o can de
Pavlov. Ampliemos a abertura. Que a fenda
non se obture nunca máis con palabras podres e envelenadas. Fiquen fóra os malos espíritos. Abandonade por fin a linguaxe.
Aprendamos a arte da pregunta, viaxemos
ao país sonoro, no nome de Iugoslavia, no
nome doutra Europa. Viva a outra Europa.
Viva Iugoslavia. Zinela Yugoslavija.♦
PETER HANDKE é escritor.

Terror
de Estado
GUSTAVO LUCA

A

s misións diplomáticas
da UE canda o Estado
de Israel significan
novas desgrazas para os
palestinos. As concesións a
Israel para o fracasado plano
de Paz por Territorios desembocaron en máis mortes e padecementos para o pobo dos
territorios ocupados. Os
elementos básicos dos Acordos de Oslo foron borrados
risco a risco por varios
gobernos de Israel mentres a
representación europea
termaba no desarme das milicias palestinas.
A UE pasou por embalsamar a Iasir Arafat nun hospital militar francés e cambiar
de interlocutor, operación
que rematou cunha marea de
votos para Hamas e a conseguinte indignación da
diplomacia europea, que non
tivo mellor idea que retirarlle
as subvencións á Autoridade
Palestina. Non é pequena a
lección de democracia por
parte do continente que
inventara as Cruzadas e a
moderna colonización de
Oriente próximo. Para a UE,
a democracia consiste en que
Palestina vote polo que diga
Javier Solana.
O aumento das
penalidades e da disputa polo
poder deixan en sombra que
o feito central desta prolongada guerra non é outro que a
devolución dos territorios
roubados a Palestina.
Catro días despois da
visita dos representante da
UE a Tel Aviv e da repetición
dun vello comunicado sobre
a inminente devolución das
terras da ribeira Oeste do río
Xordán (mal chamada
Cisxordania) o exército de Israel dispara bombas con metralla de aceiro contra os
rapaces que fan castelos na
area ao sol na beiramar, á
vista dos seus pais, en Gaza.
O Estado Maior e o goberno
que paga os salarios da tropa
explican que tanta violencia e
tan letal contra as costelas
translúcidas dos inocentes é
obra dos palestinos.
Recorden que o Barco da
Paz, unha iniciativa
internacional para o retorno
dos exiliados palestinos, foi
dinamitado en Lárnaka (Chipre) por axentes do Mossad,
a espionaxe do Estado de Israel. Un comunicado de Tel
Aviv culpaba os palestinos da
explosión na que morreran
dous mariñeiros gregos. (Como non recordar que o
Estado Maior de Franco culpara a República do bombardeamento de Gernika, o 26
de abril de 1937).
Non hai nada que a diplomacia da UE lle negue a Tel
Aviv e a cada que os comunicados europeos mencionan a
paz, os helicópteros Apache
levitan sobre unha rúa palestina e disparan sobre a poboación. Había que matar un terrorista.♦
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Tel Aviv nega ser culpábel do ataque contra unha praia de Gaza

Israel ameaza
directamente o goberno palestino
CÉSAR LORENZO GIL
O goberno israelí volve pór
no punto de mira as autoridades palestinas. O ministro de
Defensa, Amir Peretz, ameazou directamente o goberno
árabe con “asasinatos selectivos se opta pola vía do terror”.
Israel quere rematar, por todos
os xeitos, co goberno de Hamas
en Palestina. O ministro de Defensa, o líder laborista Amir Peretz, fixo até agora a advertencia
máis seria ao primeiro ministro
Ismael Haniia. “Non dubidaremos en utilizar a técnica do asasinato selectivo para salvagardar
os intereses israelís. Se os palestinos volven á senda do terrorismo, non dubidaremos en acabar
con esa ameaza”, explicou.
Esta ameaza supón a creba
completa de calquera contacto
entre Israel e Palestina. Nin sequera Mahmud Abbas, o presidente árabe, máis proclive ao
diálogo, parece hoxe disposto a
superar o enfrontamento aceptando o actual statu quo.
Non axudou a mellorar a situación a onda de atentados do
goberno israelí. O máis grave, o
asasinato nunha praia de Gaza
dunha familia após o lanzamento de varios mísiles. A pesar de

que varias organizacións na defensa dos dereitos humanos acusaron directamente a Israel, o
propio Peretz negou calquera
responsabilidade. “Non hai ningunha posibilidade de que o ataque procedese das nosas bases.
A explicación hai que buscala na
loita intestina entre os palestinos”. Deste xeito, Tel Aviv pretende reavivar a puxa interna entre os partidarios de Al Fatah e
Hamas, que se disputan a hexemonía política nun intre moi
complicado para Palestina, sen
apenas fondos para pagarlles aos
funcionarios tras o boicot da UE
ao Gabinete Haniia.
Mais Israel négase a permitir
unha investigación independente
que verifique a orixe dos mísiles.
Na súa opinión, outra hipótese
das mortes puido ser a colocación de minas nos areais para dificultar ataques anfibios israelís,
algo moi estrambótico, segundo
os grupos humanitarios que traballan na zona.
O referendo
A onda de ataques israelís crebou a disensión interna entre os
partidarios do goberno de Hamas
e os de Mahmud Abbas e Al-Fatah. Queda por ver como resol-

Amir Peretz, ministro de Defensa de Israel.

ven as súas diferenzas de aquí ao
26 de xullo, data prevista para un
referendo polémico que suporía,
de aprobarse, unha proposta en
serio á comunidade internacional
sobre o futuro de Palestina.
Abbas recolleu hai unhas semanas un documento asinado
por presos palestinos de todas as
tendencias e decidiu, unilateralmente, sometelo a consulta electoral. O documento esixe a crea-

ción dun Estado palestino coas
fronteiras anteriores á ocupación
israelí do 1967. A cambio, os palestinos recoñecerían a Israel e
abandonarían definitivamente
calquera tipo de violencia en territorio hebreo.
A decisión de Abbas molestou profundamente a Ismael Haniia. O presidente do goberno
considerou que o referendo se
convocara de forma ilegal e chamou a Hamas e aos seus votantes
a boicotear o referendo. De momento, os presos de Hamas que
asinaran o documento xa retiraron o seu apoio, por considerar
que se politizara o pedimento e
que a división existente só beneficia a Israel.
Esta postura é lóxica, se temos en conta que Hamas non
quere recoñecer a Israel nin implítica nin explicitamente e que
unha das bases do seu argumentario político é responder con armas calquera acto violento dos
israelís en territorio palestino.
Ademais, no tirapuxa que mantén con Al Fatah, tirarlle corpo
ao referendo é o mellor xeito de
rachar a bicefalia e posibilitar a
demisión de Abbas, o que podería desembocar nunhas eleccións
presidenciais que acabaría por
gañar Hamas.♦

Aquí fóra

Guantánamo, unha eternidade!
LAUDELINO PELLITERO
Cúmprense agora tres anos dende que George W. Bush no seu discurso do Día Internacional da ONU, en apoio das Vítimas da Tortura afirmara: “Relevantes violadores dos dereitos humanos, como Birmania, Cuba, Corea do Norte, Irán e Zimbabue, teñen tentado
durante moito tempo agachar dos ollos do
mundo os abusos que cometen, negando o
acceso aos observadores internacionais dos
dereitos humanos”.
Cando pronunciaba estas palabras
Guantánamo xa fora designado como centro de reclusión en xaneiro de 2002, tras a
invasión en Afganistán, cun estatus estabelecido unilateralmente polo presidente
Bush o 7 de febreiro de 2002 no que proclamaba aos catro ventos que “os detidos en
Afganistán non terían a condición de prisioneiros de guerra. Por tanto, non estarían en
condicións de acollerse aos dereitos estabelecidos na Convención de Xenebra, senón
que serían considerandos como combatentes inimigos en activo”.
A catarse dos atentados do 11-S posibilitou o uso da forza militar en Afganistán,
sen que se alzasen voces que cuestionasen
o novo modelo unilateral-preventivo, nin
voces contra a vulneración dos dereitos do
home. Os EE UU convertéronse no oráculo supremo da guerra contra do terrorismo,
que lle outorgou un cheque en branco no
exterior e no interior. A defensa da seguridade do país encumiou un presidente omnipotente que prevaleceu sobre o lexislativo ou sobre a xudicatura ou, mesmo, sobre
a Lei de Servizos Armados pola que se
prohibe expresamente o “trato cruel, inhumano ou degradante dos prisioneiros”. Da-

quela, só a Corte Interamericana de DereiPero o mundo de 2006 é menos unipolar
tos Humanos da OEA se pronunciou para do deseñado polos EE UU naquel documenque se aplicasen os tratados internacionais. to ‘Estratexia de Seguridade Nacional’ que en
No buraco negro da prisión da illa caribe- 2002 argumentou e alimentou as teses do uniña sobreviven máis de 450 prisioneiros inter- lateralismo e as intervencións bélicas prevennacionais, vellos e metivas. O presidente Genores incluídos, acusaorge W. Bush ten niveis
presidente Bush ten de popularidade interdos de seren colaboradores do terrorismo
que escasamente
niveis de popularidade nos
mundial, de ter sido insuperan o 30%. Os aliategrantes do réxime tali- internos que escasamente dos máis leais foron víbán ou de ser activistas
timas da maldición dos
de Al-Qaeda ou, mesAzores. Os escándalos,
superan o 30%.
mo, sen acusación ninhumillacións, pervergunha coñecida, tal co- Os aliados máis leais foron sións de Bagram en Afmo lle aconteceu a un
ganistán ou de Abu Ghvítimas
dos reclusos que se suiraib no Iraq, arrepiaron
cidou esta semana, o da maldición dos Azores” a humanidade.
saudita Mani Shaman
Agora, algunhas
Turki al Habardi al Utaicualificadas voces eurobi, de 30 anos, que estapeas consideran a base
ría xa incluído na relación de 141 presos aos unha “anomalía”. Mesmo pode que, segundo
que se tiña previsto excarcerar, cousa que anunciou a ministra de Exteriores austríaca,
descoñecía o recluso, como parte da diversifi- Ursula Plassnik, no próximo cumio UE-EE
cada e persistente tortura psicolóxica. Segun- UU do 21 de xuño en Viena se lle pida fordo un informe confidencial da Cruz Vermella malmente a Washington que Guantánamo paInternacional, elaborado en xuño de 2004, fil- se a formar parte da historia negra .
trado polo The New York Times, na base tanto
Mais no século XXI, ter silenciado ofios médicos como os psicólogos axudan os in- cialmente durante catro anos a impunidade
terrogadores a estabeleceren os limiares de re- dun dos membros permanentes do Consello
sistencia física ou psíquica dos detidos.
de Seguridade da ONU é unha eternidade.
Que para o contralmirante Harry Harris, o Cando lle tocará a denuncia internacional a
triplo suicidio de Guantánamo non mereza Rusia por Chechenia? Por certo, tamén
máís consideración que a dun “acto de guerra membro do Consello de Seguridade.
asimétrica” ou “golpe propagandístico para
O mundo merece mellores referentes.♦
atraer a atención”, encaixa na doutrina Bush
de 2002, pola que os prisioneiros serían conLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do Igadi.
siderados combatentes inimigos en activo.
www.igadi.org
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As seleccións favoritas encarreiran o seu pase á segunda fase

Un mundial sen sorpresas
CÉSAR LORENZO GIL
Alemaña, o Brasil, Inglaterra,
España, Arxentina, Holanda
ou Italia comezaron o mundial
con autoridade. Nalgúns casos,
o xogo foi menos brillante do
esperado pero, ao contrario de
hai catro anos, aínda non se
rompeu ningún prognóstico.
Se o mundial fose unha carreira,
España estaría en cabeza. O seu
4-0 perante Ucraína colócao entre
o máis vistoso da Copa de Alemaña e dálle unha inxección de
moral para encarar os dous partidos máis doados da fase de grupos. O equipo que adestra Luis
Aragonés demostrou efectividade
e unha refinada técnica pero haberá que comprobar como reacciona cando lle veñan mal dadas e
non teña o marcador amplamente
a favor xa no minuto 30.
O encontro do pasado 14 de
xuño é enganoso porque os ucraínos deron unha pésima imaxe e
non valen como sparring válido.
Por suposto que a presión española funcionou á perfección e houbo
un nivel de triangulacións e pases
acertados nunca vista até agora en
Alemaña pero tamén se demostrou que co 0-0, non houbo nin un
só último pase bo e que falta por
saber se o tridente David VillaFernando Torres-Luis García terá
empaque diante dunha defensa
non tan feble como a ex soviética.
Alemaña é, ao peche desta edición, a primeira clasificada
matematicamente para a segunda
rolda. Os seus dous primeiros partidos foron diferentes pero acabaron
con vitoria. Diante de Polonia fixo
falta chegar ao desconto para que
Oliver Neuville fixese o gol crucial;

Francia vive o ocaso da súa era dourada. Na foto, Lilian Thuram, un dos moitos veteranos da bleu.

en troques, diante de Costa Rica, fixo catro goles e deu un bonito espectáculo. O dianteiro Miroslav
Klose é un dos mellores rematadores do campionato e dá xenio ver
xogar a Bastian Schweinsteiger.
Italia tamén se apuntou ao
carro dos favoritos con rotundidade. A súa primeira parte diante
de Ghana foi espectacular. Os de
Marcello Lippi tiraron a carauta
de selección rañetas e atacaron

con todo. O ‘bota de ouro’ Luca
Toni fallou o infallábel pero demostrou unha velocidade e unha
sabedoría cos pés impropias dun
home de tanta altura.
Inglaterra arranxou o seu partido diante de Paraguay sen
grandes alardes pero con veteranía. O equipo inglés chega nun
intre excepcional. A mellor xeración británica desde Italia 90 ten
a oportunidade histórica de re-

tornar ao máis alto con homes
como David Beckham, Michael
Owen, Rio Ferdinand, Frank
Lampard ou Steve Gerrard no
máis lucido da súa carreira.
O grupo C é o máis complicado pero a primeira xornada
deixou todo un tanto máis diáfano. Costa de Marfil e Serbia –polo momento compartindo camisa
con Montenegro– son rivais duros pero incapaces de daren a
sorpresa nunha liga que deberán
aprobar Arxentina e Holanda. O
“nome” de ambos os conxuntos
librounos de sufrir no primeiro
partido pero deixaron mostras de
que poden dar moito de si.
Arxentina ten moitas variantes no seu xogo. É polivalente e
está moi dentro da Copa. Se en
Corea e Xapón 2002, os austrais
chegaron cos pés fríos, a Alemaña arribou unha selección que
nin pensa en quedar mal. Contra
Costa de Marfil apretaron todos,
e incluso cando os africanos
marcaron, ningún dos talentos
albiazuis desapareceu do campo.
Holanda é un equipo novo e
inexperiente. Pero o valor de cada
un dos seus xogadores ten unha
potencia desmedida. É seguramente a selección con máis talento en cada liña e volve aparecer,
ao igual que pasara na Eurocopa
de Portugal hai dous anos, como a
mellor bocada para o gourmet
futbolístico. Arestora, os Países
Baixos teñen o mellor mediocampista do mundo na banda esquerda: Arjen Robben. O xogador do
Chelsea tirou da súa selección
fronte aos serbomontenegrinos e
consagrouse. Se mantén o nivel,
dará gloriosas veladas de espectáculo en seguintes encontros.♦

Vencer
coa boca
pecha
Os demais favoritos tamén
venceron pero coa boca pecha, rebufando porque acabaran os 90 minutos. Non
significa nada. Nun mundial, o mal xogo pode significar incluso máis expectativas de vitoria final. Que
llo pregunten a Arxentina
no 1990 ou a Italia no mundial dos EE UU do 1994,
cando alcanzaron a final
cambaleando polos campos
coma zoupóns.
Portugal respirou aliviada cando acabou o partido
contra Angola. Os lusos só
xogaron dez minutos. Tras o
gol de Pauleta botaron unha
soneca. A feble selección angolana foi aos poucos comendo e comendo terreo até
se facer dono de todo. Locó
ou Zé Kalanga loitaron todo
o partido para recibir algún
premio pero a falta de gol
pode facer imposíbel o milagre de obter unha vitoria na
primeira participación mundialista das palancas negras.
O problema portugués é
maior. O equipo que presenta Luís Felipe Scolari é vello
e non está motivado. A base
é case a mesma que foi finalista na Eurocopa, con dous
anos máis sobre as pernas de
Deco, Pauleta, Maniche,
Costinha e sobre todo Figo.
E sobre todo, sen proxecto
deportivo nun país un tanto
distanciado do balón.
Todo o contrario lles pasa aos brasileiros. Están tan
pendentes da Copa que nin
traballar foron durante o
Brasil-Croacia do 13 de xuño. E tan decepcionados
quedaron que até fan macumbas para tiraren do corpo a mácula de favoritos, o
estigma de campións a priori que, agora decátanse, é
máis perigoso que un candomblé ás avesas con bonecos de vudú e todo. Tampouco é para tanto. Croacia xogou a non ser goleado e conseguiuno. Os seus xogadores non se abrazaron ao remate do partido porque non
viste ben alegrarte cando
perdiches, aínda que fose
por 1-0. É certo que o Brasil
precisa osíxeno e sobre todo
un plan B por se o quadrado
mágico acaba convertido
nun círculo vicioso como
pasou o outro día. Só un dato, Carlos Alberto Parreira
só fixo un cambio.
Fóra da clase dirixente xa
quedou hai catro anos Francia. O seu empate a ceros
diante de Suíza mostra ás claras que nin é favorito nin debería ter perigo para ningún
dos seus rivais de entidade.
Vendo o seu rendemento, até
parece máis complicado do
previsto que acabe primeiro
de grupo. O espírito do 98 caduca ao tempo que se retira
Zinedine Zidane.♦

Adeus
a Xohán Ledo
Feria do Libro
de Valença
Valença acolle do 15 ao 18 de xuño na Praça
D’Armas da Coroada, na Fortaleza, a Feira
do libro coa presenza de vinte editoras portuguesas. A feira conta dentro do programa
con toda unha serie de actuacións e concertos para dinamizar as noites. A partir das
21:30 h., o xoves 15 actuará o grupo Mesa,
e, ao longo dos catro días, poderase asistir
ao espectáculo de danza a cargo de Disom e
ao concerto de música flamenca Ciganos
D’Ouro. A última noite estará dedicada ao
teatro coas representacións dos Cleverpants,
das Comédias do Minho e da ETAP.♦

Cuchús Pimentel.

Maria João e Mário Laginha abren o 15 de
xuño no Centro Cultural Caixanova o programa do festival internacional de jazz Imaxina
Sons, organizado polo concello de Vigo, que
quere servir de escaparate do jazz realizado
en Europa. Durante dúas semanas rúas, locais
e auditorios vigueses serán escenario dos
concertos do Paolo Fresu P.A.F. Trío, Dominique Pifarely, o Seminario Permanente de
Jazz de Pontevedra, Louis Sclavis, Lluis Vidal, Carlos Segovia, Cuchús Pimentel e Serafín Carballo, entre outros, e da presentación oficial do Imaxina Jazz Orquestra.♦

Pan con poemas
galegos
Baixo o título Pan con poesía vense de presentar unha campaña coa que a Consellaría
de Cultura quere fomentar o interese pola poesía galega. A partir de agora as bolsas de 627
despachos de todo o país levarán escritos seis
poemas doutros tantos autores da literatura
galega. Na escolma de autores figuran Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Ramón
Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, Uxío
Novoneyra, Antón Avilés de Taramancos e
Ana Romaní. En colaboración coa Federación Galega de Panadarías distribuiranse
150.000 bolsas e 2.000 carteis promocionais.♦
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Comeza o Imaxina
Sons de Vigo

ieiros e La Voz de Galicia
compartiron o premio de Xornalismo Científico Galiza Innovación. Un traballo de Roberto Noguerol sobre software libre e outro de Raúl Romar sobre nanotecnoloxía
foron os galardoados. Un premio tamén se
pode considerar para Jairo Iglesias estrear
a súa segunda curtametraxe con só 19
anos. Despois de estrear Retratos, agora

V

tócalle a vez a Cicatrices. E voltamos ás
novas tecnoloxías. AAsociación Punto Gal
presentouse publicamente na Real Academia Galega o 10 de xuño. Este colectivo
pretende que Galiza poida ter un dominio
propio na internet a todos os niveis. “Este
dominio funcionará como o carné de identidade de Galiza na Rede”, explicou o presidente, Manuel González. Até agora, xa
se apuntaron ao proxecto 38 entidades.♦
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Diego Ameixeiras gaña o Xerais
cun diario do ‘posfracaso’
Agustín Agra consegue o Merlín e
Jaureguizar o Fundación Caixa Galicia de narración xuvenil
CÉSAR LORENZO GIL
Diego Ameixeiras gañou o Premio ‘Xerais’ con Tres segundos
de memoria, unha novela
“sen trama” que é o diario
dun home de 30 anos, incapaz
de estabilizar a súa vida, unha
obra sobre o “posfracaso”.
A illa de San Simón volveu
acoller, por segundo ano consecutivo, a gala de entrega dos
Premios Xerais de novela, o
Merlín de literatura infantil e,
por primeira vez, o Fundación
Caixa Galicia de narración xuvenil. Os grandes triunfadores
do serán foron Diego Ameixeiras, Jaureguizar e Agustín Agra.
Tres segundos de memoria,
de Diego Ameixeiras, é unha
novela, en palabras do autor,
“case sen trama”. Se até agora o
autor ourensán optara pola novelística negra –os seus dous títulos publicados son da serie do
detective Horacio Dopico, Baixo mínimos e O cidadán do mes
(Xerais)–, a obra merecente do
premio pescuda no “posfracaso”
dun home de 30 anos onde nada
na súa vida é estábel. “Supoño
que este libro ten moito a ver cos
anteriores en canto ao estilo”,
explicou para A Nosa Terra o escritor, “pero preferín deixar a
Dopico descansar por esta vez”.
No momento de recoller o
premio, dotado con 15.000 euros,
Ameixeiras destacou a “visión
moi masculina” da súa novela e a
necesidade de trasladar á literatura as vivencias de certos homes
que teñen agora ao redor de 30
anos e que “nin teñen traballo estábel, nin moza estábel nin tan
sequera cartos para deixar de vivir nun piso compartido”, dixo.
“Vaia, unha historia bastante
pouco frecuente en Galiza”.
O escritor, que traballa como guionista, salientou as referencias culturais populares,
“sobre todo musicais”, que incluíu na novela. “Espero que a
historia lles interese a todos os
lectores, aos que teñen esa idade, por curiosidade, aos que non
a teñen, polo mesmo”, explicou.
O portavoz do xurado do
Xerais, Rafael Ojea, gabou o
“ánimo de romper” de Tres segundos de memoria. “A incorrección política nesta obra é
algo máis ca unha pose”, dixo.
“É unha visión de toda unha
xeración desde un enfoque
concreto e novidoso”. O xurado, que premiou a Ameixeiras
por maioría, explicou que os
personaxes da novela “son mozos, fracasados, maioritariamente cultos pero desenganados e afastados dunha cultura
que só os levou a engrosar as
listas do paro”.

De esquerda a dereita, Jaureguizar, Diego Ameixeiras e Agustín Agra.

Illa esférica
Antes da entrega dos premios,
os presentes na entrega percorreron as illas de San Simón e
Santo Antón. O percurso tivo
nesta edición unha fonda carga por mor de se celebrar o
Ano da Memoria. A editorial
regaloulles aos asistentes un
opúsculo titulado O penal das
illas de San Simón, de Gonzalo Amoedo, adianto do libro
Episodios de terror durante a

Guerra Civil na provincia de
Pontevedra. As illas de San Simón, que Amoedo escribiu
xunto con Roberto Gil e que
aparecerá na colección ‘Crónica’ de Xerais.
Á memoria tamén apelou
Manuel Rivas, que actuou como mantedor literario do acto.
No seu discurso, “A esfera da
illa”, o autor d’O heroe, reflexionou sobre o propio simbolismo da illa de San Simón na
historia e no subconsciente de

PACO VILABARROS

Galiza. “Dese maxín de Gaia,
dese maxín sensual, afloran
lugares como San Simón. Os
soños carnais da propia Terra.
O seu álbume íntimo. Alí onde
ela se quixera ver retratada.
Microcosmos”.
Rivas recordou tamén os
tempos nos que o arquipélago
acolleu o cárcere franquista. “A
unidade de beleza transformada
en unidade de horror. O paraíso
convertido nun catafalco. Materialízase de xeito estarrecedor a

sospeita que contiña a verdade
do poema. Os loitadores da liberdade, os amigos, exiliados e
presos como inimigos na propia
terra. En condicións inhumanas.
O rancho, noxento, actúa como
veleno. Os presos nin sequera
teñen espazo para caer deitados,
para durmir o pesadelo”.
O acto, que rematou cunha
cea-romaría nos xardíns do
adro da capela, estivo amenizada polo grupo de gaiteiros e do
Orfeón Treixadura.♦

Riefenstahl nos Ancares
O I Premio Fundación Caixa
Galicia de Narrativa Xuvenil foi
para Jaureguizar pola súa novela
A cova das vacas mortas. O autor presentou o seu texto como
un desafío para os lectores e unha reflexión sobre a verdade, o
pasado e o compromiso.
O argumento da obra lévanos aos Ancares, a unha comuna case abandonada a onde chega un vello con alzheimer que
di ser un colaborador da cineasta alemá Leni Riefenstahl. A

partir de aí, os mozos da comuna deberán pescudar sobre a verosimilitude da historia do ancián e que significa que participara na rodaxe dalgunhas das
escenas mestras do cinema de
Riefenstahl. “Sempre me chamou a atención que esta cineasta, que produciu algunhas das
obras mestras do celuloide, puidese dicir que era simplemente
unha técnica, neutral pese a
morar nas beiras mesmas do
nazismo”, explicou o escritor.

O xornalista lugués agradeceu a convocatoria deste novo
premio, dotado con 7.500 euros. “Facía falta separar do
Merlín todas aquelas obras que
buscan un público adolescente.
Os temas, as inquedanzas e a
linguaxe non poden ser os mesmos para un lector de 15 anos
que para un de 12.”
O xurado, que premiou por
unanimidade A cova das vacas
mortas, destacou “a riqueza temática e a capacidade de cons-

trución dun protagonista adolescente que afronta con valentía os problemas derivados do
contorno que lle tocou vivir”.
Constanza Garabatos, Alba Carrero e Jennifer Pousa foron as
encargadas de explicaren os
seus motivos para premiar a
novela de Jaureguizar. “É unha
novela áxil, con moitos diálogos, ben construídos e unha narración que nos transporta ao
lugar onde suceden os acontecementos dun xeito doado.”♦

cuperar a tradición artúrica,
tan relacionada coas nosas letras”.
A portavoz do xurado, Liliana Valado, gabou os vimbios da
obra. “Hai un traballo de recuperación da oralidade, a creación
dunha toponimia sobre estruturas galegas, o emprego dun rico
léxico e múltiplas referencias

literarias e mitolóxicas”, dixo.
Agra é tan descoñecido que
o propio director de Xerais,
Manuel Bragado, recoñeceu
que non sabía nada del e que tivo a “ousadía” de preguntarlle
quen era cando falou por primeira vez con el por teléfono.
“Eu son Balbino. Eu son ninguén”, contestoulle Agra.♦

Lendas da lagoa
Agustín Agra (Noia, 1966) foi
o gañador, por decisión unánime do xurado, do premio Merlín de literatura infantil, dotado
con 7.500 euros. A obra O tesouro da lagoa de Reid’is supón o debú literario deste profesor de Bioloxía, afastado até
agora dos círculos literarios.
O tesouro da lagoa de

Reid’is é un libro que pretende recuperar a tradición oral
da nosa literatura. “Escribino
para o meu sobriño de dez
anos que estaba de aniversario”, explicou Agra. Un avó
cóntalles aos netos unha historia fantástica que sucede
nunha lagoa. “Quixen reivindicar a mitoloxía galega e re-
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Memorias
dun galego
RAMIRO FONTE

T

an importantes coma os
personaxes protagonistas
son os grandes
secundarios. Tan necesarios coma os secundarios son eses
tipos humanos que nin sequera
teñen nome. Isto resulta tan válido na arte como na vida. Na
arte novelesca do Eça de Queiroz, no monólogo filosófico
dun oficinista da rúa de Douradores (Bernardo Soares) pode
aparecer, como así sucede, un
tipo humano: o galego. Así vén
caracterizado un personaxe que,
indefectiblemente, desempeña
un traballo subalterno, e que lle
dá colorido e autenticidade ó
xénero costumista, á
inesgotable e caleidoscópica
novela de Lisboa. Adoito o galego aparece transportando
sobre os seus ombros o enxoval
dunha casa. A poboación dos
alfacinhas no XIX chegou a estar constituída por quince ou
vinte mil paisanos nosos.
Ningunha outra cidade da
Península acolleu naquel tempo
maior número de emigrantes
galegos. Traballaban nas tabernas, nos hoteis, nas panaderías.
E traballaban como
mandadeiros. Ó que parece,
non mente o dito portugués:
“Traballa máis ca un galego”.
Como acontece con tantas
outras obras, tamén a novela da
emigración galega a Lisboa
ficará sen escribir. E aínda así.
Rescatei do esquecemento
en que xacía enterrado un libro
que, en boa parte, contradí a
inexistencia da novela sobre
galego de Lisboa. Un autor de
éxito de comezos do século
XX, Eduardo de Noronha, decide converter o personaxe secundario de tantas novelas en
personaxe protagonista da súa,
publicando no ano 1912
Memorias de un gallego. O
novelista utiliza a coartada cervantina do manuscrito
encontrado, limitándose a
poñer en estilo de bo portugués
o orixinal que lle envía desde
Galicia, concretamente desde
Porriños (sic) un emigrante en
Lisboa retornado á súa terra,
chamado Bento Alonzo Roiriz.
Este Bento, galego culto debido ó seu paso polo seminario
de Ourense, ten algo de pícaro
honrado, que nos fai partícipes
da observación de diversos
ambientes característicos dunha cidade que transita entre o
romantismo do Eça e a modernidade de Cesário Verde. Por
certo, que o poeta é mencionado no capítulo dedicado ó
Martinho da Arcada. Como
non pode ser doutro xeito, nesa
barra para santos bebedores
oficia como camareiro Bento
Alonzo Roiriz. Vendedor de
carbón, bombeiro, empregado
dunha perruquería, recadeiro
dun xornal… así vai pasando
por Lisboa o personaxe. A novela, inverosímil por partes,
está limpamente escrita. Merece un novo lector. Non
unicamente un bo lector
galego. Tamén un bo lector
que sexa, ó mesmo tempo, un
olisipógrafo sentimental.♦

Adeus a Xohán Ledo
Foi o responsábel artístico na fundación da editorial Galaxia
A.N.T.
O pasado 10 de xuño morreu
en Vigo, Ricardo Garcia Suárez, máis coñecido polo seu nome artístico, Xohán Ledo. Ledo
foi responsábel durante anos
do deseño artístico de portadas e ilustracións da editorial
Galaxia desde a súa fundación até os primeiros anos 70.
Nacido o 15 de outubro de
1917 en Ferrol, Xohán Ledo
exerceu como médico especialista do pulmón na sanidade
pública en Vigo desde 1950.
Comprometido desde a mocidade co galeguismo incorporouse axiña ao traballo cultural
nucleado arredor da editorial
Galaxia, onde se encargou das
portadas e das ilustracións interiores. Do seu xenio sairon, entre outras, as capas primeiras
de A lus do candil, Se o vello
Sinbad volvese ás Illas ou Os
Biosbardos e ilustracións para
Xente no rodicio, As crónicas
do sochantre ou Terra Brava.
Ademais desta vertente como deeñador e dunha labor
pictórica propia, Xohán Ledo
tamén é autor de textos obre arte e, despois de xubilado, fíxose tradutor, publicando as versións galegas do Ricardo III,
polo que recibiu o Premio Trasalba en 1998, e Xulio César,
ambas e dúas de William Shakespeare.
Nunha entrevista publicada
en A Nosa Terra (nº 831) explicaba a súa xeira en Galaxia, “o
obxectivo era facer unhna editorial e tirar do prelo libros en
galego. No momento foi unha

Autoretrato de Xohán Ledo.

forma de aglutinación, pero realmente viámolo como un proxecto para máis alá. Comezamos a editar libros nun tempo
no que estaba practicamente
proibida a publicación en galego. (...) para nós representaba

unha protesta porque estabamos entrando nun campo
prohibido. Eramos conscientes
de que en calquer momento podían impedirnos seguir. Houbo
que recurrir a xente ben situada
dentro do réxime que escribía

en galego ou en certo sentido
percibían que Galiza estaba
sendo maltratada”.
Sobre a súa adicación ao
dubo e deseño aeditorial lembraba, “con Xaime Illa intercambaba debuxos. El facía sobre todo caricaturas e mandábaas. Durante a guerra escribíamonos e facíamos debuxos
porque apenas podías escreber
de nada. Como sabía todo isto,
cando se fixo a editorial pasei a
facerme debuxante. As limitacións eran de toda parte, moitas
veces gabía que facer números
e utilizar menos cores para
adaptar os presupostos. Maside
eran ía levar a dirección artística pero andaba mal e encargáronmo a min”.
Amigo de mocidade de Maside e de Luís Seoane, aos que
adicou algúns traballos críticos, así como outros sobre a
pintura de Colmeiro ou a arquitectura de Gómez Román, Xohán Ledo amosaba admiración
polo labor paralelo ao seu que
exerceu Seoane no exilio, “era
moi distinto. Poñamos as cousas nos seus termos. Distinto
na actuaciónj, na intensidade e
nos resultados. O de Luís Seoane en Bos Aires chegou a categoría internacional, facía un
labor profisional na edición,
coidaba moito os libros, era un
artista de calidade execpcional”, afirmaba cunha modestía
que non debe ocultar o grande
valor da súa obra, tanto pola
calidade estética como polas
dificultades políticas e económicas nas que tivo que desenvolvela.♦
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Historia
do ambiente

A vida como espectáculo
Xosé A. Perozo constrúe unha boa novela con Espérame
Título: Espérame.
Autor: Xosé A. Perozo.
Edita: Xerais.

A efectividade narrativa non
depende da cantidade ou virtuosismo de recursos empregados, depende só da pericia no
seu uso. Isto
demóstranolo Con cada
Xosé A. Perozo na novela páxina meque hoxe co- dra no
lector o
mentamos.
A aparente interese poeconomía de lo que está
recursos em- a ler.
pregada é aparente; non escatimou nin un dos que lle eran
precisos mais tampouco desbaldiu en artificiosidades vácuas. Doadamente o lector
identificará a ironía (e con ela
un humorismo acedo) cada vez
que esta apareza. A verdade é
que nunca deixa de estar aí, en
doses oportunas. O que en Espérame constata a calidade do
narrador non é esa ironía, senón o talento exhibido á hora
de conxugar dous pólos que
frecuentemente se teñen como
opostos, isto é, á hora de facer
que a reflexión sexa narrativa e
que a narración sexa reflexiva,
con naturalidade, establecendo
zonas de transición entre elas
nas que ambas se demandan
mutuamente ou mesmo prescindindo delas cando o lector
está habituado á mecánica estrutural dos capítulos, que comezan reflexionando, comentando, para despois adentrarse
na narración, que sempre garda
moitas características do comentario. O resultado é un discurso no que, malia o lector coñecer desde o inicio boa parte
do sabor do desenlace, cada páxina que le intensifica no seu
padal a espiral gustativa, con
cada páxina medra nel o interese polo que está lendo.
E o que está lendo é a historia de Lola a Bomba, unha
muller que fuxiu daquela nenez
solitaria, abandonada, proscrita, do Couzadoiro, que marchou da casa na procura de fortuna e rematará sendo unha cabareteira de relativo éxito artístico, mais que aprende a instrumentalizar o seu corpo (discípula da Bela Otero, Cloe de
Merode, Formarina ou Liane
de Pouguy, sobre todo da Otero) deica lograr unha posición
moi desafogada, mesmo de
triunfadora. O que está lendo é
a historia do franquismo comentada por unha cabareteira,
a historia (que vive Lola, que
ve ou coñece Lola) dun tempo
gris, aferrollado, de moral dubidosa e corrupción xeralizada,
onde “se o país era unha casa
de putas ben parece que o Parlamento se reunira nunha casa
de citas” (244). O lector ben

Xosé Antonio
Perozo
visto por
Calros Silvar.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. 1936. REPRESIÓN E

2. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.
3. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.
4. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
5. HERBARIO.
Sándor Márai.
Rinoceronte.

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. MEMORIA DE POETA.
Xosé María Álvarez Cáccamo.
Galaxia.
5. CATRO ANOS ABORDO
DUNHA ILLA.
Evaristo Mosquera.
A Nosa Terra.

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

poderá xogar a identificar, nesta Lola, o trasunto dunha persoa estreitamente ligada ao PP
que chegou a gozar de certa notoriedade nos medios.
O que está lendo é a historia que Lola lle conta ao lector, é a historia que Lola monologa para o seu público,
unha historia cunha compoñente picaresca doadamente
detectábel. Dicímolo nós,
aquí; dirían os norteamericanos dos EE.UU que é a historia dunha muller triunfadora, que encarna perfectamente
o rol da persoa que se fai a si
mesma, de quen desde a nada
acada considerábeis cotas de
progreso económico e social.
Unha historia finxida, inventada, mais tamén sincera, real, auténtica, unha historia
que presenta a vida como espectáculo, unha historia agre
e tenra, a dunha muller ambiciosa que aprende a tirar partido de quen pretende aproveitarse dela, que renuncia ao
amor e cando ama sae mal parada. Unha historia que é a
dela, a de Lola, a dos homes
que a “protexen”. Con eles,
co coronel co xeneral, establece unha pugna psicolóxica, unha pugna polo control
sicolóxico de situacións que,
sen desexalas, non lle queda
máis remedio que vivir. Esta
pugna tácita, na que Lola resulta ser moi competente descubrindo as intencións, non
sempre declaradas, dos seus
“protectores”, constitúe un dos
principais focos á hora de xerar e manter a tensión no discurso, un discurso trufado con
poesías e letras de cancións
que a Lola lle acoden oportunamente aos monólogos.
A habilidade de Xosé A.
Perozo no establecemento destas pugnas é moi de salientar
tamén porque lle van ser un
instrumento útil á hora de configurar as personaxes principais, pois van definíndose segundo o posicionamento que
adopten nelas. Como Lola e
Rufino, os dous mellores aliados de Lola. A novela comeza a
anunciar o remate definitivo
cando Reme morre. Entre esta
loita sicolóxica, a análise da situacións social, discursos ocorrentes, anecdóticos (os tipos
de cornos, os condóns, a dupla
moral da sociedade, o amor, a
relación entre os zapatos e a vida...) e o feito de Lola ser unha
personaxe que se vai construindo, consolidando, segundo se
le, van poñer a proba a capacidade do lector para devorar unhas páxinas que nos presentan
a vida como espectáculo, a vida dun tempo de corrupción e
pobreza. Espectáculo triste, vida triste; boa novela.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A cuestión ambiental en
Galicia. Raíces dunha nova
cultura (1750-1972), de
Francisco Díaz-Fierros
Viqueira
pescuda na
relación de
Galiza co
ambiente
desde o século XVIII até
o Cumio de
Estocolmo,
que supuxo o
nacemento das
preocupacións ecolóxicas
modernas. O autor analiza as
relacións entre o noso país e as
principais doutrinas ecolóxicas.
Edita Galaxia.♦

O Grove escrito
Xerais publica a compilación
de textos xornalísticos
O Grove:
canción do
sal e do vento, de
Manuel Lueiro Rey. O
libro recolle
toda a
creación en
prosa adicada
ao Grove desde diversas ópticas e con múltiplos enfoques:
a imaxinación, a crítica, a
reivindicación e a memoria.♦

Os sonenses
Oróns, Sendón, Mondelos,
Gude e Cabanela, entre outros
apelidos explícanse na obra
Os apelidos do Concello de
Porto do Son. Xenealoxía, etimoloxía e heráldica,
de Xoaquín
Torres del
Río. O autor
encontra respostas para
explicar máis
de 800 nomes
de familia tradicionais na
comarca
sonense. Moitos dos
apelidos existen en toda Galiza e a súa orixe garda certos
misterios. Edita Toxosoutos.♦

Sobre a violencia
Francisco Sampedro publica
un novo ensaio, A violencia
excedente, editado por
Laiovento,
no que se
ocupa de explicar as
diferenzas
entre violencia necesaria,
esa parte da
conduta
humana
adicada á conservación e á
defensa da vida; e violencia
excedente refírese a aquela
que se exerce por simple
gozo, por euforia de exercer o
poder de Deus.♦
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BIT
Edición especial. Maio do 2006.
Edita: Consellaría de Traballo.

Este número contén unha ampla explicación do
organigrama e funcións da
Consellaría de Traballo. Inclúese unha entrevista co
conselleiro do ramo, Ricardo
Varela. Publícanse as axudas e
subvencións máis
importantes. Infórmase do
acordo sobre o
primeiro
Plano Integral de Emprego de
Galiza. Ademais, dáse
conta de
toda a actualidade que o
sector laboral deu de si nos últimos tempos.♦

Terra e Tempo
Nº 136. Outubro-decembro do 2005 (feche
da edición: maio do 2006). 4,50 euros.
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Marga Romero e Henrique Albor entrevistan a Mariví Villaverde, exiliada cando nena.
César Mosqueira e Carme da
Silva continúan a súa serie de
reportaxes
sobre
urbanismo
e vivenda.
Tradúcese
“O
escándalo
radical” de
Pier Paolo
Pasolini. Tamén se
inclúe “Globalización e tendencias
nacionalistas, do xefe da oposición peruana Ollanta Humala. Felipe-Senén López
achégase ao Bierzo para facer
“unha antoloxía da Galiza
irredenta”. O dossier deste número está adicado ás Irmandades da Fala.♦

Eco
Nº 181. Xuño do 2006. 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Olivia Tudela entrevista a Ramón Villares, presidente do
Consello da Cultura. Gonzalo
Fernández conversa con Loreto Sanmartín, directora xeral
da Asociación para o Progreso
da Dirección da Zona Noroeste; con
Constan
Dacosta,
presidente
do Grupo
Eroski.
Esther Garrido entrevista a
Catuxa Seoane,
documentalista e creadora do blog
deakialli.bitacoras.com. Xavier
González fala con Carmen
Avendaño, presidenta da
asociación ‘Érguete’. Ademais,
as principais noticias da actualidade económica.♦

A aposta de Vitorino Pérez Prieto
Contra a síndrome N.N.A.
reflexiona sobre a actualidade do cristianismo
Título: Contra a síndrome N.N.A.
Autor: Vitorino Pérez Prieto.
Edita: Xerais.

Victorino Pérez Prieto é escritor, teólogo; nado na provincia
de León, adveu á Galiza de adolescente; botou a moa do xuízo
en Compostela cando ventaban
no San Martiño aires de cambio
e o cardeal Fernando Quiroga
Palacios, arcebispo de Santiago,
avanzaba na conversión grazas
ao Concilio Vaticano II. Pode
que Prieto introxectase para Imaxinar
sempre: nun a Igrexa
mundo en evolución nada é coma un
máis irracional grupo de
que o statu quo conspiradoinamovíbel. Si, res que
por
razóns mutila
científicas e textos é
por mensaxes maís ca
relixiosas
a
“ s í n d r o m e unha supina
Non hai Nin- ignorancia,
gunha Alterna- unha
tiva” é un erro . borracheira.
Hai sempre al- Prieto non
ternativas e ta- nos abronca
mén alterida- así; dialoga
des.
V i t o r i n o e explica.
Pérez Prieto
publicou en
Xerais (no ano 2005) Contra a
síndrome N. N. A. Unha aposta
pola esperanza. Son 377 páxinas de prosa áxil, enxeñosa e
científico-teolóxica. Prieto é
xornalista en diferentes medios, como saben os lectores de
A Nosa Terra ou do Diario de
Ferrol. Parte do valor deste libro está na súa conversa cotiá
cos lectores. Outra parte na flexibilidade doutrinal desde o saber das ciencias da natureza e

Vitorino Pérez Prieto.

da achega duns coñecementos
relixiosos razoábeis.
É gratificante ler unha obra
como esta de Prieto e comprobar como desfai os prexuízos
do “pensamento único”, os prexuízos dos conformistas para os
que o presente é definitivo.
Desde cinco eixos temáticos esfarela tal perspectiva estática.
Tres deses eixos versan sobre persoeiros de trato persoal
do autor, ben na vida cotiá, ben
nas lecturas profanas e bíblicas. Son pequenos cadros de
cores quentes, sacados de canteiras múltiplas. Así na páxina
112 lembra o “cura da bicicle-

ta”, Antonio Gandoi, fundador
e alentador dunha das mellores
iniciativas pedagóxicas “Preescolar na casa”: “toda súa andaina foi unha descarada opción
polos excluídos nun exemplo
de coherencia que xamais anbandonou”. Así, páxina tras páxina imos descubrindo o bulir
digno e descoñecido de centos
de anónimos de vida heroica.
A cuarta entrega vai para
Xesús de Nazaré. Prieto é experto na eséxese bíblica, mais
achégase ao lector desde o cinema, desde obras literarias de
boa difusión e desde o fluír da
liturxia eclesial. É unha visión

ampla: mesmo a resonancia
dos “evanxeos apócrifos” na
actualidade ten en Pérez Prieto
un excelente intéprete. De Xesús sabemos moito máis ca de
Sócrates, de Buda ou doutros
personaxes da antigüidade.
Considerar os evanxeos apócrifos como unha alternativa para
coñecer a Xesús de Nazaré non
deixa de ser unha boutade.
Imaxinar a Igrexa coma un
grupo de conspiradores que
mutila textos é maís ca unha
supina ignorancia, unha borracheira. Prieto non nos abronca
así; dialoga e explica.
Máis aínda no quinto tema
“curas e bispos”. Apoloxía?
Non. Claroescuro? Si. Hai onde escoller e Prieto amosa cariño para os xigantes da aventura
relixiosa. Agás a estraña CEE
(Conferencia Episcopal Española) e algúns dirixentes vítimas de neurose repetitiva. Prieto enche cadros fulgurantes de
humanidade. Lembra o dito de
Bertolt Brecht: “Hai homes
que loitan un día e son bos.
Hainos que loitan un ano e son
moi bos, pero hainos que loitan
toda a vida, eses son imprescindíbeis”. Para min esta é a
parte más recomendábel para
ler desta obra, porque acerca a
pluralidade clerical ao lector
para que pense.
Libros, coma este de Vitorino Pérez, son unha aposta certeira, un alivio para o verán. Unha información múltipla, chea
de inxenio e vivacidade. É un
agasallo do xornalismo dun escritor experto e dun teólogo actual, ás veces na fronteira –por
algo é amigo de Raimon Panikkar– sempre con bo senso.♦
FRANCISCO CARBALLO

O encaixe galego
Mario Gallego Rei
COLECCIÓN ESENCIAS

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

A NOSA TERRA
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Medos Romero gaña o González Garcés
cun poemario sobre o maltrato á muller
De linguaxe ‘brutal’, O pozo da ferida supón unha ruptura na súa obra
Romero “hai que buscar a verdade e a autenticidade para que
a palabra teña a carga que golpee”. Salvador García Bodaño
destacou d’O pozo da ferida a
súa “linguaxe brutal, pero dunha extraordinaria beleza”.
“É un libro duro, sinxelo,
rotundo e transparente e polo
tanto”, que non vai dirixido exclusivamente as mulleres.
“Non se cambian as cousas se
só comprenden e se sensibilizan co problemas as vítimas.
Aínda que é máis entendíbel
para nós, é necesario que saia e
o vexa toda a sociedade”.

M. BARROS
A obra O pozo da ferida, da poeta Medos Romero resultou gañadora da XIII edición do premio de poesía Miguel González Garcés. O xurado destacou da obra tanto a temática, “unha testemuña da opresión da muller no terceiro e no primeiro mundo”, como
a poesía “viva, dura, de gran contido emocional e de denuncia”.
Aínda que non é a primeira vez que a escritora aborda a problemática da muller, o poemario supón unha ruptura dentro da súa
obra porque “o que preciso contar necesita outro rexistro”.
Seleccionada entre as máis de
cincuenta obras presentadas,
Medos Romero ofrece en O
pozo da ferida “unha visión social do mundo a través do padecemento das mulleres”. “É
un libro de denuncia social”,
indica a poeta e narradora das
Pontes, “no que falo da traxedia das mulleres e da desigualdade que segue a exercerse no
primeiro e no terceiro mundo”.
Ao longo da obra, Medos
Romero vai e vén da realidade
que nos rodea á que se vive nos
países subdesenvolvidos, onde,
apunta, “a violencia é brutal”.
Esta non é a primeira vez
que a escritora aborda na súa
obra a temática da muller. En
Dubido se matei a Lena (Xe-

rais, 2000) xa ofreceu unha visión do mundo dende unha
perspectiva feminina, cun carácter máis lírico, épico, mesmo
místico. O poemario gañador
supón, en palabras da autora,
“unha ruptura con todo o que levo feito até agora”, porque, como ela mesma explica “o que
preciso contar necesita outros
rexistros”. “Non se poden abordar certos temas con delicadeza.
Se quero falar dunha violación,
dunha nena que obrigan a prostituírse, dunha rapaza que vive
nun vertedoiro ou da ablación
non sei facelo docemente”.
Hai dous feitos que a escritora apunta como detonantes da
obra. Dunha banda, a aparición
en Baiona do cadáver da moza

Accésit para Lino Braxe

Medos Romero.

asasinada Águeda González e a
celebración do xuízo do caso
Erica, a nena violada e asasinada, arroxada ao lixo. Mais o poemario tamén é debedor da experiencia diaria de Medos Romero no hospital Arquitecto
Marcide, no que “se sente o

cheiro a intolerancia coas mulleres que chegan de fóra”.
“Aínda que para min é moi
necesario, facer literatura comprometida é ben difícil, porque
a palabra está moi usada, todo
se pode comprar e vender, todo
é moi inmediato”. Para Medos

O xurado acordou tamén outorgar o accésit ao poemario Alarido dunha civilización humana de Lino Braxe, obra na que
tamén se reflicte “a denuncia
dos defectos da sociedade”, segundo comentou Miguel Anxo
Fernán Vello, outro dos membros do xurado que definiu a figura do poeta como “o máximo
intérprete da realidade”.♦

Parella de poesía
Verónica Martínez e Antonio Fernández
pescudan no seu amor en Cara un solpor de gatos
Título: Cara un solpor de gatos.
Autor: Verónica Martínez Delgado e antonio

Fernández Seoane.
Edita: TresCtres.

Verónica Martínez Delgado e
Antonio Fernández Seoane son
os coautores desta marabillosa
obra titulada Cara un solpor de
gatos, que vén de acadar a III
edición do Premio de Poesía
Afonso Eanes do Cotón organizado pola Asociación Cultural
de Negreira. Verónica Martínez
xa publicou, como poeta, Desterrada do meu corpo (2001) e
Deshabitada e sen verdugo
(2002). Pola contra, Antonio

Fernández comeza con esta
obra unha aventura existencial,
e bota a andar, marcando a voga dura e lenta dun horizonte
sen determinar. Unha angustia
procesional percorre as páxinas
deste libro en silencio, con puras e inocentes palabras aboiando sen cesar nas beirarrúas da
vida, desfilando día a día cara a
un punto final, e aquel “si quero” inicial, ocúltase nun horizonte sen mar... impávido / roto
/ morto e tan triste.
Non debe ser nada doado
para dúas persoas analizar a súa
relación a través das páxinas
dun libro, vertendo os senti-

mentos mais Por
íntimos nunha angustiosa
órbita poética que sexa
que terá como
a vida
colofón esta
peza que cons- dos poetas,
tantemente vai polo menos
r e m e m o r a r posúen
aquel tempo algo
de cando era- superior ao
mos gatos / resto dos
gatos famentos
humanos,
e libres, / gatos
de substancia poden voar.
espiritual...
Estou absolutamente desorientado, onde
está o marabilloso mundo que

nunca nos deixaron fabricar. Os
meus soños arelados teñen versos tan reais como os que escorregan penitentes por esta fértil
e virxinal aventura. Poder mergullarme neles supuxo para min
identificarme con algo superior
como por arte de maxia. Adentrarme nunha luz pineal escondida. Por angustiosa que sexa a
vida dos poetas, polo menos
posúen algo superior ao resto
dos humanos, poden voar.
A casa, o neno perdido e os
gatos son os tres eixos fundamentais arredor dos que Martínez e Fernández debullan o deterioro da súa relación amorosa.

Dun xeito consecutivo e por
medio de cuñas perfectamente
intercaladas, van abríndo as
portas máis íntimas, guiando os
nosos pasos por labirintos concéntricos, que desembocan unha e outra vez nun océano / de
areas movedizas onde eles diariamente naufragan silentes, cos
corazóns cargados de tristura,
camiñando... espidos pola estrada / cara un solpor de gatos.
Para finalizar direi que este
fermoso volume espertou novamente en min unha sensibilidade que eu cría adormecida.♦

distante, sen instinto formal
nin secreta intuición, na que a
imaxe e o son fican diluídos na
transcrición de conceptos.
Ofrece no prólogo frases de
escuro alcance: –...impregnadas dun fragor filosófico desprendido da tradición da China...– e na tradución imaxes
sen morma –Tódolos seres levan escuridade ás costas/ e

apertan nos brazos a claridade./ E o alento harmoniza
abundancia”–, opacas sentenzas –A beleza cando se impón
pola beleza/ eríxese mais (sic)
o rigor do feo–, ásperos prosaísmos –As palabras da Verdade
son paragóxicas–, variadas
arritmias e sons deslucidos.
Se poesía é unión de ton e
sensación, de ritmo e son, o

froito desta singular adaptación
ao galego do persoal mundo de
Lao Tse fica asolagado na inoperancia e na rotina: no canto
de perfilar a intensidade da súa
voz, o equilibro e a emoción,
atascado nas ideas, García
amosa formas sen lustre, imaxes escuras e aires forzados.♦

RAFAEL FERNÁNDEZ

Lao Tse en galego
Título: Tao Te King.
Autor: Lao Tse.
Edita: Toxosoutos.

Análise íntima da dor e do destino, das formas do poder, procura tenaz dun refuxio sustancial contra a angustia, lirismo e
metafísica, invocación ao ideal
e defensa do cotián, paixón e
lucidez, longa e fonda, en su-

ma, reflexión acerca do sentido
da vida. O Tao Te King, de Lao
Tse, soporta agora unha versión ao galego de Xosé Lois
García (edición tradución e
adaptación): despois dunhas
confusas vaguidades máis ou
menos pertinentes verbo das
ideas, da vida e da época do autor, García encara unha tradución, para min, monótona e

XOSÉ MARÍA COSTA
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Escolle un tipo de manifesto, o
literario, por qué esa acotación?
Por unha razón fundamental,
porque se pensa que a nosa literatura, ou, mellor dito, a nosa
vida literaria non produciu case
manifestos. E, ademais, se un
manifesto sempre proclama unha estética, un credo filosófico e
unha liña política, penso que escoller un fato de textos que se
poden considerar manifestos
permite entender a clase de literatura que se fai en galego no
século XX. Aínda que en verdade máis que facer unha clasificación, estes textos sirven para
coñecer as tendencias que se seguen sen entrar no detalle miúdo, tamén porque en xeral non
son escritos moi teóricos e ás
veces non pasan de “gamberradas” para epatar ao burgués ou
ao compañeiro literario, sexa da
xeración anterior ou da propia.
O máis famoso é o Máis
alá que reproduce ao final.
Deixeino ao final porque
desde que se publicou en 1922
xa é moi coñecido e cando estaba preparando o libro xa pensei en incluír textos que non están concebidos como tales pero
sendo editoriais de revistas ou
proclamas por exemplo, teñen
o mesmo fin que o manifesto
convencionalmente entendido.
E en xeral que sorte tiveron, porque do Máis alá pasados 50 anos había quen se consideraban aínda herdeiros?
A maioría dos que se escribiron teñen a marca do que escribiron Manoel Antonio e
Álvaro Cebreiro, e algúns até
parecen un pouco plaxiarios del
máis que seguidores. Cando son
editoriais de revistas literarias
reunen a un grupo de xente en
principio con fins comúns, e
continúan unha tradición que
vén do XIX. O afán de ruptura
procúrase pero dificilmente se
consegue e todos os manifestos
tenden a ser unha mesma cousa.
Queren ser un latigazo
pero ao final parecen máis
un elemento necesario para
distinguirse do que se facía
antes de eles chegar.
Fan máis iso que fornecer
datos para unha proposta literaria nova. Algúns inténtano, por
exemplo o do Colectivo Ronseltz ou o editorial d’O mono da
tinta, pero poucos máis. Epatar é
moitas veces o obxectivo único.
Non fixo seguimento da
recepción ou da continuidade
das súas propostas?
Sería un volume ímprobo e
non sei se estou preparado. Dalgúns coñezo esa recepción, por
exemplo o do colectivo Cravo
Fondo en 1977, coas respostas
de Carlos Casares en La Voz de
Galicia ou de César Antonio
Molina na revista Ozono. Pero
seguilos todos, contextualizalos, era un traballo que non era
materia deste libro.
Durante o franquismo
apenas se escriben.
No franquismo as condicións políticas e sociais non
permitían a existencia de manifestos e até a morte de Franco
non agroman. Inclúo dous textos sobre a fundación da Editorial Galaxia, porque explican
moi ben o que intentaba ese

Xesús González Gómez
‘O manifesto literario é unha proclama
artística, filosófica e dunha liña política’
XAN CARBALLA

Ven de publicar Xesús González Gómez (A Rúa, 1950), Manifesta Galiza (Edicións A Nosa Terra), un volume que recolle grande parte dos manifestos literarios
que se teñen publicado en Galiza, e en galego, no século XX. Para este recoñecido crítico “os manifestos permítennos facer unha radiografía da literatura que se
fixo ou propuxo, máis alá da sorte ou o seguimento literario dos seus redactores”.

A. PANARO / ARQUIVO A.N.T.

movemento, e todo o que foi o
denominado piñeirismo.
Partindo do seu coñecemento da literatura dos últimos anos, hai cohesión entre
os que promoven un manifesto e as súas obras literarias?
Habería que incluír matices,
porque son cousas distintas obra
e manifesto. A calidade deles
non teñen porque ser iguais. O
manifesto é unha proclama, artística, filosófica, dunha liña política. Nos primeiros instantes os
autores fan unha obra que se corresponde co que din, por exemplo Rompente ou Blas Espín ou
Cravo Fondo e algún outro, pero outra cousa son as calidades.
E os autores, permanecen

fieis a esas ideas?
A maioría deles non, traiciónanas. Os grupos que se deron,
ou non tiñan unha ideoloxía conxunta ou eran grupos efémeros
que desaparecían axiña. Non intentaban formar un movemento
que arrastrara a outros. Talvez
porque, como di René Lourau,
poucos, ou ningún, grupo galego
tivo unha capacidade de operar
ben unha fusión positiva, engadindo novos membros, ou ben
unha fusión negativa, é dicir,
abandono de membros do grupo
que forman outro grupo contra o
grupo matriz). Tamén a razón
pode estar en como funciona a
sociedade ou literatura galega.
Esa necesidade de ruptu-

ra corresponde a un fenómeno de mocidade literaria?
En Galiza sí, e cando a xente pasa dos trinta anos os autores non se suman a manifestos
nin forman colectivos, son só
grupos de presión por cuotas de
poder. Noutros países aínda
continúan a formarse e escribir
proclamas ou manifestos, como
o “Crack” mexicano, etc.. Fanse
artigos ou traballos concienzudos, pero non proclamas que
tenten arrastrar a xente máis nova. Debe ser porque axiña que o
escritor se considera consagrado non se luxa co manifesto,
que sería cousa de xente nova.
Sempre son colectivos?
Si e non. Individuais reco-

llín algúns, por exemplo un
texto que considerei como tal
de Rafael Dieste. Cando son
editoriais de revistas, aínda que
asine o director, pode considerarse unha proposta colectiva.
O manifesto, polo xeral, aínda
que leve unha firma individual
ten detrás un grupo que está de
acordo coas propostas que proclama o manifesto.
Dalle carta de natureza a
algúns textos da revista O Pote, que circulaba restrinxidamente como edición anónima. Aporta o nome de Xoán
Manuel Casado como un deses autores .
A idea daquel boletín anónimo parecía querer destacar
que o importante é o que se di
e non quen o dí, e iso, en Galiza, ás veces é ao revés. N’O
pote publicáronse tres manifestos que propiamente eran representativos da retórica dese
tipo de texto. E coñecendo a todos os seus redactores, só dou
o nome daquel que, infelizmente, xa non está entre nós.
Para dar o nome dos outros habería que pedirlles permiso.
Por coñecemento e por instalación vital en Barcelona, é o
manifesto literario un fenómeno singular en cada cultura?
Todos os países os teñen.
Cando están normalizados democraticamente teñen unha produción maior, casos de Franza,
Italia, Arxentina, Brasil... En Portugal déronse até en pleno Salazarismo. O manifesto é unha forma de intervención, tamén na literatura, que é dos que se ocupa o
meu libro, que se fai desde hai algo máis de dous séculos. Cando
existe un sistema literario afianzado ten unha normalidade que
non se produce noutras culturas
urxidas por outras necesidades.
No caso catalán hai manifestos
clásicos como os de SalvatPapasseit e outros, pero fora deste que poderíamos comparar, coas distancias debidas co noso
Máis alá, non houbo ningún que
agrupara xente ao seu redor como na literatura galega. Como na
Galiza, en Cataluña sempre contaron máis as individualidades, e
como a industria cultural é moito
máis potente que a galega, as loitas polas cuotas de poder son
máis, digamos, sanguiñentas.
Nos últimos anos tivo éxito mediático aquel texto que
falaba da necesidade dos poetas de matar o pai.
Ese foi un texto que cito pero que era moi longo para reproducir, feito por Rafa Villar. Intentaba romper coa poesía dos
80, e armou moito barullo dentro da poesía galega, que axiña
se resolveu nun diálogo, como
explicou moi ben Xosé Mª
Álvarez Cáccamo. Foi quizais a
primeira vez que se intentou unha ruptura coa xeración anterior,
que como toda ruptura é unha
loita de poder. Os escritores que
saían novos precisaban un espazo de seu nun contexto saturado
de autores. Foi un intento de rachar que, en verdade, non rompía moito nin superaba aos anteriores, e se quitamos ás mulleres
quedaron moi poucos poetas dese grupo, que parecen estar desaparecidos.♦
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Lois Tobío homenaxeado
no centenario do seu nacemento
Actos en Santiago e Viveiro e próxima publicación da novela A nova vida
A.N.T.
Lois Tobío cumpriría agora
100 anos. Con ese motivo os
“tobiofillos e tobiofillas”, como os definiou a súa filla
Constanza, xuntanse en diferentes homenaxes e recoñecementos. O pasado martes 13
o Museo do Pobo Galego acolleu, da man da Consellaría
de Cultura, o primeiro recoñecemento deste aniversario.
Música, poesía, teatro e reivindicación emocionada foron
o eixo vertebrador da homenaxe que a Consellaría de
Cultura celebrou no Auditorio
do Museo do Pobo Galego, o
martes trece. Isaac Díaz Pardo
contribuiu a tirarlle solemnidade ao acto, despois de lembrar o labor xurídico-político
de Lois Tobío, encargado por
Castelao de armar a estrutura
regulamentaria que lle dese
lexitimidade ao Consello de
Galiza, como unha sorte de
goberno galego no exilio formado polos deputados eleitos
expulsados polo franquismo.
Díaz Pardo lembrou a anécdota do encontro de Tobío en
Sargadelos coa directora dun
museo de Bulgaria, onde o viveirés exercera de diplomático. A pesar dos anos pasados,
Tobío entablou unha longa
conversa en búlgaro e en reciprocidade ela agasallouno
cunha cinta de música xudeobúlgara, que un deshinibido
Díaz Pardo teimou en reproducir desde a tribuna cun vello aparato de casette.
Constanza Tobío trouxo o
agradecemento familiar e percorreu algúns dos fitos biográficos de seu pai, referíndose á
extensa rede de amistades, leais divulgadoras, da obra de
Tobío, que se fixera presente
previamente nunha filmación
realizada na súa casa de Madrid, cando en 2001 lle fixeron
entrega do acordo plenario polo que o Auditorio de Gondomar era batizado co se nome.
Constanza Tobío referíuse a
esa mesta comunidade como
“tobiófilos, ou mellor dito, porque son case como parte da familia, tobíofillos e tobíofillas”.

Anunciou tamén Constanza
Tobío a próxima saída, en Edicións do Castro da novela inédita A nova vida.
A conselleria de cultura,
Ánxela Bugallo, sitou o acto:
“neste 2006 que a goberno galego declarou Ano da Memoria, o centenario do nacemento
de Lois Tobío seméllanos unha
data marcada con especial relevo no calendario. Na memoria,
Tobío era a palabra rexa, a lembranza precisa, a historia a pasar pola súa longa vida, a dor e
a esperanza, o noso exemplo, o
espello sobre o que mirarnos, a
voz que traía ao presente tantos
nomes desaparecidos, a referencia que tanto precisabamos e a ilusión de quen confiou ate o fin en que o futuro tiña que ser noso”.
Música, teatro e poesía
e cita en Viveiro
O acto abriuse e pechouse con

música. Primeiro a tradicional
galega do grupo galego Tinta
Femia, ao ramo a dos búlgaros
Irmáns Hristov. No medio estivo o teatro, coa lectura por Anxela Abalo e Gustavo Pernas
de fragmentos da obra de
Brecht, Nai Coraxe, que Tobío
traduciu do alemán. Ao finalizar Pernas pediu que se considerase levala a escena polo
Centro Dramático Galego.
Marga Romero e Heidi KünhBode leron a dúo, en galego e
alemán, textos de Rilke e do
Fausto de Goethe, versionados
por Tobío, e fragmentos do libro de memorias, As décadas
de TL, que Khünn-Bode está
traducindo ao alemán.
Este venres o Seminario de
Estudos Terras de Viveiro, organiza na vila natal de Tobío
un acto de lembranza, ao que
tamén asistirá a súa filla. Na
mesma cidade celebrarase o
vindeiro outubro unhas xornadas de estudo.♦

Constanza Tobío.

Ánxela Bugallo e a casa común de Tobío
“Foi fermoso vivir coa ilusión
de estar axudando a restaurar a
vella casa común, escanastrada por alleos e alleeiros, para
despois enriquecela con novas
construccións”. Son as frases
finais d’A Décadas de T.L., a
xoia memorialística da literatura galega e o testamento vital dun dos protagonistas do
século XX, dan boa conta da
lealdade, o compromiso e a
xenerosidade que conduciron
a biografía de Lois Tobío. (...)
O grande Tobío, coa súa longa
e intensa vida ás costas, continuaba a contribuir na construción da “vella casa común”,
coma el dicía, pero buscaba,
en especial, “Enriquecela con
novas construccións”, unha
mensaxe que dirixía directamente a nós, os que, dalgunha
maneira, tiñamos a obriga e a
responsabilidade de coller o
seu sólido testigo. Queremos
ser, pois, os seus e as súas herdeiras, fillos e netos dunha
maneira de ser e estar que
honra aos bos e xenerosos que,

como o propio Tobío teñen a
condición de ser exemplo e lición continua.
Leo de novo o colofón das
súas décadas, o remate esperanzado dun século que el camiñou con paso firme. Leo que
Tobío continuaba : “vendo con
gozo coma sigue a traballar e
loitar a xente moza na mesma
dirección, a que sinalaran os
nosos devanceiros desde o Rexurdimento, paso os anos finais
da miña vida, estas últimas décadas, a observar o que pasa ao
meu arredor e no mundo, agradecido ao destino por me ter
concedido o don, que tantos
non acadan, de compretar o ciclo da vida”.
Completaba o ciclo da vida
Lois Tobío para agasallarnos
coa súa presenza. Pasara pola
destrución do seu tempo, polo
exilio feroz, polo esquecemento pero contaxiaba como poucos ilusión e optimismo nun
novo tempo que se aveciñaba.
(...) Permitídeme entón que suliñe esta data como unha singu-

Ánxela Bugallo.

lar efeméride do noso Ano da
Memoria, do programa que
elaboramos desde a Consellaría de Cultura e Deporte, comprometida en investigar, difundir e homenaxear ás víctimas da represión franquista
que comezou hai setenta anos.
Agradézovos a vosa presenza,
en especial, aos amigos e ami-

gas de Tobío que participan
neste acto e, moi singularmente, a súa filla Constanza, verdadeira albacea da súa memoria.
Cen anos de Lois Tobío, cen
anos de historia viva dun país
que, sen dúbida, medrou co seu
impulso rexo e co dunha xeración que non poderemos nunca
deixar de conmemorar”.♦

Silverio Cerradelo, premio Terra de Melide
CÉSAR LORENZO GIL
O escritor ourensán afincado
en Barcelona Silverio Cerradelo foi o gañador do VI Premio
‘Terra de Melide’ de narracións
coa novela Os paxaros tamén
migran ao sur. O libro impúxose por maioría no debate final
do xurado. O premio consta da
publicación da obra por Francka Editora máis 9.000 euros.

Silverio Cerradelo debuta
na novela após experiencias
en traballos máis pequenos
relacionados coa literatura,
caso do conto infantil A historia de Bavar e do Kiwi, os
osos do hospital da fauna de
Vallcalent, que se editou en
versión catalá, galega, castelá, aragonesa e vasca. Cerradelo, orixinario de Ourense,

vive en Catalunya desde hai
anos –estudou Veterinaria en
Barcelona e agora prepara a
licenciatura en Filoloxía Galega–, cunha clara vocación
literaria. De todos os xeitos, a
súa actividade principal foi a
educación e a ecoloxía.
Amais de traballar en varios
parques naturais, formou parte dun proxecto moi ambicio-

so de formación ambiental
nos Pireneos.
Os paxaros tamén migran
ao sur conta, en palabras do
autor para www.vieiros.com, a
historia de amor entre Jordi e
Eva. El é un biólogo que mora
en Barcelona e un día ve unha
moza un tanto desleixada entrar nun bar onde el toma un
café cortado. Ela, á parte de

traer os vaqueiros esgazados e
ter moi mal aspecto, vende un
deses xornais que adoita ofrecer a xente necesitada. Jordi
namórase dela e comezan unha
pasional relación sexual. Todo
se torce cando Eva lle confesa
que se prostitúe para pagar a
heroína que consome. E ademais anúncialle que marcha para Hamburgo desintoxicarse.♦

Pedro Puialto
‘Pódese practicar vela por menos de trinta euros ao mes’
RUBÉN VALVERDE

Propietario da escola náutica e empresa de charter (aluguer de barcos), Portomeloxo, Pedro Puialto é unha das persoas que mellor coñece as nosas costas. Elaborou a primeira guía sobre a costa galega e dirixiu varias revistas de
náutica. Recentemente estreou un curso de patrón de embarcación de recreo (PER) pola internet, que é pioneiro no
Estado. Nesta entrevista analiza a situación do sector en Galiza e as posibilidades de desenvolvemento do sector.
Cal é a situación da náutica na
nosa terra?

Estamos nunha situación moi
inferior aos países do contorno,
como Francia ou Gran Bretaña.
Coas nosas condicións, con 1.700
quilómetros de costa e o fenómeno das rías, a náutica tiña que ter
moita máis presenza. Estamos
nun proceso de popularización,
intentando que meterse na mar
non sexa só cousa dunha elite.
Ademais, estase desenvolvendo
unha industria náutica importante e por exemplo, o 50% de todas as embarcacións do Estado
xa se están facendo aquí. O coñecemento que existía coa pesca estase aplicando á náutica deportiva e incluso os mariñeiros atopan
saídas profesionais no sector de
recreo. Eu fago cursos de formación continua no Instituto Social
da Mariña e cada vez hai máis
persoas procedentes da navegación deportiva, co cal vese que tamén hai un interese por profesionalizar esa práctica. O turismo
náutico está collendo un pulo semellante ao de Mallorca hai
anos. Non obstante hai que superar certas barreiras que impón o
exceso de burocratización que
ten este sector e que fai que siga
sendo cousa duns poucos.
Que habería que facer para
popularizar máis a práctica de
deportes náuticos?

Aínda hai xente que ten un
concepto reseso da náutica e que
pensa que deben ter uns clubs
pechados, cheos de bandeiras e
nos que só se poida vestir de blazier. Fóra diso a náutica xa ten
tamén unha parte popular. É
unha falacia dicir que a náutica
non pode ser popular. Hai rapaces que practican vela por menos de trinta euros ao mes e pódese mercar un barco de oito
metros de segunda man por
6.000 euros, menos do que custa
un coche. O problema é que os
clubs náuticos deberían estar
para apoiar estoutras opcións.
Deberían ser un colectivo social,
un actor político , que se pronuncie sobre temas referentes ao
mar como a contaminación, a
posíbel marbellización da costa
ou a especulación que se fai coa
construción de portos deportivos. O que pasa é que hai clubs
que están politizados e que só
pensan en ser servís coas autoridades, seguindo o modelo de antes, nos que os clubs eran unha
prolongación destas. Pensan que
teñen que quedar ben cos que
mandan para que en caso de que
precisen dun favor, este sexa
cumprido. O curioso é que nos
acusan de estar politizando o
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club a nós, os que apostamos por
actuar de xeito independente do
poder político. Este control é perigoso nestes momentos.
Por que motivo?

Porque estamos asistindo a
un proceso encuberto de privatización das nosas costas por
medio de concesións nada claras, feitas nunhas condicións
que ninguén entende e que só
benefician uns poucos. Antes
os mariñeiros, que eran un sector moi forte e combativo, vixiaban para que non se producisen estes excesos. Agora estamos vendo como se desmantela
a este sector e outórganse concesións para facer portos deportivos, por exemplo, que
quedan nunhas poucas mans.
Que alternativa hai a esta
política especulativa de portos
deportivos dos últimos anos?

Hai portos deportivos moito máis modernos, que xa están

funcionando en toda Europa.
En troques de ocuparen liña de
auga, con barcos amarrados en
peiraos, que teñen un custo ecolóxico enorme, vaise a un modelo de portos en seco. Deste xeito,
todos os barcos que non teñen
un tamaño demasiado grande
son gardados en almacéns e botados á auga só cando van ser
utilizados. Deste xeito, sae máis
barato e o barco non se deteriora tanto como na auga.
Que nivel de titulacións
náuticas hai en Galiza?

En Galiza temos un dos índices de titulados máis altos de
España, cousa que indica que si
hai afección por este tipo de deportes. Até o momento os cursos
de náutica, que veñen marcados por unha lei de rango estatal, aínda que logo desenvolvida
polas comunidades, incide demasiado en aspectos teóricos e
deixa pouca marxe para a prác-

tica. Incluso a reforma que se
propuxo hai pouco é unha oportunidade perdida neste sentido.
E vostede propón un curso
de aprendizaxe pola internet.
Que vantaxes ofrece con respecto a unha escola náutica
convencional?

Portomeloxo é pioneira neste
tipo de cursos. Aplicamos as novas tecnoloxías á pedagoxía. O
curso está deseñado por un equipo de profesionais da Escola de
Deseño de Ferrol e feito co soporte e o coñecemento do Centro
de Supercomputación de Galiza.
É un curso moi orientado a un
exame tipo test, como é o de Patrón de Embarcación de Recreo
(PER), que equivalería en coche
a un carné tipo B. O alumno pode marcarse o seu propio horario, sen estar atado a unhas clases. Conta cun profesor en liña
dende o primeiro momento, que
o vai orientando e aclarando as
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dúbidas que poida ter o estudante. De feito, tan logrado está o
curso a nivel pedagóxico, que na
primeira promoción de alumnos
que se matricularon, aprobaron
o 100%. Na actualidade estamos
preparando clases mixtas que
combinen a aprendizaxe mediante a internet, cunhas cantas
clases presenciais para adquirir
certos coñecementos sobre a utilización do curso e para explicar
algúns aspectos de como interpretar unha carta náutica.
Hai unha recente lei que limita a navegación nas rías, como é a prohibición de fondear
nas Illas Cíes. Que opina?

Pois paréceme unha medida pouco acertada porque a lei
non vén motivada por ningún
deterioro producido polos navegantes. O tema do mar hai
que velo como o do monte. Os
incendios estendéronse cando
se deixou de coidar do rural.
Quen máis interesado está en
que se conserve o mar en boas
condicións é quen goza del.
Trátase polo tanto dunha medida restritiva que non vai axudar en nada e o único que favorece é a burocratización do
mar, posto que hai que pedir
permisos, que tardan en chegar. Contribuirá tamén a que
haxa enchufismos e favores.♦
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Fallaron as quinielas que apuntaban como favoritas as dúas candidaturas galegas, pero a banda deseñada do país non regresou coas
mans baleiras da XXIV edición do
Saló del Cómic de Barcelona. Barsowia, a publicación que tira periodicamente o colectivo Polaqia, recibiu o Premio do Público ao Mellor
Fanzine. Este é o primeiro recoñecemento oficial que obtén a revista
e chégalle nun momento no que o
grupo se topa inmerso na celebración do seu quinto aniversario.
Para Kike Benlloch, coordinador da publicación, “foi unha
sorpresa brutal” por estar escrita
integramente en galego. Mentres
que os premios oficiais son outorgados por debuxantes e críti-

cos, os do público resólvese a
través das votacións dos lectores e dos afeccionados á banda
deseñada de todo o Estado.
Xa de volta no país, para o
coordinador do fanzine o premio
convértese en “máis combustíbel
para seguir camiñando”. “Coido

O Consello de Contas
de Galicia decorado
LEANDRO ABOAL
Se son dos agraciados que reciben a xeito de agasallo institucional unha luxosa caixa granate
na que aparece gravada na súa
cuberta a lenda “Consello de
Contas de Galicia” non se alporicen. Non se trata dunha edición
luxosa das contas autonómicas,
que tamén podería ser e mesmo
hai antecedentes reiterados na
xunta fraguiana. E tampouco se
asusten se abren tan selecto envoltorio e len “Colección Consello de Contas de Galicia 19912006”. Non é un repertorio lexislativo nin unha escolleita administrativa da súa actividadade
oficial de contabilidade pública.
Luciano Fariña, orgulloso, explica o seu contido no adral que
presenta o tomo. Trátase, nada
máis e nada menos, de facer pública a colección pictórica e escultórica do Consello de Contas
de Galicia. Todo un esforzo orzamentario desta xenuína institución autonómica que traspasou a
Miguel Fernández-Cid, o antigo
director do CGAC baixo a consellería de Pérez Varela, un proxecto non exento de onerosidade
mesmo dentro do contexto cultural europeo.
A empresa madrileña Ediciones del Limón, tamén ligada a
Fernandez-Cid é a encargada de

dar forma editorial a esta colección pictórica e escultórica que
contou asemesmo coa colaboración da galería compostelán
SCQ en canto a elección de non
poucas das obras adquiridas polo
Consello de Contas de Galicia.
Pintores e escultores ligados de
sempre á xeira crítica e comisarial de Fernández-Cid son os sinalados para elevar o patrimonio
da institución e decorar as súa
paredes e recunchos. Artistas habituais nas mostras oficiais das
últimas décadas como Leiro,
Moldes, Patiño, Lamazares,
Freixanes ou Lamas foron elexidos para a adquisición de obra
nunha escolleita na que tamén
destacan obras de Carbajo, Huete, Matamoro ou Quintana Martelo. Un amplo abano que, segundo explica no texto introductorio Miguel Fernández-Cid, non
foi senón unha opción “por unha
colección de desfrute para os que
traballan na institución e para os
que a visitan” e que, insiste Fernández-Cid a respecto da mesma, “chama a atención pola claridade coa que se propón como
proxecto, así como pola transparencia con que se planifica e executa”. Centos de páxinas impresas a todo color son a testemuña
deste novo e sorprendente mecenazgo institucional.♦

que non van cambiar moitas cousas, no sentido de que seguiremos facendo banda deseñada
de autor”. Ao seu ver, a consecuencia máis positiva de recibir o
premio é que se amplía a proxección da revista no Estado.
“Dende o principio marcámonos dous obxectivos: que a banda deseñada galega fora recoñecida e que a xente se habituase
a lela. Coido que o primeiro xa se
conseguiu, e o traballo feito en
Galiza está ben visto. Agora hai
que esforzarse no segundo”.
O colectivo vén de anunciar a
publicación no verán dun álbum
antolóxico titulado Barsowia en
llamas. O volume, que se enmarca nos actos de celebración dos
primeiros cinco anos de Polaqia,
recolle unha selección de historias
procedentes dos números publicados dende agosto de 2003 até
xaneiro deste ano, que se acompañará de abundante material inédito. As capas irán asinadas por
David Rubín e estará estruturado
en diferentes bloques temáticos,
como o amor ou a morte.
Dentro das celebracións Polaqia publicará Capital e presentará no Viñetas do Atlántico unha

eu e o cão 2001 / sagrado coração 2006

M.B.
O Salón del Cómic de Barcelona clausurouse cunha destacada presenza galega e co Premio
do Público ao Mellor Fanzine
para Barsowia, a publicación
que tira o colectivo Polaquia.
David Rubín quedou ás portas
do galardón a Mellor Artista Revelación. A súa historia Onde
ninguén pode chegar será editada en Francia o vindeiro ano.
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mostra retrospectiva con a redor
de 40 pranchas orixinais.

Rubín sen premio
O alacantino Pablo Auladell fíxose co Premio ao mellor autor revelación, deixando entre os outros catro candidatos ao debuxante David Rubín, que vén de
publicar El circo del desaliento
(Astiberri). Ao regreso, Rubín
mostrouse satisfeito por ter competido con autores de prestixio e
sinalou que “o feito de estar aí o
ano que máis banda deseñada
se publicou xa é un premio”.
O autor verá publicada en
Francia a historia Onde ninguén
pode chegar, gañadora do Premio
de banda deseñada Castelao da
Deputación da Coruña. En Barcelona presentouse ademais o álbum
colectivo Nuestra guerra civil, no
que Rubín participa cunha historia
sobre a vivencia do seu avó duran-

te a contenda. O autor foi un dos
debuxantes do Estado seleccionado para darlle forma a obra de
Ariadna Editorial. Agora está a traballar no seu segundo álbum que
tirará con Astiberri e que terá “unha
liña máis positiva”. O autor recolle
nesta obra personaxes antropomorfos cos que leva traballando
nos últimos anos na revista 2 veces breve. Sairá a finais deste ano.

Expo BD Banda
O colectivo Bd Banda presentou
no saló a primeira mostra colectiva asinada por autores galegos.
A exposición recuperou material
publicado nos seis números da
revista. Ademais o colectivo presentou a Colección BD Banda de
Factoría K e anunciou que as
vindeiras entregas correrán a
cargo de Jacobo Fernández, autor que publicou en Golfiño, e
dun debuxante catalán.♦
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Efffecto Faltriqueira
M.B.
As cantareiras de Pontedeume
veñen de publicar o segundo
disco, Efffecto, co que dan unha viraxe desde a tradición á
fusión de músicas doutras latitudes. O resultado son doce temas
moi persoais, entre os que se atopan versións de Andrés do Barro,
Fuxan os Ventos e Víctor Jara.
Catro anos despois de debutar no
mundo discográfico con Faltriqueira (Resistencia), as cantareiras
de Pontedeume presentan baixo o
título Efffecto un segundo traballo
co que se arredan do repertorio tradicional que as deu a coñecer. En
Efffecto, Ana Leira, Carolina Rodríguez, María López e Teresa
García propoñen unha viaxe “fresca e actual” pola música de raíz
doutras latitudes, dando un xeito
persoal ao folclore estadounidense,
aos ritmos ciganos da Europa do
leste ou á tradición senegalesa.
Con este novo traballo, que foi
xestándose de vagar e sen présas,
alternando concertos e xiras cos
ensaios, Faltriqueira abre unha liña non explorada antes polos grupos de cantareiras do país, máis
atentos ao repertorio tradicional.
“Queríamos escapar do que se estaba a facer en Galiza e buscar un
repertorio máis fresco”, comenta
María López, unha das integrantes do grupo. Con el dan ade-

Jorge Juncal co acordeón e Pascal
Gaigne nas cordas. Alí decatámonos de que o grupo funcionaba ben
sen tanto arroupo musical”. A formación actual complétase na percusión con Roi Adro, compoñente
ademais de Quempallou.
Fetichismo cantareiro

mais un xiro dentro da súa traxectoria, “unha evolución natural”,
en palabras de María López, froito das inquedanzas de cada unha
delas. “Son as consecuencias naturais da globalización, escoitase
máis música diferente e todo se
expande. As nosas inquedanzas
lévannos a xogar e a experimentar
coa música. Ao escoitar música
tradicional pícanos algo”.
Na procura de variedade, en
Efffecto conviven adaptacións de
temas tradicionais como Ven bailar, Canteiros de Pontevedra,

Dama de Papel ou Queridiño, a
canción senegalesa Fatu yo ou a
adaptación Caixa de roseiras, do
tema rexistrado por Dolly Parton.
Pel mudada
Iniciadas na tradición da man do
grupo folclórico de Pontedeume
Orballo, as cantareiras comezaron
co novo milenio a colaborar en
gravacións e concertos con Luar
na lubre, Mike Oldfield, Oskorri,
Kepa Junquera e Víctor Manuel
antes e despois da publicación do

Vive e trabalha
em Lisboa. Conhecida por não
balizar o seu trabalho num só
‘campo’. Penetra
e saltita indiscriminadamente entre as artes plásticas, a
ilustração e bd,
sem preconceitos
nem pré-conceitos.
Publica e expõe
desde 1987 em
Lisboa, Porto,
Coimbra, Viseu,
Oslo, Rio de Janeiro, Madrid e
Rijeka.
Exposições individuais, em
2005: War & Love, Galeria 24
b, Oeiras ou em
2003 A Nossa
Necessidade de
Consolo é Impossível de Satisfacer # 3, Galeria
António
Henriques, Viseu.
Exposições colectivas, em 2005:
Toxic, o Discurso
do Excesso, Hangar K 7,
Fundição de Oeiras e Noite na
Terra, Plataforma
Revólver, VPFcream arte, Lisboa.
Em 2004: Portugal: 30 Artistas
Under 40, The
Stenersen
Museum, Oslo.♦

seu primeiro traballo discográfico.
Con el chegaron a ser portada da
revista Folk roots, referente da
música de raíz en Europa e foron
seleccionadas entre os dez mellores álbums de 2003 na lista World
Music Charts Europe.
Agora reaparecen cunha formación composta por menos músicos e sen unha das cantantes iniciais, un grupo que fixo a súa primeira aparición en outubro de
2005, nunhas xornadas celebradas
en Namibia. “Tivemos que reducir
o número de músicos. Só viaxaron

Crítico e reivindicativo, o disco inclúe entre os seus temas diferentes
versións de Andrés do Barro, Fuxan os Ventos e de Víctor Jara.
“Era algo que nos apetecía moito
facer, somos moi fetichistas”, comentan. “Vimos dunha agrupación folclórica, pero apetecíanos
dar un pasiño máis alá e por que
non atrevernos a versionar?”. Corpiño xeitoso foi a canción que as
mulleres de Faltriqueira quixeron
personalizar do seu veciño Andrés
do Barro. Outro dos temas, tamén
da década dos setenta, que recuperan é Meu amor mariñeiro de Fuxan os Ventos. Como explica María López “todos estes temas escolléronse e montáronse na época do
Prestige. Pareceunos que a canción de Fuxan estaba totalmente
vixente despois de tantos anos, só
había que actualizala”. A reivindicación tamén está presente en
Canto libre, a adaptación persoal
do tema de Víctor Jara, que as cantareiras lle cantan a todos os que
poñen trabas ás súas voces.♦

Ópera para lles
ler aos cativos
M.B.
Kalandraka vén de presentar unha colección de ópera para
nenos maiores de dez anos en galego. Cada un dos libros que
integra esta nova serie contén ademais dun compacto con
fragmentos das obras musicais, unha adaptación do libreto
con ilustracións e unha breve biografía do autor.
A colección estreouse cos títulos Aida, de Verdi e A frauta máxica, de Mozart, cando se conmemora o 250 aniversario do nacemento deste último compositor.
Kalandraka introdúcese no xénero da ópera da man do selo catalán Hipótesi, que ten adaptado obras deste xénero para o público infantil e adulto.
Estreada en 1871, con música de Verdi e libreto de Antonio Ghislanzoni, baseado nunha obra de Auguste Mariette,
Aida narra a historia de paixóns enfrontadas, ambientada no
antigo Exipto. A adaptación da obra correu a cargo de Joan
de Déu Prats e a tradución ao galego asínaa Vitoria Ballesteros. Jordi Bulbena realizou os labores de ilustración deste título que conta ademais con tradución ao portugués.
A outra obra que presenta Kalandraka dentro da colección é A frauta máxica, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Cando se cumpren 250 anos do nacemento do compositor
a editora revisa a historia do príncipe Tamino e de como
acada a sabedoría e o amor da princesa Pamina, raptada.
Na loita para rescatala o príncipe conta coa axuda de
Papaxeno, un cazador de paxaros que ten como talismán
unha frauta máxica.
O libro, adaptado tamén por Joan de Déu Prats e traducido ao galego por Vitoria Ballesteros, acompáñase dunha biografía na que se lle destacan aos cativos dende anécdotas, como a súa precoz iniciación na música aos cinco anos, até a
variedade de estilos e xéneros que constitúen o seu legado.
O autor das ilustracións deste libro é Josep María Rius, quen
ten traballado como humorista gráfico en revistas e diarios.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Unha regueifa
Para Anxo Barros
O moi alto señor don Fernán Pérez, conde de Andrade, festexaba
o día do seu santo cunha regueifa, na que habían de loitar os dicidores e trobadores de máis sona
dos seus estados, no ano de 1337.
O patín do castelo estaba cuberto de flores e loureiros, e no
medio había dúas cadeiras de
brazos rematadas co escudo do
nobre e pudente conde.
Soaron as alarbeas, redobraron os tambores, tocou o gaiteiro
unha solemne muiñeira e apareceron o conde don Fernán e a súa
dona Sancha Rodríguez, xentil e
graciosa, escoltados polo sabedor capelán, Fernán Martís, e
moitos fidalgos mariñáns.
O conde e máis a súa dona
subiron primeiro ao patín; chamaron o ilustre capelán Martís,
que foi o tradutor da Crónica

Troyana, e logo dixo o señor de
Andrade:
—En nome de Deus, queda
aberta a loita literaria. Cen dobras de ouro do señor el-Rei don
Pedro levar ha o dicidor, xa sexa
fidalgo ou peiteiro, que mellor
compoña agora unha historia de
amor. Para facer de xuíz nesta lide está aquí o meu capelán Fernán Martís, que pola súa sabidencia é honra dos meus estados.
Gabados sexan Deus e santa María súa Madre!
Unha moza fidalga, da familia dos Colmelos de Sada, ergueuse, fixo a venia, e comezou
a recitar un romance. Tiña a medida que entón se estilaba entre
os trobadores lemosís.
—Ben está– dixo Martís cando a fidalga finara o seu romance, –que trobe outro dicidor.
Ergueuse fachendosamente
un mozo fidalgo dos Marzoas de

Filgueira. Viña traxeado ao estilo da Provenza, onde estivera algún tempo á volta dunha viaxe á
Terra Santa. Tiña sona de trobador moi sabido. Un movemento
de curiosidade e de admiración
espertou entre os presentes.
Comezou a cantiga de amor o
fidalgo Marzoa. Adiviñábase
que tiña gran costume de o facer
e que a cantiga non era tirada da
súa cabeza. Remarcaba os versos
con movementos e acenos apaixonados ou tristes, segundo fose
o sentido deles, e, segundo Martís, lembraba os trobadores estranxeiros que algunhas veces
viñan trovar no castelo de Andrade de camiño que ían en peregrinación a Compostela. Mais a
cantiga estaba feita na lingua de
Castela, e nin os verbos, que non
se entendían ao dereito, nin o son
do verso, entraban na alma dos
que o escoitaban.

Naqueles tempos os dicidores
trobaban en galego, lingua que
lograra unha gran perfección para a gaia sciencia. Martís e mais
o conde tomaron coma unha aldraxe que na súa nobre presenza
se cantase nunha fala estraña que
tamén falaban os mouros e xudaizantes. Dona Sancha díxolle
ao capelán que non era do seu
agrado a cantiga de Marzoa.
Tocoulle a vez á Minia, unha
doncela da familia dos Freires de
Mondego. Vestía de mariñá, cuberto o seu feituquiño corpo con
finos encaixes de Lorbé, que lle
doara o seu nobre parente don
Xácome Pardo de Andrade. Tiña
a loura cabeleira peiteada en dúas longas trenzas, mesturadas
con fíos de brillante ouro, como
se estilaba entre as fidalgas ricas
daqueles tempos. Que ollos azús,
de fitar modos e solermiño de
virxe céltica! Que graciosa e

E nxeños e criaturas
República e
memoria (I)
O meu bisavó Manuel Miranda Acebedo morreu o día
16 de xullo de 1936. Meu pai di que tivo sorte, porque
aos poucos meses catro dos seus vinte e catro fillos estaban mobilizados á forza, na fronte, loitando contra
quen non coñecían nin odiaban, ou sexa, contra o exército lexítimo, o da República, e outro, meu avó, preso
por “vermello” no cárcere de Lugo, agardando unha
sentenza a morte. Vivían no solar dos Miranda, en San
Tirso de Abres (lugar que seica é Asturias e que os ocultos e incultos asturianizantes quixeron chamar “San Tirso del Eo” porque Abres é lugar de Trabada, Galiza. No
entanto, o nome verdadeiro é sen dúbida Santiso de
Abres. O único Tirso que hai no concello é un meu primo, ex-alcalde socialista. Ser será Asturias, se eles queren, pero meu avó falou toda a vida galego, e non asturgalaico, senón un galego idéntico ao da Pontenova ou
Trabada, ou sexa, no galego da Terra de Miranda –a de
verdade, non a da televisión–), no barrio de Salcido, na
Casanova, deste lado do río, pegado á parroquia de Sante, en Trabada, de onde chegara a súa muller, mai dos 24
fillos perdidos polo mundo, Mari Pepa Paraje. Aos 14
anos marchara, cun saco ao lombo, o meu avó da casa:
había que gañar o pan. Meu avó, José María Miranda
Paraje, Xosé da Casanova, foi dar a San Miguel de Reinante, Barreiros e alí casou, aos 18 anos, coa miña avoa,
María Antonia Martínez Pérez. Tiveron tres fillos. Meu
pai foi o menor.
Tiña meu pai sete anos cando a campaña das eleccións na que venceu a Fronte Popular. “Lembro –díxome unha vez– que fun pegar carteis nos que saía Gil Robles con cabeza de pera.” Si. O meu avó era da Fronte
Popular e de Izquierda Republicana. Tamén era galeguista. Moitos anos despois, cando eu lle dixen que Galiza é unha nación, el contoume: “Tamén o creo eu. Nós
andabamos no mesmo plan. Eu fixen a campaña do estatuto.” ¿Onde cren que descubrín, sendo eu neno, os libros de Ánxel Fole, a escolma de poesía galega de Xosé Mª Álvarez Blázquez? Era un home bo. Non lle fixo
mal a ninguén en toda a súa vida. Foi axente comercial,
pediu prestado ao banco e comprou en San Miguel unha casa a pé da estrada que vai de Ribadeo a Foz (e a
Mondoñedo e Lugo). Non acabara de pagar a casa cando o meteron preso. Pero non quero adiantarme. Imos
ao que imos. Puxo unha tenda, que se chamou As tres
BBB. E percorría a provincia, vendendo case de todo,

xentil doncela!
As olladas de todos os mozos
caeron sobre dela, aloumiñándoa
cobizosamente. Minia baixou a
súa linda cabeciña, tinxíronse as
súas fazulas coa cor dos ceos
nunha aurora de gloria, e despois
de facer unha cumprida cortesía,
comezou a trobar.
Mainiña, brandamente, os
seus versos entraban directamente nos corazóns. A fala gallega,
en labios da feiticeira fidalga, tiña unha dozura, unha agarimosidade, unha xentileza asoballante.
Comezou a relación das feituras dos namorados galáns, de
maneira sinxela e nobre. Despois
foise erguendo a sua doce fala
con esa lírica esgrevia propia das
almas galegas, lírica en que a
tenrura se mestura con ese modus dicendi varonil de noso cando, xa morto o namorado galán,
acha sepultura.♦

Xosé Miranda
desde zapatillas e traxes a coñac Mayorazgo. Por que
conto isto? Logo se verá.
O 18 de xullo do 36 Ribadeo non se entregou ao golpe. O capitán da Garda Civil fíxose o enfermo, para non
ter que tomar ningunha decisión, e o tenente Lorenzo,
que era de San Miguel e veciño dos meus avós, asumiu o
mando e mantívose fiel á república. O día 20 asaltaron os
“nacionais” Ribadeo, que caeu cuns cantos tiros, e desataron o masacre. Sucede que o pai de Lorenzo era un
mando da Garda Civil e tanto el como os irmáns do tenente eran do bando nacional, falanxistas de camisa ou
ultradereitistas. Fixeron algo por salvalo? En calquera
caso, de nada serviu. A mai do pobre tenente, de feito,
saudou cos dous brazos en alto –nun remedo hiperbólico
do saúdo fascista– ao coche no que, a pouco, transportaban o seu fillo a Lugo sen saber que, sen remedio, ían fusilalo. Viuno meu pai, sete anos, cos seus ollos. E fusilárono, a Lorenzo. Foi un dos primeiros fusilados en Lugo.
Ribadeo, por certo, non o desagraviou aínda, nin lle puxo rúa, nin o lembra de ningún xeito.
Mais imos ao noso. En Ribadeo había un individuo
do que quero deixar ben claro o nome, que se saiba:
TITO CUERVO. Porque os nomes dos asasinos tamén hai
que dicilos. Ben alto. TITO CUERVO. Era de familia con
posibles, con moitos posibles. Entre outras cousas, como tal, tiñan un edificio en Lugo, na rúa de Manuel
Becerra, despois, no tempo do Funeralísimo, José Antonio Primo de Rivera, agora Progreso, edificio que
foi cuartel da Guardia Civil. Tito Cuervo. Apelido xusto. Tal cal.
Era falanxista de pistola, de paseo. A súa banda tiña
un coche no que percorría as terras da Mariña, da Veiga
e do Navia. Pintado no coche, un cangrexo negro. E a
bandeira da Falanxe. Por onde pasaba o coche, de día, había que saudar. E de noite...
Un día pasou o coche polo Souto, en San Miguel, e
unha señora de dereitas, moi de dereitas, propietaria
dunha gran casa cun grande hórreo xa case no mar, a
Casa do Merlo, que daquela cruzaba a rúa, non saudou,
polo que sexa, por descoido, por non ser fascista, por
crerse inmune... Tito Cuervo parou o coche, baixou coas súas cinchas e correas, coa súa camisa e a súa cartucheira e díxolle: “Non saúdas? Pois agora vouche dar
unhas hostias!” E deullas ben dadas. Choraba, ferida no
seu corpo e na súa dignidade, a muller. Meu pai, sete
anos, viuno cos seus ollos.
O día 9 de outubro de 1936 meu avó fora a Ribadeo.
Nesto parouno a banda de Tito Cuervo e, pola forza, metérono nun portal, nun gran portal dunha casa grande. Alí
había 12 homes máis, presos coma el. De onde eran?
Quen eran? Eran mirandeses, mariñaos, da Veiga, eonaviegos, asturianos? Non o sei. Ninguén o sabe. Xa os interrogaban, os maltrataban, e nese momento baixou o
propietario da casa que –casualidade?– era un mando local da Falanxe e –isto si é casualidade– era un vello coñecido do meu avó. E desenvolveuse este diálogo:
—Que estás facendo, Tito?

—Teño estes homes aquí para interrogalos. Son todos
roxos, desafectos. Só é para facerlles unhas preguntas.
Despois vanse.
—A Miranda tamén tes que interrogalo?
—A ese especialmente.
— Non pode ser noutro momento? Eu agora tiña que
saír a recoller un paquete nunha tenda. Vanme pechar
–dixo meu avó.
—Está ben, vai –dixo o mando–, pero dáme a túa palabra e volve rápido –pero mentres llo dicía chiscoulle un
ollo.
—Non podemos deixalo marchar –protestou Tito–.
Vai liscar.
—Respóndoche eu por el. Hai moito que o coñezo e
sei que volve. Non, Miranda? Total, non tes nada que
ocultar.
—Claro que volvo. Pero é que me van pechar.
—Non pode marchar –insistía Tito.
—Fágome eu responsable.
E como era superior no escalafón, ou polo que sexa,
meu avó marchou. Tomou un taxi, foi a San Miguel, falou coa miña avoa e díxolle que ao día seguinte marchase a Lugo cos tres fillos e o que puidesen levar. Sen parar máis, foise a Lugo no taxi.
Miña avoa buscou axuda. Ao día seguinte, ás 5 da
mañá, marchaba unha camioneta para Lugo. Era dun
veciño ao que lla requisaran os falanxistas. E tiña, por
riba, a obriga de ila entregar á capital da provincia. Así
que cargaron nela algún moble, os colchóns e foron
pra Lugo, ás cinco da mañá. Pero antes sucedeu algo
máis. Ao pouco de marchar meu avó chegaron os falanxistas nos seus coches. Rodearon a casa e non marcharon, “Foi a peor noite da miña vida, e iso que as tiven horribles”. Iso di meu pai, e eu tamén sei que tivo
outras horribles. Se cadra non foi esa a peor. Case seguro que non.
Medo. Moito medo. O solar da casa era triangular.
Estaba delimitada pola estrada e dous camiños, un a cada lado. En cada vértice puxeron unha metralladora e
agardaron. Pero o avó non saíu, porque xa non estaba.
Os nenos, ás tantas, durmiron un algo, esnaquizados
pola fatiga. A avoa non. A avoa chorou toda a noite. E
ás cinco da maña colleron a camioneta e, sentados na
caixa, foron pra Lugo.
E nas curvas de Mondoñedo, a iso das 6 da madrugada viron o que nunca deben ver os ollos dun neno de sete anos. Alí, nas cunetas, 10 de outubro, 1936, os cadáveres de 12 homes. Quen eran? Asturianos? Naviegos?
Mariñaos? Galiza metrallada nas cunetas...
En cambio, sei quen os deixou alí. Foi Tito Cuervo.
Claro que os ollos do meu pai, sete anos, oito, nove,
dez anos, aínda tiñan moito máis que ver. Contámolo outro día, porque estamos no Ano da Memoria e hai moitos
desmemoriados. Moitos. Interesados. Fascistas vergonzantes e fascistas desvergonzados.
Mentres tanto, viva a República! Iso si, galega. A vaquiña polo que vale, señor Sánchez.♦
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Intelixencia
espiritual
FRANCISCO CARBALLO

O

s cristiáns estamos a
vivir o ciclo máis
importante da liturxia
anual, a Pascua e o
Pentecostés. Este domingo
pasado, 11 de xuño, pechou o
ciclo cunha celebración a
Deus (domingo da Trindade).
Ao Deus que presentou Xesús
de Nazaré na súa
comunicación aforística e
parabólica.
As igrexas que reteñen as
formulacións cristolóxicas do
concilio de Calcedonia (451),
sérvense delas, mentres que
as armenias, nestorianas e
monofositas atéñense
soamente ás fórmulas
bíblicas. Unhas e outras tratan
agora de obter construtos
intercambiábeis cara a un
ecumenismo doutrinal.
Parecido intento buscan
teólogos e científicos ao
debater os grandes problemas
cosmolóxicos e morais. Polo
menos para un amplo sector
destes colectivos a relixión e
a ciencia deixan de querelarse
entre si para converxer.
Por dúas vías discorren as
mutuas reflexións. Unha
desde o estudo da
inteligencia. No 1983, H.
Gadner falou de sete tipos de
intelixencia. A que capta o
senso profundo da vida
prodúcese grazas ás
oscilacións neuronais a 40
hertzios procedentes da zona
dos lóbulos temporais
(“intelixencia espiritual ou
“Punto Deus”).
Outra desde os datos da
ciencia e da relixión. Nun
diálogo dos científicos G.
Börner, R. Breuer, G. Hoeppe
e Hans Küng (na revista
Spektrum Wissenchafl), este
conclúe: “Trátase dunha
converxencia moi real (de
ciencia e da relixión).
Precisamente, porque sei que
ambas as esferas son moi
diferentes. Non estou disposto
a refrescar vellas
confrontacións, mais
tampouco a que só haxa unha
mera harmonización. Vale
para as dúas partes, tanto para
certos teólogos, cando
intentan sacar elementos das
ciencias da natureza a prol,
por exemplo, dun “deseño
intelixente”, como para os
científicos que aproveitan
arbitrariamente elementos da
relixión. Sen esixirmos uns
aos outros algo falso,
podemos entendernos, xa que
todos recoñecemos os propios
límites e sabemos que non o
sabemos todo, nin uns nin
outros. A ciencia
proporcioname moitas
respostas a problemas
importantes. Á vez me alegra
recibir mensaxes da relixión
sobre as grandes preguntas da
vida”.♦

O MITO DE SANTIAGO MATAMOUROS E
O EXPANSIONISMO AMERICANO
MANUEL VILAR / NEW YORK
O autobús sae de Manhattan e
cruza o río Hudson por un dos
túneles feitos coas mans de milleiros de inmigrantes. No noso
camiño deixamos atrás Newark,
cidade na que viven moitos galegos e portugueses, e imos cara o
norte por unha paisaxe chá e
atravesada por numerosas autoestradas e vías férreas. Despois
dunha hora a paisaxe vai mudando: ondulada, boscosa, moi verde. O autobús volve entrar no estado de Nova York e cruza o río
Delaware, igual que fixera George Washington en 1776 perseguido polos ingleses camiño da
independencia. Entón entramos
en Pennsylvania pola poboación
de Matamoras. Si, Matamoras.
Un pode sorprenderse desta toponimia aquí e preguntar se o Santiago Matamouros chegou tan ao
norte neste continente. Sabiamos
que embarcara nas carabelas e que
pasara de ser matamouros a mataindios e mataindependentistas, e
sabiamos que chegara até o sur do
que hoxe é territorio de USA para
“axudar” aos conquistadores na toma de Acoma (1599), na que os españois liquidan oitocentos nativos
en vinganza por teren matado ao
capitán Zaldivar e dez soldados
que entraran na súa poboación, un
lugar construído sobre unha meseta de pedra de difícil acceso, no
medio do deserto de Novo México.
No ataque, os españois só sufriron
unha baixa –e non por feridas da
batalla– mentres que cairon varios
centos de acomas. As súas armas
eran machados de pedra fronte espadas de fino aceiro, arcabuces e
un canón. Aos homes maiores de
25 anos supervivintes os españois
cortáronlles o pé dereito, aos menores unha man e, a todos, vinte
anos de escravitude; ás mozas leváronas para un convento en México e nunca máis regresaron.
Catrocentos anos despois aos
americanos ocórreselles homenaxear ao gobernador da zona, o
capitán Juan de Oñate, e colocan
unha estatua de bronce diante do
centro de interpretación. Pero
unha noite de 1998 un grupo de
indios, armados dunha serra mecánica, fánanlle o pé dereito á estatua. A vinganza está cumprida
pola xente da roca branca, que é
o que quer dicir Acoma.
Despois da batalla, conta o
cronista Gaspar Pérez de Villa-

gra, os indios preguntaban
abraiados quen era aquel que andaba nun cabalo branco e acompañado por unha muller dunha
beleza nunca vista. O cronista di
que ese home “tiene la barva larga, cana y bien poblada./ Y calva
la cabeza, es alto y ciñe,/ una terrible espada, ancha y fuerte”.
Da Virxe non di se tiña cabalo
propio ou ía sobre as ancas do
cabalo branco. Mais de aquí a
Nova York aínda hai un anaco.
Matamoras na fronteira
¿Por que o topónimo Matamoras?
Pois todo ten que ver coa construción da fronteira con México, coa
política expansionista e coa conquista da metade do territorio mexicano, cando os norteamericanos
ocuparon o que hoxe é Texas, Novo México, California, Arizona e
parte de Nevada e Colorado. Pero
a historia empeza un pouco antes
da independencia, cando os españois acordan con Moses Austin
que se estableza no inmenso e despoboado territorio de Texas con
300 familias, que chegan da
Unión. No 1827 xa hai 12.000 anglos en Texas, cifra superior á de
mexicanos; en 1835 xa eran
30.000, cando os mexicanos non
chegaban aos 8.000, ademais negáronse a falar castelán e non facían caso das leis mexicanas. A integración dos norteamericanos foi

un total fracaso e unha invasión en
toda regra. Despois o aventureiro
James Long entra en Texas cun
exército privado e noméase presidente. É derrotado polos mexicanos, mais os norteamericanos impoñen certas condicións, como
cambiar a fronteira máis cara ao
sur e, na realidade, Texas permanece como independente entre
1836 e 1845, como “the lone star
republic”. De feito USA recoñécea
como estado independente xa en
1837. Texas intenta incorporarse á
Unión, pero como era un estado
escravista non tiña moi boa prensa
e é rechazada na primeira vez que
chega ao Senado. Porén, o medo a
que se aliñase con Francia ou con
Inglaterra foi suficiente para darlle
entrada na Unión e aumentar o
sentimento expansionista.
Os historiadores din que por
1840 os norteamericanos descubriran que eran os mellores do
mundo e tiñan un destino que
cumprir: levar o seu sistema político a aqueles pobos que aínda
non coñecían a democracia nin a
liberdade. No fondo hai unha filosofía expansionista e racista na
que os nativos norteamericanos
son vistos como salvaxes e os latinos como inferiores; filosofía
que aínda pervive. Esta filosofía
promulga que aos pobos salvaxes e aos inferiores non lles queda máis solución que a conquista
e a “liberación” polo superior, e

con esta filosofía empeza a guerra con México, unha guerra expansionista na que arrebatan a
metade do territorio mexicano e
coa que quedou establecida a
fronteira actual e, tamén, o inicio
dunha relación desigual.
E chegamos outra vez a Matamoras, non, agora estamos en Matamoros. Esta é unha cidade na
marxe dereita do río Bravo ou
Grande –segundo de que lado se
mire- e foi a primeira cidade tomada polos norteamericanos en
1846. A febre bélica e patrioteira
fai que, entre 1846 e 1848, se bauticen con este nome catro cidades
en USA: dúas en Pennsylvania (a
xa citada ao comezo e outra máis
ao sur) e, as outras, en Indiana e
Ohio; ademais dunha escola, unha
igrexa, un cemiterio, en total a
web da toponimia norteamericana
dá once entradas con este nome,
das que só catro son poboacións.
Estas están situadas á beira dun
río e na fronteira con outro estado,
imitando a fronteira con México.
O nome Matamoras é unha corrupción de Matamoros, ao ser os
norteamericanos incapaces de
pronunciar ben o final da palabra.
Matamoros, ou Heroica Matamoros, é, como dixemos, unha cidade na actual fronteira con Texas
(en fronte ten Brownsville). O nome débese a Mario Antonio Matamoros y Orive, un franciscano
fusilado polos españois por herexía e traizón en 1814, é dicir, por
levantarse en armas e loitar pola
independencia. En 1826 o México independente lémbrase deste
heroe e rebautizan unha cidade
norteña co seu nome.
O nome dun home que loitou
pola liberdade é corrompido e
pasa a ser sinónimo de conquista, racismo, militarismo, desprezo polos outros e insulto, o mesmo que significaba o mito de
Santiago Matamouros.
A cidade de Matamoros está
nunha fronteira onde cada ano,
como di Bruce Springsteen, morren moitos intentando atravesar
o deserto, montes e ríos da “ nosa fronteira sur en busca dunha
mellor vida” e cántalle a un que
fai o camiño de regreso:
Goodbye, my darling, for your
love I give God thanks,
Meet me on the Matamoros
Meet me on the Matamoros
Meet me on the Matamoros banks.♦
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O Trinque
Cultura europea
europea
Galatasaray-Dépor. Un día en Europa é un filme coproducido en
Galiza que percorre Europa de
canto a canto na busca de algo semellante a unha cultura común.
Catro historias que xiran ao redor

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Celanova

15 ás 20:30 h. a proxección
de La novena puerta
(1999), de Roman Polanski; o sábado 17 chega á
pantalla El día de la bestia
(1995), de Álex de la Iglesia; o vindeiro venres 23 ás
18 h. tocaralle o turno a La
madre muerta (1993), de
Juanma Bajo Ulloa –que
repite o sábado 24 ás 20:30
h.–, e a Tras el cristal
(1986), de Agustí Villaronga. No ciclo adicado a
Jackes Becker proxéctase
este venres 16 ás 18 h. Alibabá e os cuarenta ladróns
(1954), e ás 20:30 h. No toqueis el dinero (1954) –que
tamén poderemos ollar o
sábado 17 ás 18 h–; o luns
19 e martes 20 ás 20:30 h.
tocaralle o turno a La evasión (1960). De Joaquín
Jordá temos o mércores 21
ás 20:30 h. a fita Monos como Becky (1999). En Fóra
de serie poderemos ollar,
de balde, o vindeiro xoves
22 O prezo da noite (2002),
No ámbito do cauca
(2003), e O tempo dos bullos (2005), de Chus Domínguez. Máis información en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS

RICARDO PÉREZ

Road Movies
O ciclo de cinema organizado por Caixa Galicia presenta este xoves 15 ás 20 h. na súa
sede de VIGO a fita As uvas da ira, de John
Ford; á mesma hora podemos ollar en FERROL Easy Rider, de Dennis Hooper♦.

Betanzos
■ MÚSICA

MÁIS QUE JAZZ
Este domingo 18, a partir
das 21:30 na Praza de Fernán Pérez de Andrade, poderemos disfrutar coa música deste grupo, dentro do
ciclo Música na Pedra.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
No Auditorio Municipal temos, até o 14 de xullo, esta
magnífica colectiva.

A Casa dos Poetas presenta, durante xuño, as imaxes
cotiás realizadas polo Retratista de Matamá na primeira metade do s. XX.

A Coruña
■ CINEMA

ARTE PORTUGUÉS
Como complemento á mostra Territorio oeste o MACUF organiza este ciclo de
cinema documental no que
se explora a personalidade
dalgúns dos artistas portugueses de maior proxección
internacional. O martes 20
ás 20 h. poderemos ollar
Lugares perfectos sobre
Fernanda Fragateiro.

CGAI
No ciclo Cinema fantástico
español temos este xoves
Escultura de
Francisco
Leiro da
Colección
Caixa
Galicia.

das dificultades de comunicación
nun continente con moitas linguas
e xeitos de entender o mundo. E
todo iso mentres en Moscova xogan a final da Champions turcos
contra coruñeses.♦

Podemos visitar esta mostra de pintura até o 1 de xullo na galería Coarte.

MIGUEL CAMARERO
O casino Atlántico expón
os seus cadros até o mércores 28.

MANUEL
PREGO DE OLIVER
Este xoves 15 inaugúrase
no Quiosque Afonso unha
mostra deste pintor.

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. Alexandre Bóveda.

TRÍO DE ESTILOS
A sala Imaxinarte de Caixa

D E

C U L T U R A

Galicia acolle, até final de
xuño esta mostra de animación dixital.
Até final de xuño podemos
ollar a obra deste pintor no
centro de arte Atlántica.

TERRITORIO OESTE

OS OUTROS

Xaquín Marín presenta na Feira do Libro de FERROL o seu libro Ratas este venres 16.

Podemos visitar esta mostra
no Domus-Casa do Home.

blemas de conservación da
natureza, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae, até o
25 de xuño.

FRANCISCO LEIRO

■ MÚSICA

ARQUITECTOS

No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Galicia podemos contemplar a
obra de Francisco Leiro, a
de Cristina Iglesias e a colectiva 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 cunha 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,
conformada por magníficas
obras pertencentes aos seus
fondos.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de natureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os pro-

E S P E C T Á C U L O S

ticipación de Henrique
Dacosta, Eduardo Fra
Molinero, Anxo Franco e
Eduardo Torregrosa. O
venres 16 ás 20 h. presentarase o libro Ratas, do debuxante e ilustrador Xaquín
Marín. O sábado 17 ás 20
h. Paula Carballeira presentará o seu libro Smara,
ilustrado por Carole Hénaff; hora e día que tamén
val para presentar o libro de
Noe Martínez Ferrero: El,
mi último pelo de tonta.

MANUEL DE LAS CASAS

O museo Unión Fenosa
acolle esta magnífica colectiva de 27 artistas portugueses até o 30 de xuño. No
mesmo lugar temos tamén a
mostra Entre los cepos de
la memoria, con obras de
Agustín Ibarrola.

E

SHAKIRA
A estrela colombiana do
pop chega coa súa xira Fijación Oral este venres 16
ás 22 h. ao Coliseum. O
vindeiro xoves 22 ás 21:30
h. teremos no mesmo lugar
ao arxentino Andrés Calamaro. Entradas á venda en
www.caixagalicia.es.

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR

A galería Sargadelos é o
marco escollido para a presentación do libro de Carlos Velasco, editado por A
Nosa Terra, 1936: Represión e alzamento militar
en Galiza, este xoves 15 ás
8 do serán.

FEIRA DO LIBRO
Aberta nos Cantóns de Molíns, este xoves 15 ás 18:30,
Ánxeles Ferrer dirixe un
Obradoiro de Ilustración;
ás 19:30 preséntase o libro
Violencia de género en Ferrolterra, escrito polo maxistrado xuíz decano Alejandro Morán Lloréns; ás
21:30 realizarase unha mesa redonda sobre Editar e
escribir no Ferrol, coa par-

■ CINEMA

ILLADOS
O documental de Antonio
Caeiro proxéctase este xoves
15 ás 20:30 h. no Real Coro
Toxos e Froles, dentro dos actos do Ano da Memoria.

L´ORFEO
Dentro do ciclo Grandes
Noites de Ópera temos este
venres 16 ás 20 h. na sede
da Fundación Caixa Galicia o clásico de Monteverdi.
■ EXPOSICIÓNS

MEDIO AMBIENTE
O Ateneo Ferrolán expón
os traballos participantes
no XVI Certame Fotográfico até o venres 30.

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

A Guarda
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
No C.C. Municipal exhíbense as fotografías de Javier Teniente até este domingo 18.

Lamatumbá
A banda ourensá presenta o sábado 17
nas festas da vila guipuscoana de ORERETA a reedición de Lume (para que saia o
sol). O vindeiro venres 23 tocará nas festas de San Xoán en CARBALLO.♦

Lalín
■ MÚSICA

ETNOFOLK
Javier Jurado e Ramom
Pinheiro presentan no Casino esta revista o sábado
17 ás 16 h. Neste mesmo
acto tamén se presentará o
libro Orquestras populares
das Mariñas (Betanzos).

CONSERVATORIO DE
MÚSICA TRADICIONAL
FOLQUE

E

Concerto aberto a partir das
19 horas no Casino no que
participarán o Combo Folque coas vocalistas Begoña Fernández, Inés Portela e Xan Herrera; as crianzas da Escola Folque Infantil; Pedro Pascual e
Benxamín Otero; Darío
González tocará o vibráfono, Carlos Quintá o diatónico e Cris Pretas o
violoncello; as gaitas tocaranas Xan Herrera e Pablo Pacior; intervirá o dúo
de violino e sanfona Pauline Maasik e Mauro Senín; e a Aula de Flautas
do CMTF. As 22 h. haberá
unha cea no restaurante As
Vilas para o que se pode
apuntar no 676 401 256 e,
despois, ás 23:30, de volta
no Casino, repichoca.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

EPICROMÍAS
Até o vindeiro xoves 22 podemos ollar na sala Amararte as pinturas de Eduardo Baamonde.

LOIS WALPOLE

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

Até o domingo 25 na cape-

Carteleira
Carteleira

☞

GALATASARAI-DÉPOR. Nunha final da
Copa de Europa entre o Galatasarai e o Deportivo, en catro
cidades distintas suceden outras tantas historias nas que están implicados viaxeiros e policías. Comedia na que o fútbol
só é unha escusa.

☞

A PROFECÍA. Remake dun clásico do cine de
terror. Unha parella de clase alta cría o Anticristo, nacido coa
marca 666. O pequeno, favorecido pola Natureza, imporá a
súa lei ao seu redor.

☞

O ASASINATO DE
RICHARD NIXON.
Sean Penn é un vendedor divorciado sen sorte na vida. A
cada paso que dá, peor lle van
as cousas. Canso de loitar polo
soño americano, decide acabar
coa vida do presidente Nixon,
a quen culpa dos seus males.

☞

ROSARIO TIJERAS. Biopic dunha das
sicarias máis fascinantes de

Medellín, Rosario Tijeras. Cinema colombiano apegado á
dura realidade daquel país na
década dos 80.

☞

CANDO CHAMA UN
ESTRAÑO. Unha estudante que traballa de canguro
comeza a recibir chamadas
alertándoa de que atenda ben os
nenos que ten á súa tenza. Cando a policía consegue localizar
as chamadas, resulta que estas
veñen de dentro da propia casa.

☞

CAOS. Película de acción na que un grupo de
policías teñen que resolver un
atraco a un banco. Violencia,
suspense, coa máxima “nada é
o que parece” como consigna.
Ao igual que ocorre con outras
películas como Crash, para facer cadrar a historia o guionista cae en varias incongruencias. Entretida.

☞

X-MEN 3: A DECISIÓN FINAL. Os humanos descobren unha cura para os mutantes, pero parte des-

tes temen que a usen contra
eles, de modo que Magneto inicia unha rebelión que terán que
deter os X-Men. Outra volta de
rosca á historia de sempre.

☞

moi rendíbel. Ethan Hunt
(Tom Cruise) debe cumprir
unha misión arriscada na que
nada é o que parece. Moita acción e bastante máis intriga
que en entregas anteriores. Dirixe o creador das series “Perdidos” e “Alias”, J.J. Abrams.

☞

UN FRANCO CATORCE
PESETAS.
Martín e Marcos son dous amigos que deciden emigrar a Suíza na busca de mellores oportunidades. Pouco e pouco irán
facendo a vida alá e criarán as
súas familias. Cumprido o seu
obxectivo, chega o máis difícil,
volver á casa convertidos en
estranxeiros.

BURT MUNRO. Un
soño, unha lenda. Despois de moito prepararse e aforrar, nos anos sesenta un vello
pailán de Nova Celandia vai
aos Estados Unidos a bater unha marca de velocidade cunha
moto de 42 anos. Co seu encanto consegue o apoio de todos e alcanza un record aínda
non superado.
O CÓDIGO DA VINCI. Un asasino do Opus
Dei trata de eliminar os integrantes dunha confraría que
garda o secreto de que o cristianismo é unha trola e que,
despois de amigarse, Xesús de
Nazaré e María Magdalena tiveron prole. Que notición!

☞

MISIÓN IMPOSÍBEL III. Terceira parte
dunha saga economicamente

☞

☞

V DE VENDETTA.
Un fantoche con careta
preséntase para loitar contra
un goberno autoritario e abolir
o poder do Estado. Ten como
aliada unha moza perseguida
por erro. Aderezada cunha
conspiración para xerar medo
entre a poboación e xustificar
a ditadura.♦

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

RIVAGES
Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos ollar
até o 3 de setembro as fotografías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

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

LA BÚSQUEDA
A banda de pop rock das
Balears toca este xoves 15
no Clavicémbalo. O venres
16 subirán ao escenario os
Haiku; o sábado 17 chega
o metal dos Trashnos; e o
vindeiro xoves 22 temos no

mesmo lugar aos barceloneses Suite.

Maceda

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

■ EXPOSICIÓNS

J. VALCÁRCEL

JUÁN CID

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

No Castelo podemos contemplar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante 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.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

ANA PÉREZ-QUIROGA
Esta artista presenta as súas
instalacións Antes morta
que... burra na sala Alterarte do Campus.

ÁNXEL CASAL E O
LIBRO GALEGO

Mostra bibliográfica e documental sobre o fundador d’A
Nosa Terra na galería Sargadelos até o 15 de xullo.

LENINGRAD

AVANGARDAS
PORTUGUESAS

A mostra de collage de Misha Bies Golas (Miguel Calvo Ulloa) inaugura un novo
espazo con programación
propia na Fundación Granell: o ciclo Xoves poéticas
surrealistas, que poderemos
ollar até o domingo 25.

Trazos próximos. Artistas
do século XX portugués
acolle a autores da importancia de Amadeo de Souza-Cardoso, Paula Rego
ou Almada Negreiros, que
podemos ollar no C.S. Caixanova até este domingo 18.

PROXECTO COCHE
A artista Bárbara Fluxá
pretende recuperar con esta
exposición artística a memoria e importancia do Seat 127, como coche fundamental nos anos 70 e 80.
Podemos visitala na galería
DF Arte Contemporanea
até o 1 de xullo.

■ TEATRO

MONCHO BORRAJO
O polifacético artista presenta o seu novo espectáculo España Cabaret 2006 este xoves 15 no Auditorio
Municipal.

ANIMALARIO
Este venres 16 estrean, ás
21 h. no teatro Principal, a
peza Hamelín: Un cuento
para no dormir.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

GABRIEL CUALLADÓ
O martes 20 inaugúrase no
Café Moderno esta mostra
pertencente ao IVAM.

JOSÉ SOLLA
A mostra Entre campás e
medianoite pode ollarse,
até o domingo 25, no Pazo
da Cultura.

SOÑANDO SOÑOS
A sala Teucro expón as pinturas de Trini Barreiro até
o luns 19.

Maria Joâo e Mário Laghina.

podémola contemplar. no
CGAC.

UN VIAJE GALAICO

■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadeo
■ MÚSICA

REINHOLD BOHRER
O guitarrista alemán afincado nos Oscos, fermosa
comarca asturiana de cultura e lingua galega, ofrécenos un repertorio baseado
en composicións de creadores iberoamericanos como o brasileiro Heitor Villa-Lobos, de Federico
Mompou, de Manuel de Falla ou de Federico Moreno
Torroba, o domingo 18 ás
20:30 h. no Auditorio Municipal, dentro do ciclo Músicas Posíbeis.

■ EXPOSICIÓNS

MESTRES

Até este sábado 17 a galería
C5 Colección exhibe o traballo de Carlos Maño.

Até o venres 30 no hotel
Araguaney temos esta magnífica retrospectiva de pintura galega.

DENTRO

O ESCENARIO

SUSAN PHILIPSZ

DA ILUSIÓN

Até agosto, no Parque de
Bonaval, a artista escocesa
complementa cunha instalación sonora as esculturas
de Eduardo Chillida e Leopoldo Nóvoa.

Até o sábado 24 podemos
visitar esta mostra na Fundación Torrente Ballester,
dentro da XIV Feira das
Artes Escénicas.

BANDA DESEÑADA
O Centro de Documentación Xuvenil (Praza do Matadoiro) acolle a mostra Do
fancine ao manga yaoui.
Lesbianas, gais, e transexuais no cómic.

A obra de Antón Lopo exponse até o 20 de xullo na
Casa da Parra.

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

BOAS PEZAS

O festival de jazz de VIGO estréase este xoves 15 ás 22 h. no C.C. Caixanova cos portugueses Maria Joâo e Mário Laghina, que estarán
acompañados pola Orquestra Clásica de Espinho. O domingo 18 temos
no mesmo lugar o Paolo Fresu PAF Trío. No MARCO temos, o luns 19
ás 20 h, a conferencia Jazz e literatura; e ás 21 h. un concerto de violín
só a cargo de Dominique Pifarely. O martes 20, neste mesmo lugar, celébrase unha mesa redonda sobre Música e industria cultural, á que lle
seguirá o concerto de guitarra sarda de Paolo Angeli.♦

Mónica Cabo, Andrea
Costas, Rita Rodríguez,
Las Pingüinas (Sara García, Natalia Umpiérrrez) e
Natalia Rey, comisariadas
por Mar Caldas, expoñen
na sala de mostras da Facultade de Belas Artes (Maestranza 2) até o 30 de xuño.

Summer Blast Festival

O Porriño

POETA
EN COMPOSTELA

■ EXPOSICIÓNS

O vindeiro xoves 22 ás
19:30 h. no Casino preséntase o libro Abecedario das
árbores, de Marilar Aleixandre.

Compostela na memoria
recente (1970-80) titula o
fotógrafo a súa mostra na
galería Sargadelos onde
poderemos contemplala até
o 15 de xullo.

■ CINEMA

JOSÉ MOREIRA

MARFUL

Unha selección de imaxes
realizadas polo fotógrafo
porriñés entre 1910 e 1950
expóñense durante xuño no
Museo do Pobo Galego.

Ugia Pedreira, Pedro Pascual, Pablo Alonso e Marcos Teira clausuran o festival Sons da Diversidade
desta tempada e propóñennos unha cocteleira inspirada nos ritmos que soaban
nas vilas galegas, entre os
anos 30 e 50, nos salóns de

Divine Lust.

Este 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 anticipadamente
por 20 euros en Elepé e Honky Tonk de Vigo, en Discoprecio de Santiago
e en tendas Tipo e Gong de todo o país, ou por 23 euros na billeteira.♦

Freixo
Freixo Rock Alternativo
A parroquia de Valadares, en
VIGO, celebra un ano máis este
festival (con entrada de balde)
que comeza este venres 16 co
teatro das Esmorganas, os títeres de Arrefríos, e os gaiteiros Airiños da María, a charanga folk Ciprián 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.♦

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 urbanismo e, máis en
concreto, da solución ao
paso do tren mediante unha
estación intermodal onde
hai 3 opcións posíbeis: soterrar o tren, elevalo, ou
mantelo como medio de comunicación de cercanías.
■ MÚSICA

NORGE BATISTA
O cantautor cubano toca este venres 16 ás 23 h. no Liceum. O vindeiro sábado 24
toca no mesmo lugar The
Turre´s Band presentando
o seu novo CD Algho hai.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

MENTIRAS
Alfonso da Silva expón a
súa pintur,a até domingo
25, na Casa da Torre.

PELU VIDAL
Skacha.

A mostra de fotografía Bolivia. A terra tranquila pode visitarse na galería Casa
das Redes até final de xuño.

Reinhold
Bohrer toca
en RIBADEO
este
domingo 18.

HEMISFERIOS

Ribadavia

Imaxina sons

EXPORRIÑO
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la de Santa María podemos
visitar esta mostra de cestaría urbana.

Santiago
■ ACTOS

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 20 ás 22:30 h. proxéctase, con entrada de balde no centro social O Pichel
(Santa Clara 21, baixo), Un
certo sabor a mel (1961),
de Tony Richardson.

PASEN E VEXAN
Os collages de Renata
Otero expóñense até o 2 de
xullo na galería Espazo 48.

TRASCESDENCE
OF NETWORKS
Até o 5 de xullo a galería
Trinta presenta a videoinstalación de MANUEL SAIZ.

FERNANDO BELLAS

TONO CARBAJO
A mostra Escenas, cadrados negros e outros enlaces

SEN XERACIÓN
Podemos contemplar esta
mostra de X. Anleo, G. Aymerich, D. Basso, P. Barbeito, B. Cáccamo, T. Carbajo, D. Matamoro, M.
Paz, P. Pereira, I. Pérez
Vicente, C. Rial, D. Santomé e M. Vilariño no Auditorio de Galicia, até este 18.

KAILÄSA
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao corazón do Tíbet até este domingo 18 no Museo das Peregrinacións.
■ MÚSICA

Marful toca
este venres
16 en
SANTIAGO.
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baile e nos cafés cantantes,
nunha época musical marcada polos ritmos de tradición americana que cohabitaban coa música popular e
a canción melódica. Música
elegante para unhas letras
persoais e irónicas, letras en
feminino feitas pola propia
Ugia Pedreira e por escritores como Anxo Quintela,
Ricardo Carvalho Calero,
Olga Nogueira, Manolo
Pipas ou o francés Jacques
Prévert, das que poderemos gozar este venres 16 ás
21 h. no Auditorio de Galiza. Máis información e entradas en http://sons.compostelacultura.org.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Josep Pons dirixe ao conxunto este xoves 15 as 21 h.
no Auditorio de Galiza.

BERROGÜETTO
A emblemática banda celebra os seus 10 anos de existencia coa edición de 10.0,
o seu novo traballo que poderemos escoitar en directo
o vindeiro xoves 22 no Auditorio de Galiza.

Convocatorias
GRÁFICA 2006
O Centro Internacional da Estampa
Contemporánea de BETANZOS organiza estes cursos teóricos e prácticos
de verán. Entre o luns 3 e o venres 14
de xullo, de 16 a 21 h. e por un prezo de 210 euros pódese participar no
curso de Litografía, ao cargo do cubano Omar Kessel, no de Serigrafía
da artista e docente Soledad Barbadillo, e no de Iniciación á pintura abstracta do mestre Steve Cushner, da
Corcoran School of Art de Washinton DC. Entre o luns 17 e o venres 28
de xullo a profesora da Facultade de
Belas Artes de Pontevedra, Anne
Heyvaert, amosará aos participantes
a técnica do Gravado Calcográfico,
e á técnica de gravado Carme Navarro da Facultade de Belas Artes de
Cuenca tocaralle expor os principios
do traballo con Fotopolímeros. Do
martes 1 ao venres 11 de agosto o
mestre madrileño José Rincón impartirá un curso sobre as diferentes
técnicas e posibilidades da Augatinta, e Eloisa Gil Peña sobre Xilografía. Pódese participar en cantos cursos se desexe, co único impedimento
de que non sexan coincidentes nas
datas. As solicitudes de matrícula terán que enviarse á Fundación CIEC

(rúa do Castro 2, 15300 de Betanzos), aportando o boletín de inscrición indicando os obradoiros aos que
se quere asistir e o resgardo bancario
da transferencia de 110 euros na conta nº 2091-0018-76-30040023090 de
Caixa Galicia, ou na conta nº 00310001-28-1011003529 do Banco Etcheverría. O importe restante farase
efectivo na mesma conta unha vez se
confirme a matrícula. O diploma de
asistencia será entregado pola Universidade da Coruña. Máis información e
inscricións en www.fundacionciec.com.

II PREMIOS GALICIA
A Federación Galega de Prensa Deportiva promove o recoñecemento e
defensa da profesión do xornalismo
deportivo en Galiza convocando estes
premios nas modalidades escrita, radiofónica, audiovisual, fotográfica e
internet, ademais de 4 premios con
distinción honorífica á traxectoria
máis sobranceira no xornalismo deportivo galego, correspondendo un deles a cada unha das Asociacións Provinciais. Ademais, e na súa primeira
edición, convócase o Premio á igualdade e integración da muller na vida
xornalística deportiva en Galiza. Poderán optar aos premios todas aquelas

persoas, autores orixinais, e empresas
propietarias dos seus dereitos, que envíen os traballos xornalísticos editados entre o 1 de xullo de 2005 e o 30
de xuño de 2006, en calquera medio
de comunicación de Galiza ou fóra dela, presentando unha copia, según o
medio no que fora realizado (no apartado impreso as copias a tamaño DIN
A4; en radio CD; en gráfico formato
30 x 40; e en audiovisual e internet
CD ou DVD). Os traballos remitiranse
ao Secretario Xeral da Federación antes do 10 de setembro a través de correo certificado á sede social da Federación Galega de Prensa Deportiva,
sita na rúa do Hórreo 94, 1º B - 15702
de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

XIV CERTAME MANUEL
LUEIRO REY
O Concello do Grobe, xunto con Sotelo Blanco Edicións, promoven este
premio de novela curta para honrar a
memoria da súa figura, así como fomentar a promoción da literatura galega e os seus autores. Poderá participar
calquera persoa, sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os
seus textos en lingua galega, conforme
á normativa vixente. Os traballos, que
deberán ser orixinais e inéditos, terán

unha extensión mínima se 60 páxinas e
máxima de 120, tamaño DIN A4, de
mil oitocentas matrices cada páxina
aproximadamente. Do texto enviaranse 5 copias baixo lema, antes do 15 de
agosto, a XVI Premio Manuel Lueiro
Rey, Praza do Corgo s/n, 36980, O
GROBE (Pontevedra), coas que se
axuntará un sobre pechado no que figuren, fóra, o lema e título, e que conteña o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro. Máis información en certamelueiro@culturaogrove.com.

IX BIENAL DE GRAVADO
Caixanova promove unha nova edición
deste recoñecido certame internacional
no que poden participar artistas cun
máximo de dúas obras, inéditas e orixinais, dunha medida que non poderá
ser inferior aos 50 cm, ao menos por
algún dos seus lados, nin superior a 70
x 100 cm. Os traballos entregaranse ou
remitiranse antes do 30 de xuño á Unidade de Xestión de Obra Social (Praza
Maior 4, 32005) de Ourense. Máis información e solicitude das bases no teléfono 988 391 746, a través do fax
988 391 751, do correo electrónico ourense@centrosocialcaixanova.com, ou
en www.caixanova.es.♦

■ TEATRO

BRINCADEIRA

ESPERANDO
1.000 PALABRAS

O martes 20 ás 21 h. estréase Por quen anda a bailar
no teatro Principal.

A Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa) acolle esta mostra de Andrea Costas,
Jorge Couceiro, Victoria
Diehl, Raquel Durán, Fran
Herbello, Silvia Herrera,
Santi Jiménez e Silvia Omil.

OS NOVOS
A sala Nasa acolle, o martes 20 ás 22 h, a representación da peza Ni princesas
ni hostias, de Carolina
Fernández.

SWITCH ON THE POWER

A CASA DO PAI

O CGAC
expón a
obra de
Tono
Carbajo, en
SANTIAGO.

As compañías Teatro do
Noroeste, Negra Teatro e
Noescafé únense para coproducir este rito cruel,
descarnado e grotesco, este
oratorio que mestura o cómico e o tráxico, que podemos ollar desde o xoves 22
ao domingo 25 na sala Yago. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Tui

Neno oscuro, espectáculo
de poesía sonora.

■ EXPOSICIÓNS

CASA DO LIBRO

JOSÉ CARLOS GUERRA

Dentro da programación
de actividades desta libraría temos este xoves 15 o
espectáculo de voz e guitarra da actriz e cantante Xulia María, no que presenta
o seu libro Carne y Ceniza
e o seu disco A porta aberta; o venres 16 María do
Carme Kruckenberg presenta o seu libro As complexas mareas da noite,
acompañada por Miguel
Anxo Fernán Vello; o
martes 20 celébrase o Día
dos Lectores, tertulia dirixida polo escritor Francisco Castro na que calquera
pode participar libremente

A galería Trisquel e Medulio
exhibe os cadros deste artista até o sábado 24 de xuño.

Vigo
■ ACTOS

URBANITAS
O sábado 17 ás 19:30 h.
clausúrase esta mostra de
grande éxito cunha festa na
que o colectivo Alg-a presenta Census, un híbrido
entre teatro, interactividade, activismo social e experimentación audiovisual, e

Convócanse axudas para o fomento da protección e utilización da
propiedade industrial en Galiza.
Poderán solicitalas as microempresas, pequenas e medianas empresas, calquera que sexa a súa
forma xurídica, que teñan o seu
domicilio social en Galiza, así como aquelas outras que teñan algún
centro produtivo na Comunidade
Autónoma. Serán obxecto de
apoio a solicitude, mantemento,
inscrición de transmisión e análise de rexistrabilidade de títulos
de propiedade industrial. As solicitudes deberán presentarse antes
do 30 de novembro. A información completa desta orde está re-

MUSICAL
ILUSTRATIONS

O grupo Chicks On Speed
presenta como complemento da mostra Switch On the
power unha performance
na que se experimentan novos modos de crear collages baixo a influencia da
música, de medios dixitais
ou analóxicos, e de técnicas
manuais. Poderemos ollala
nas salas do primeiro andar
do MARCO este xoves 15.

■ CINEMA

IMAGINE
Paralelamente ao Utopía
Son, o café Uf organiza o ciclo Cinema e Canción no
que podemos ollar o domingo 18 esta fita dirixida por
Andrew Solt no 1988. Ademais no ciclo 36 filmacións
de Cantautores Xeniais este
xoves 15 adicarase a xornada a Janis Joplin; o martes
20 a Leonard Cohen; e o
mércores 21 e o xoves 22 ao
italiano Paolo Conte.
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑOS DE FERRO
Esta mostra fotográfica pode visitarse até o luns 19 na
estación da RENFE.

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

MARCAS DE LUZ
Na Casa das Artes exhíbense,
até o 25 de xullo, unha serie
de fotografías antigas pertencentes ao Arquivo Pacheco.

URBANO
LUGRÍS VADILLO
Até o 9 de xullo a sala I do
C.S. Caixanova albergará

ELSA PÉREZ VICENTE
Até o domingo 25 podemos
ollar na sala II do Centro Social Caixanova os cadros de
Elsa Pérez Vicente. A sala
III deste centro mostra as fotografías de Yolanda Ferrer.

FRANCISCO
MANTECÓN
Mostra do desaparecido artista vigués na galería PM8
(Pablo Morillo 8).

SÍNCOPA NEGRITA
Na Casa das Artes como
actividade do festival Imaxina Sons a mostra O deseño no disco de Jazz 19401990, que recolle magníficas portadas de vinilos de
deseñadores gráficos que
souberon facer un uso intelixente e creativo da tipografía e as súas posibilidades na industria discográfica do jazz.

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

ARTURO SOUTO

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA

recomendando ou falando
das obras que desexe ou
simplemente escoitar; o
vindeiro xoves 22 o libro
que se vai dar a coñecer é
Cielo de Tango, de Celsa
Osorio. Todos os actos darán comezo ás 20 h.

Na sala do primeiro andar do
MARCO encóntrase a mostra Ruído e políticas musicais, que presenta a un grupo
de artistas do mundo da arte
e da música compartindo estratexias performativas e estéticas para transmitir valores alternativos ou contidos
políticos críticos. Até o 17 de
setembro poderemos ollar
pezas artísticas e documentos videográficos de Alaska
& Nacho Canut, Tobias
Bernstrup, Carles Congost, Chico y Chica, Killer
Barbies, Chris Korda, Yoko Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

máis de medio cento de
pinturas de recente creación deste continuador da
saga familiar. De formación
autodidacta e á marxe dos
grandes movimentos artísticos, o seu mundo plástico
é xeneroso en referencias a
un mundo interior pleno de
surrealismo onírico e incluso de realismo máxico.

collida no DOG de 25 de maio 2006.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Convócanse subvencións a proxectos dinamizadores das áreas
rurais de Galiza. Poderán solicitar
axudas persoas físicas, sociedades
mercantís, sociedades agrarias de
transformación, cooperativas, sociedades laborais e outras entidades societarias con personalidade
xurídica propia, asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro e centros especiais de
emprego, creados ao abeiro da
normativa sobre integración social
de minusválidos. Toda a información desta orde pode consultarse
no DOG de 25 de maio de 2006.♦

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 este domingo 18,
a mostra A construción naval ao través da Historia,
que recolle exemplos de
barcos, planos, aparellos
náuticos e ferramentas relacionadas coa construción
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 escénicos,
unidos baixo a idea do movemento e o ritmo, o que conse-

Yolanda
Ferrer
mostra
as súas
fotografías
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.

Anuncios de balde

VIRGINIA PREGO

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas na 2º quincena de agosto por 580
euros. Telf. 981 761 158.

Mostra na galería María Prego (Luís Taboada 21, 2º) a
súa obra, onde se poderá contemplar até este sábado 17.

Javier Krahe
canta este
venres 16
na Fábrica
de Chocolate
de VIGO.

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

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

URBANITAS
O MARCO presenta a interesante mostra Actitudes
urbanas da arte galega actual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa até este domingo 18.
■ MÚSICA

JAVIER KRAHE
O cantautor madrileño estará en directo este xoves 15
na Fabrica de Chocolate,
ademais do DJ De Sastre. O
venres 16 temos na mesma
sala a Comando 9mm, a
Los Abrasivos e o DJ Lagartija; o sábado 17 celébrase a Festa Benicassim
(de balde) coa presentación
do primeiro disco dos vigueses Ectoplasma; o mércores 21 van dar un concerto os norteamericanos Royal Crown Rewiev, xunto
cos Mr Whiz; e o venres
23 teremos aos Suite. Máis
información en www.fabricadechocolateclub.com.

xullo durante todos os venres ás 22 h., os sábados ás
20:30 e 22:30 h. e os domingos ás 20:30 h. o espectáculo de Eisenhower Moreno e Roberto Cordovani. Entrada anticipada á
venda nos centros do Corte
Inglés.

Vilagarcía
ilagarcía
■ ACTOS

EMILIO XOSÉ ÍNSUA
O martes 20 preséntase na
libraría Arousa, a partir das
20:30 h, o libro Antón Vilar
Ponte e a Academia Galega (Contributos para a historia crítica dunha institución centenaria), nun acto
no que conta coa presenza
do autor, do responsábel de
Edicións do Cumio Antón
Mascato, e máis do catedrático da USC, Francisco
Fernández Rei.
■ EXPOSICIÓNS

A Rede

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

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

BAÍA EDICIÓNS
www.baiaedicions.net
Páxina electrónica de Baía Edicións, editorial que comezou a andar en 1990 e que
agora colga na rede un sitio moi completo. Inclúe información sobre a empresa,
as coleccións, novidades, os seus autores,
os ilustradores, catálogo, ligazóns, contacto e noticias.♦

FESTA PERIFÉRICOS
Este venres 16 The Blows
achéganse á Iguana Club
para facer unha repichoca.

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Zeca
Afonso e o café Uf organizan
a I Mostra de canción 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 16
poderemos escoitar a David
Álvarez Canoa; o vindeiro
venres 23 poderemos escoitar a Servando Barreiro.
Ademais este ciclo trata de
mostrar todo o relacionado
coa canción de autor, a través
de exposicións, libros, discos, audicións, revistas, etc...
■ TEATRO

A ÓPERA DE A PATACÓN
Teatro do Aquí representa,
este venres 16 no C.C.Caixanova, a magnífica 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 Teatro Arte Livre (Vázquez
Varela, 19) acolle até o 2 de

O CAMIÑO DO
AUTOGOBERNO
Esta mostra pode visitarse
na Casa de Cultura.
■ TEATRO

ARMAS BAIXO CONTROL
Creacións Máxicas e o
Mago Antón presentan,
este sábado 17 no Auditorio Carmen Estévez Eguiagaray, este espectáculo de
maxia que ten como obxectivo conseguir que das
armas só saian pompas de
xabrón.

Viveiro
iveiro

■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota) a 50 m. da praia. Terraza con vistas a Fisterra. Completamente equipado
para 4 persoas por semanas durante xuño; e a 2º quincena de xullo por 550 euros. Telf. 981 761 144, 666 843 997.
■ Alúgase habitación a partir de xullo,
con dereito a cociña e baño propio en piso novo na zona de Conxo, en Santiago de Compostela. Piso amoblado e
exterior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel
persoa que traballa e se quede alomenos 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 transistor do século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta
emisión sucedánea das emisoras
árabes da AM.
■ Véndese coche xemelgar completo 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. Desde entón levamos desenvolvido actividades asistenciais e culturais na cadea, e asesorando e orientado nos

seus dereitos. Facemos un chamamento 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 Retriever con pedigree, vacinados e
desparasitados. Telf. 986 304 970.

■ Particular vende W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas interesadas poden chamar ao telf. 679
421 169.
■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.

■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753
105.

■ Urxe profesor/a nativo/a de inglés para centro de formación en
Compostela. As persoas interesadas
deben enviar CV con foto a compostelaempleo@yahoo.com.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e tamén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.

■ Psicólogo especializado en modalidades de intervención para inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de conflitos vencellados 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 Idiomas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade, chama ao 625 692 813.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.
■ Coido crianzas, anciáns e, tamén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.
■ Véndese carriño para xemelgos Jané Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.
■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores. Alberto, telf. 616 870 908.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galiza (CRAEGA), libres de transxénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces alimentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642♦

Dentro do ciclo Berlim no
escuro podemos disfrutar
este venres 16 ás 21:30 no
teatro Carlos Alberto con
Cora Frost, actriz, cantora
e performer. Entradas con
prezos de 10 a 15 euros.

AMELIA CUNI &
WERNER DURAND
Ashtayama song of hours,
programa paraledlo Chrsitopher Williams no Auditório de Serralves este sábado
17 ás 22 h. A austeridade do
canto indiano Dhrupad diríase oposta a muita da música experimenta, porén, esta
colaboración celebra o comedimento e a precisión
como virtudes, creando unha música bela e sobria.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ EXPOSICIÓNS

LOIS TOBÍO
O centro de maiores Caixa
Nova acolle, até final de
xuño, esta mostra fotográfica sobre o intelectual galeguista (1906-2003), orixinario de Viveiro.

Valença
■ ACTOS

FEIRA DO LIVRO
Desde esta quinta feira 15
até o domingo 18, na Praça
D’Armas da Coroada, na
Fortaleza, vinte editoras
presentarán os seus fondos
e novidades literarias. A
feira conta cun amplo programa de música, teatro e
danza de animación complementar.

Por to
■ MÚSICA

GEORGETTE DEE
A tradición alemá do cabaré cotinúa viva e renovada.
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gue pola sucesión das formas
dadas polo alto contraste.

Que ben sendo este tinglado. Un urinario? mobiliario urbano dos que lle gostan aos alcaldes recaudadores
de impostos especiais a calquer prezo? unha peilanada? O toque pseudo modernista da súa estrutura non
fai esquecer que este “Sadajet” non é outra cousa que unha paduanada publicitaria en Sada.♦

Os vigueses
de
Ectoplasma
presenta o
1º disco
na súa
cidade este
sábado 17.

O

español Alonso é o
mellor corredor de
coches do mundo.
Nadal é o mellor tenista. Dani Pedrosa o mellor nas motos. A selección española de
fútbol gañará o mundial. Al-

modóvar é o mellor director
de cine. Cervantes o mellor
escritor de todos os tempos.
Rocío Jurado expresou mellor ca ninguén a paixón enriba dun escenario. A zarzuela
non ten tanto que envexarlle

á opera como ás veces se
pensa. Isto é patriotismo sano, porque os españois somos
europeos e cosmopolitas e
aborrecemos o inútil localismo nacionalista, xerador de
odios e de insolidariedade.♦
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Antonio Blanco
‘Afinadores de pianos en Galiza somos cinco’
H. VIXANDE
Antonio Blanco non ten un momento libre. A súa profesión de
afinador de pianos e luthier –reparador– absórbelle a vida privada. Trátase dun home que
aprendeu do seu pai a profesión.
Afinador de pianos, pensei que
era unha profesión desaparecida.
Nunca desaparecerá. Sempre
foi unha profesión con poucos
membros porque non é como outro oficio. Haiche moito piano
pero é un traballo de moita dedicación, no que só se transmite o
coñecemento de pais a fillos.
Pianos de verdade quedarán poucos, a maioría serán
eléctricos.
Non, cada vez hai máis pianos mecánicos. Hai un renacer.
A demanda para ir ao conservatorio é moi alta e hai moita xente a estudar música. Tanto é así
que moitos alumnos teñen que
conformarse con ir a clases particulares. Un pianista de verdade,
necesita un piano acústico porque o touche [toque] dun mecánico non o consegue o electrónico. É un son que se produce na
caixa de resonancia, onde se funden os harmónicos... Nunca verá
un concerto clásico ou de jazz
cun piano eléctrico.
E non hai afinadores electrónicos?
Tampouco. Hai que coller a
nota cun diapasón e facer a afinación. Un afinador electrónico
nin sequera afina ben unha guitarra, iso que só ten seis cordas.
Non hai nada como o oído.
Antes, os mellores afinadores eran os cegos, ou iso dicían.
É unha teoría. Coñecín algúns moi bos. Os cegos desenvolven máis o oído pero non significa que sexan os mellores. Hai

PACO VILABARROS

que educar o oído pero precisas
dunhas condicións previas...
Pensei que ter bo oído era o
esencial.
Importa moito. Tamén importa a formación, a preparación
ao longo dos anos.
Tarda moito en afinar un
piano?

Un que está en uso, unha hora e media, aínda que o tempo
pode baixar ou subir un pouco,
depende das condicións térmicas, se son estábeis.
E como se aprende a profesión?
De pais a fillos. Méteste no
obradoiro co teu pai... e apren-

des. Agora seica en Inglaterra hai
algunha escola de afinadores pero moi elemental. Eu aprendín co
meu pai, que era acordeonista.
Afináballe as lingüetas do acordeón, que son moi dedicadas.
Logo estiven doce anos no estranxeiro, onde me formei. Hoxe, meu fillo segue o meu oficio.
Cantos afinadores hai en
Galiza?
Somos cinco, pero cando empecei, había dous e daba de sobra.
Cinco? Unha profesión case
tan restrinxida como a de presidente da Xunta. Seguro que
está en vías de desaparición.
Non pense. En realidade, vai
a máis pero sempre será restrinxida. O piano é un instrumento
que naceu en 1710 e cuxos últimos cambios importantes foron
nos anos corenta do século dezanove.
Entendo que haxa máis
alumnos, pero pianos, serán
poucos. Quen mete un na casa?
Agora hai moitos máis pianos. Antes, en Europa central as
clases medias e altas tiñan pianos. Aquí non. Con todo, cambiaron as cousas e un piano de
cola pódese comprar por vinte
mil euros e un vertical por tres
mil. Ás veces, nunha casa entra
mellor un piano de cola pequeno
que un vertical.
¿?
Si. Hai pianos de cola de metro oitenta aos que se lles pode
buscar unha esquina, mentres
que encaixar un vertical nunha
parece pode ser complicado.
Andei detrás de vostede varios días, é un home moi ocupado.
Levo moitos sitios: Santiago,
Ourense, Vigo... Só en Vigo, entre
o conservatorio profesional e o
superior hai máis de cen pianos.♦

n o v i d a d e

1936. Represión e alzamento militar en Galiza
de Carlos F. Velasco Souto

Un libro tan agardado como escrito
para responder á demanda das
moitas preguntas que levaban
facéndose desde hai décadas a conta
da rep resión franquista.

A NOSA TERRA

Luandino
FRAN ALONSO

O

camiño que leva
desde Vilanova da
Cerveira até o
afastado e incógnito lugar
onde o escritor Luandino
Vieira se refuxia do mundo faise estreito, torto e inhóspito para calquera condutor. Eu percorrino a mediados dos anos 90, acompañado dunha boa amiga
lisboeta, cun exemplar de
Persianas, pedramol e outros nervios baixo o brazo.
A miña fascinación pola
poética da narrativa de
Luandino viña xa da miña
época de estudante e agora ía ter a oportunidade de
coñecelo persoalmente e
entregarlle un exemplar
do meu libro, encabezado
por unha cita da súa autoría. Ao chegar alí, logo
dun enrevesado percorrido, o que máis me sorprendeu non foi a súa persoa senón o lugar onde residía. Dentro dos terreos
dun antigo convento (propiedade dun artista plástico portugués), o escritor
angolano, como un moderno anacoreta entregado
en corpo e alma á súa obra
literaria, habitaba un pendello convertido en humilde apartamento. Daquela,
a súa única compaña eran
algúns animais domésticos, aos que lles concedeu
a graza dun alcume especial. As galiñas –seguramente os únicos seres que
no día a día estaban ao
tanto das súas inquedanzas– respondían a nomes
como Balzac ou Flaubert.
José Luandino lucía un
xeneroso cabelo canoso,
recollido nunha coleta, e a
pracidez do seu rostro aínda deixaba entrever os
longos anos de actividade
política en Angola e unha
tremenda estadía no campo de prisioneiros do Tarrafal, en Cabo Verde, lugar que eu tiven a desacougante oportunidade de
visitar algúns anos despois. Daquela, Luandino
vivía agachado en Portugal, pois nin sequera tiña
permiso de residencia.
Durante o xantar –acudimos a un degustar presunto con melón a un pequeno restaurante con fermosas vistas sobre o Miño– o
escritor relatounos divertidas anécdotas –algunha
protagonizada con Mário
Soares– que anunciaban o
futuro de soidade e silencio que un novo Luandino
desexaba para si. Seica os
únicos momentos en que o
escritor angolano abandona o seu refuxio son aqueles en que as febres altas
da malaria o obrigan a algúns días de recuperación
nalgún hospital lisboeta.
Unha década despois, o
feito de que renuncie ao
Premio Camões só pode
parecerme a cousa máis
lóxica do mundo.♦

