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NACIONALISTAS E SOCIALISTAS CHEGARON A UN ACORDO
de mínimos sobre o novo Estatuto como demandaba A Nosa Terra
a pasada semana. Non é un pacto calquera posto que da súa aplicación depende non só que vaia adiante o proceso de reforma estatutario, senón que este lle sirva para avanzar a Galiza no seu autogoberno e poda situarse axeitadamente no contexto estatal. O documento, asinado por Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana, ten unha clara filosofía nacionalista que se enxerga, primeiramente, na
asunción de que Galiza é unha nación. Desta asunción de que Galiza necesita un “Estatuto de nación”, parte toda a filosofía posterior,
tanto situando o galego por enriba do castelán, co deber de coñecelo, como na suficiencia e autonomía financeira, cunha Axencia Tributaria propia, da asunción da débeda histórica de 21 mil millóns
que demandaba o BNG ou nas relacións coa UE. Hai quen pode criticar o acordo por ambiguo, por falta de concreción. Causa rebuldaina se é o PP quen o fai. Pois os principios están claros. Certamente, precisan unha concreción na fórmula constitucional axeitada
para recoñecelos. Esta é marxe que se lle deixa ao PP para sumarse
a este pacto. A marxe do encaixe constitucional será elástica segundo as necesidades políticas, para que os populares poidan cumprir as
súas promesas de non rebaixar o status de Galiza no contexto estatal. Haberá que agardar agora para ver se o PP asume a postura maximalista das autonomías que goberna, por exemplo a Comunidade
Valenciana ou as Baleares, ou a intransixencia españolista con Catalunya. De momento, con Galiza seguen a táctica ancestral de negar
a súa existencia. De non se así, Mariano Raxoi tería que ter levantado a voz ante este acordo entre nacionalistas e socialistas.♦

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

Artigo de
Anxo Quintana
sobre o primeiro
ano de Goberno

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2006.

“...Non cabe dúbida de que Auster é
un mestre impecábel e de que
o seu oficio non admite contestación”
Manuel Xestoso (A Nosa Terra).
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ERC e o PSC, os seus impulsores saen malparados do proceso
con fortes crises internas

Catalunya aproba un Estatut
que non contenta a ninguén e deixa
feridas na sociedade
AFONSO EIRÉ

O novo Estatut de Catalunya gañou e é lexítimo. O 73,9 por cento dos votos positivos fronte ao 20,7 negativos non deixan lugar a dúbidas, aínda que unha abstención de máis do 50 por cento condicione a lectura do resultado. Pero o proceso da reforma estatutaria non rematou ben. Deixa unha sociedade catalá dividida na vez de reivindicarse conxuntamente ante Madrid. Os
dous impulsores da reforma, ERC e PSC, saíron malparados. Rachouse o goberno tripartito, os republicanos afrontan unha importante crise interna e o PSC desfaise do president Pasqual Maragall, arrecanta a súa liña catalanista e sométese a José Luis
Rodríguez Zapatero, que impón a súa visión da “España plural” fronte á “plurinacionalidade de España” aprobada polo Parlament.
“Ja tenim Estatut”. Con estas pa- a renovación da dirección”.
Pero os dous sectores princilabras Pasqual Maragall remedaba na noite do referendo ao pre- pais de ERC, o liderado por Josep
sident Josep Tarradellas cando Lluís Carod-Rovira e Joan Puigdesde o balcón de Sant Jaume cercós, semellan non estar polo
pronunciou aquel histórico “Ja labor dun congreso antes das
eleccións. Puigcercós afirma que
sot aquí” ao volver do exilio.
A frase do president foi o úni- apoiará a Carod para president, el
co chisco cara á historia ao rema- será o seu segundo, abandonando
te dun proceso de elaboración do Madrid. Mentres tanto, daranlle
novo Estatut que deixou na socie- entrada na comisión permanente
a xente non aliñadade catalá a seda en ningún dos
mente da división:
‘España plural’
bandos, como Joninguén está conan Ridao, Josep
tento, aínda que
de
Zapatero
Huguet ou Jordi
CiU fose a única
Portabella.
formación en cele- aprobada
Porque, aínda
bralo con cava.
que poida semeSempre previso- no referendo
llar o contrario, si
res, fixérono pensando máis nas non ten nada que ver mudaron cousas
no Principat no
próximas elecproceso do Estacións autonómi- co ‘Estado
tut.
cas, que para eles plurinacional’,
Para o PSC, o
comezaron cando
proceso e, finala campaña do re- que aprobara
ferendo, que no
mente, o resultado, non foi o
propio resultado o Parlament catalá
agardado. Tanto
do proceso.
que Maragall reERC asumiu a
nuncia a ser o
derrota do “non” e
avecíñanse nos republicanos tem- candidato dos socialistas, deixánpos de debates internos e tamén dolle paso a José Montilla. Os dede mudanzas para adaptarse á no- nominados “mozos turcos”, que
va situación política. O sector li- xa dominaban a estrutura do parderado polo ex conselleiro Joan tido, collen as cinchas institucioCarretero, deu a coñecer o mani- nais. Significará o arrecantamenfesto de Almoster, no que deman- to do catalanismo histórico do
dan un congreso extraordinario no PSC e a submisión do PSC ás dique se defina “o modelo de parti- rectrices de Madrid? Todo semedo, a reorientación da estratexia e lla que vai ser así. Renuncia a go-

aclarando mentres o PP segue coa
súa guerra particular pensando
nun adianto electoral das lexislativas para antes das eleccións municipais. Recorrerá o Estatut ao
Tribunal Constitucional porque
está nun labirinto do que non pode saír. Convertido en forza marxinal en Catalunya e no Pais Vasco e estancando en Andalucía, a
súa única opción para facerlle
fronte a Zapatero pasa por polarizar o resto do Estado tendo a
cuestión nacional como eixo. Está disposto a perder para evitar
que o PSOE gañe por maioría absoluta. E o mesmo José María
Aznar medita volver, presentándose por Valladolid ao Congreso,
por se fose necesario substituír a
Mariano Raxoi na “cruzada”.
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que se recoñecía a España plurinaproceso estatutario supuxo “un cional. O da Moncloa, referendado
fracaso colectivo” logo do traba- agora polos cataláns, responde ás
llo que deu chegar a redactar un teses da “España plural” de Rodrínovo Estatut. No seu editorial ex- guez Zapatero. O primeiro rachaba
plican as razóns deste fracaso: co concepto de autonomía, o se“fracturouse o soberanismo, trun- gundo só afonda na descentralizacouse a experiencia dun goberno ción. España plural non é o mesmo
catalanista e de esquerdas e levou- ca España plurinacional.
Desde o soberanismo consise a CiU a un radicalismo descodérase que con este Estatut non
ñecido na súa historia recente”.
Miquel Sellarés, director de se resolve o encaixe de CatalunDebat Nacionalista, considera ya no Estado, xa que está “na lóque este proceso “levou a unha es- xica do de 1979”.
pañolización da política catalá”.
Do mesmo parecer é o soció- Supón un avance?
logo Salvador Cardús quen tamén
afirma, ademais, que o proceso O que ninguén se atreve a negar é
“deixou cicatrices mal curadas”. que o Estatut agora aprobado supón
Cardús considera que “algunhas un avance a respecto do de 1979.
rupturas serán irreversíbeis” e que Non hai máis que ver os principais
o horizonte de emancipación na- xornais europeos que falan da “nación catalá”, un
cional “terase que
termo que agora se
dibuxar baixo oupoderá usar ofitra coordenadas
inguén dubida
cialmente.
diferentes”.
O comentarisPara moitos que o novo Estatut
ta de La Vanguaranalistas, entre
supón
un
avance
dia
Francesceles Cardús, na
Marc
Álvaro,
vez de darse unha a respecto do de
contesta así á predisputa de Catagunta
de
se
o no1979.
Os
xornais
lunya contra Esvo Estatut servirá
paña na procura
para avanzar: “Si,
de máis sobera- europeos xa se
se os que gobernía, deuse unha refiren a Catalunya
nan Catalunya sa“batalla fratricida
ben aproveitar as
entre
cataláns, como ‘nación’
oportunidades e
que non van pose os que goberder tapar as próxinan España necemas eleccións”.
O problema estaría en que es- sitan apoios. Con maiorías absota reforma aprobada agora polos lutas e monocores en Madrid non
cataláns enterrou o Estatut de nos fagamos ilusións. Vai ser coSau, aprobado polo Parlament mo o Estatut de 1979, bo ou malo
por todos, agás o PP, e votouse o segundo as tempadas”.
Desde o soberanismo consiEstatuto da Moncloa.
O Estatut de Sau era un cambio dérase que con este Estatut Cataradical de modelo de Estado, no lunya segue no pujolismo: visiVén da páxina anterior

N

Entregoulle Zapatero a presidencia da Generalitat a Artur Mas no acordo da Moncloa? A defenestración de Maragall así semella indicalo. Na fotografía, de esquerda a dereita, Artur Mas, J.L. Rodríguez Zapatero e Durán i Lleida.

tando a Moncloa cando o necesiten. Jordi Pujol, que non quixo
nunca reformar o Estatut e que
non gostaba deste, decidiu apoialo participando activamente na
campaña. Todos os partidos, incluída CiU, deron esta etapa por
rematada, afirmando que o autogoberno debía escapar á lóxica
conxunturalista para pórse a resgardo das continxencias.
Desde o soberanismo considérase que a culpa de que continúe a
política do chamado “peix al
cove”, aproveitando o xogo das
maiorías e minorías en Madrid, foi
a gran traizón de Mas, pactando o
Estatut con Zapatero na procura da
presidencia da Generalitat.
No que existe coincidencia é
en que con este Estatut mudaron
as regras do financiamento, au-

mentaron as competencias e, sobre todo, Catalunya deu un salto
a nivel simbólico.
Un proceso aberto
Ninguén dá por pechado o proceso catalán. Existen discrepancias
sobre canto tempo se tardará en
abrir un novo proceso. Todo vai
depender da correlación de forzas
en Catalunya e tamén no Estado,
afirman a maioría dos analistas.
Algúns xa se preguntan se o
que necesitan Catalunya e os Países Cataláns é un Estatut. Desde
Tribuna Catalana propoñen que
o soberanismo “cure as feridas e
se prepare para unha nova etapa
que responda exclusivamente á
vontade do noso Parlament, sen
que ninguén máis poida intervir”.

Abandonar a vía estatutaria
pode ser unha das decisión que
tomen en ERC logo dun profundo debate interno. Consideran
que neste referendo se constatou
que unha parte do catalanismo
“xa non comparte as bondades
do sistema autonómico”.
Sellarés, propón “pensar como
encaixar na Europa na vez de preocuparse como encaixar en España”.
En CiU, non embargante,
cren que é preferíbel “a aceptación do marco autonómico competencial e seguir a loitar polas
transferencias”.
O futuro vai depender moito
“de como se aplique o Estatut”,
afirma o comentarista Bru de Sala. Acabouse o vitimismo en Catalunya como afirmou o honorábel Maragall?♦

Que votaron os electores de ERC?
ROGER BUCH
Esta vez acertaron as enquisas. Mentres
que a práctica totalidade dos votantes habituais do PP apostaron polo non, non pasou o mesmo cos electores de ERC. Unha
ollada aos resultados por comarcas e distritos de Barcelona permite observar como as porcentaxes do non aparecen aproximadamente sumando o 45 por cento do
resultado do ERC nas eleccións ao Parlament, o 100 por cento dos do PP e un pequeno porcentaxe que provén do PSC e de
ICV. Tendo en conta que ERC no 2003
obtén mellores resultados que o PP, o medio millón de votos negativos do referendo repartíronse a partes iguais entre soberanistas e españolistas.

No anterior referendo da Constitución
europea, ERC e máis ICV apostaron polo
non e conseguiron arrastrar á maioría dos
seus electores e a parte dos de CiU. Nesta
ocasión, os votantes do PP, que vota nas
eleccións catalás –non o que só o fai nas
do Estado, que continuou absténdose– seguiu a consigna do partido, mentres que a
metade do electorado de ERC optou polo
si ou polo voto en branco. Os porcentaxes
do voto en branco máis altos coinciden
maioritariamente nos barrios e poboacións
con máis presenza independentista. Por
outra banda, o electorado de CiU, mobilizouse contundentemente, e, ademais, dun
xeito inapelábel, polo voto afirmativo.

A campaña electoral caracterizouse
por dous temas. Dunha banda, a versión
popular del “peix cove”. Admitindo publicamente co Estatut non é bo, pero a idea
dos estrategos socialistas de máis vale o
paxaro na man que cento voando causou
furor entre a cidadanía. Doutra banda, o
PSC conseguiu bipolarizar a campaña e
convertela nun plebiscito contra o PP, que,
desde hai algúns anos e semella que por
moito tempo, e o que máis e mellor mobiliza os cataláns, como no seu momento se
viu beneficiada precisamente ERC.
Esquerra terá que reflexionar, e moito,
sobre as decisións que tomaron e como se
percibiron, pero non vai levar a ERC ao os-

tracismo. As mesmas enquisas que vaticinaban que o electorado de ERC non seguiría
as directrices do partido, indicaban que os
republicanos plantaríanse de novo no Parlament con máis de vinte deputados, facendo
imposíbel desta maneira un tripartito cunha
ERC debilitada como queren na en Nicaragua (sede do PSC) ou un goberno nacionalista liderado comodamente por CiU. Semella que boa parte do electorado de ERC
agradecese que o seu partido seguise a voz
da conciencia que obriga a outros a admitir
limitacións do novo Estatut pero que non
van pasar o trago persoal de votar co PP.♦
ROGER BUCH é polítólogo. Tribuna Catalana.

Quen se abstivo?
VICENÇ VILLATORO
Cando Raxoi –e outros– fan a trampa indecente de sumar a abstención e o voto en
branco ao non, estanse a inventar un mapa político catalán, creo que por influencia do tópico vasco. Mal que lle pese a
Raxoi, en Catalunya non hai nacionalistas
e constitucionalistas, coma en Euskadi.
Eu creo que da lectura xeográfica dos resultados do domingo, 18 de xuño, aparece
unha cousa ben diferente. Esta é a miña
proposta de lectura.
1.- En Catalunya si hai un voto antinacionalista catalán, un voto dos que escoitan a COPE. Este sector animouse a votar e
alimentou o non. Pero este sector é un tigre de papel, que fai moita sombra cando

o iluminan desde Madrid, pero que pesa o
que pese e chega a onde chega. O referendo do Estatut serviulle para situalo no seu
espazo, existente, pero marxinal.
2.- O voto que se mobilizou no referendo é o voto nacionalista. Vese na distribución xeográfica da abstención. E este voto
nacionalista decidiu optar polo si nunha relación de tres a un a respecto do non. O nacionalismo catalán realmente existente optou moi maioritariamente polo si.
3.- En Catalunya existe un voto non
nacionalista, pero non antinacionalista,
que nas eleccións alimenta o PSC e que
non se sentiu chamado a votar no referendo, malia que se lle ofreceu a posibilidade

de facelo en clave española e de apoiar a
Zapatero. Non estivo mobilizado a favor
do Estatut, pero tampouco conseguiron
mobilizalo en contra os que pensan que é
un voto antinacionalista á vasca. Este é un
voto tamén abstencionista nas eleccións
catalás, por que non está motivado para
sumarse á onda catalanista, pero que tampouco está disposto a sumarse a unha vaga anticatalanista. Polo tanto, esa abstención non se pode sumar ao si, pero aínda
é máis indecente sumalos ao non.
Raxoi fai trampa. O Estatut gañou e é
lexítimo, segundo todas as regras de xogo.
Se as abstencións se suman aos votos en
contra, nin Montenegro sería independen-

te e José María Aznar tampouco podería
ter maioría absoluta. Pero todos teñen reflexións que realizar. O nacionalismo do
non ten que pensar no que se equivocou e
non serve –creo eu– despotricar agora do
país real e propoñer tirar os cataláns de
Catalunya e cambialos polos montenegrinos. Pero todos os nacionalistas teñen que
reflexionar –sen dramatismos nin urxencias– sobre este paquete do votos anacionais, que non vai contra o catalanismo,
pero que tampouco soubo atraelo alimentando unha abstención un pouco
excesiva.♦
VICENÇ VILLATORO é xornalista. Tribuna Catalana.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Un ano de cambio galego

Felipe González

Din que a
negociación de ZP
salva á ETA, porque
está derrotada. Falso.
A ETA pode estar
diminuida e con
menos apoios sociais,
mais para matar e
poñer unha bomba
chega con pouca
cousa. Véxase o
GRAPO. Sen negociar
pode haber ETA por
trinta anos máis.

Din os xuíces e fiscais
que compareceron na
Comisión do Estatuto
que eles non
discriminan o galego.
Tamén din que a
presenza da nosa
lingua nos xulgados é
“anecdótica”. ¿Como
pode non existir
discriminación e ao
mesmo tempo non
usarse, se resulta que
a metade, cando
menos, dos cidadáns
teñen o galego como
lingua preferente nas
súas vidas? ¿Non será
que hai moitas
maneiras, ás veces
subtiles, de
discriminar? Tampouco
o franquismo
discriminaba o galego
a punta de pistola.
Había outros métodos
e, polo que parece,
segue a habelos.

Aumenta a
regulamentación da
televisión para
defender a infancia.
Pero entre o que máis
compromete a
infancia están os
anuncios de xoguetes.
Trampa golosa que
atrapa os nenos e os
educa na
enfermidade do

ANXO QUINTANA

O vicepresidente da Xunta reflexiona sobre as mudanzas que se
produciron na política galega desde a chegada do novo Goberno.

O

cambio galego xa non é un desideratum: é unha realidade en construción. Un ano despois das eleccións de 19 de xuño, o nacionalismo
transforma o país día a día desde o Goberno de Galiza. Transfórmao desde unha
relación transparente e aberta cos cidadáns e cidadás da nación, nun exercicio
permanente de rexeneración democrática
das institucións públicas. Transfórmao
desde a consideración de que a gran maioría dos galegos queren que Galiza avance
como país, progrese como unha sociedade
máis xusta e incremente substancialmente
o seu peso político e económico no conxunto do Estado.
Penso sinceramente que este primeiro
ano foi un ano de conquistas prácticas na
perspectiva de consolidar o cambio galego polo que esta sociedade votou o 19 de
xuño. En apenas doce meses, substituímos
a parálise e a incuria da Era Fraga por unha acción política dirixida, desde a comunicación fluída coa sociedade, a colocar a
Galiza noutra dimensión. No plano interno, modificamos profundamente as liñas
directrices que orientan a acción do Goberno. Do culto irracional ao cimento e da
concepción patrimonialista e clientelar
dos servizos públicos pasamos a unha
aposta inequívoca pola innovación, a excelencia, a cultura de calidade, o desenvolvemento pleno dos sectores produtivos
e a relación en pé de igualdade coa sociedade. O poder deixou de ser un ente alleo
ao pobo, unha excrecencia que parasitaba
os esforzos dos sectores máis dinámicos
de Galiza, para converterse nun cómplice
dos galegos. A relación vertical tornouse
en diálogo horizontal, de ti a ti. Nestes 12
meses, os galegos comezaron a ver aliados en San Caetano e non señores feudais
afastados de todo e de todos.
Cando digo que o cambio galego é unha realidade en construción o fago porque
me afasto conscientemente de toda autocompracencia. Coido que é moito o que se

leva feito, mais coido tamén que é moito nación. Nin practicamos a vasalaxe ante o
máis o que fica por facer. Aquí quixera fa- fetichismo do goberno amigo nin nos aboacer unha reflexión. Neste tipo de procesos mos ao non polo non de quen antepón as
contan máis os aspectos cualitativos que consideracións partidarias aos intereses esos cuantitativos. Ninguén pode dubidar tratéxicos do país. Deste xeito, temos increque Fraga facía moitas cousas. O proble- mentado notabelmente o peso político de
ma non era que fixera moito ou pouco, o Galiza no Estado. O Goberno central xa
problema é que o que facía facíao invaria- non pode actuar como se Galiza non existibelmente mal. Do que se ten preocupado o se. Existe, ten dereitos e capacidade de nenacionalismo no Executivo, neste ano, é gociación para obter logros nada desdeñáxustamente de modificar as liñas verme- beis (transferencias pendentes, recoñecemento da débeda histórica,
llas da acción do Goberno. De
mellora no financiamento da
dotar este país de algo que
Lei de Dependencia...). Durannunca tivo, un proxecto de gopoder
te este ano, Madrid ollou moiberno. Agora teno. E ten o sedeixou
de
ser
to máis para Galiza do que dulo indubidábel do Bloque Narante o resto de período democionalista Galego.
un
ente
alleo
crático.
E ese proxecto de Goberno,
Un ano de cambio galego
no noso caso, é tamén un proao pobo para
deu para que Galiza teña unxecto de país. 12 meses deron
converterse ha política de vivenda desepara que o novo Estatuto de napara beneficiar a grande
ción sexa xa unha realidade tanun
cómplice ñada
maioría da sociedade e serviu
mén en construción. Vencimos
para que a cultura naas resistencias dos que, nunha
dos galegos” tamén
cional recuperase a dignidade
beira ou noutra, teimaban con
e se afastase dunha concepque este asunto era menor, que
ción que sempre a sitúa como
non interesaba a ninguén. Souunha variedade rexional da
bemos comunicarlle con clareespañola. Deu tamén para
za ao noso pobo que neste
que avanzásemos cara a un
asunto lle vai a vida, que non
novo deseño estratéxico de
podemos ficar atrás. Impulsapaís nas súas especialimos o traballo no seo da sociezacións produtivas, quer nos
dade e fixemos o proprio no
parlamento galego. E vimos de asinar un tradicionais (produción láctea, construAcordo de Criterios co noso socio de Go- ción naval) quer nas emerxentes (enerxía
berno que dá plenas garantías de que o Es- eólica). E serviu aínda para modernizar
tatuto será un Estatuto de nación e de que, os servizos públicos do benestar e para
por tanto, Galiza non será preterida nin re- achegalos a aqueles sectores sociais que
legada ao vagón das rexións, a serie B do máis os necesitan.
Somos unha nación. Temos enormes
Estado español.
Doce meses deron para que por vez pri- potencialidades como pobo. E por vez primeira desde que existen institucións de au- meira na historia temos un proxecto de patogoberno Galiza teña estabelecido unha re- ís, de nación que aspira a manter relacións
lación bilateral, en pé de igualdade, co Go- fraternas, en pé de igualdade, co resto dos
berno do Estado. O Goberno do que son vi- pobos do Estado. Todos os que acreditamos
cepresidente compórtase sempre coa digni- en Galiza somos necesarios nesta grande tadade que lle é esixíbel ao Goberno dunha refa. O mellor está aínda por vir.♦

O

Cartas

Os piñeiros e o Sil
En relación ó artigo aparecido
nese medio no nº 1224 titulado
“Os piñeiros non deixaran ver o
Sil”, quero manifestar o seguinte:
Existen persoas, que viven
fundamentalmente nas cidades,
que contemplan os montes galegos como lugares simples de
ocio, que teñen valor só para ir a
miralos con motos todo terreo,
coches catro por catro, quads, ou
incluso velos dende un helicóptero, tamén, para ceibar neles xabarís ou outros animais e despois
ir cazalos, outros, coidamos que
os montes deben de servir para
unha contemplación sosegada,
facer sendeirismo, percibir toda
a natureza, dende os animais ás
plantas, recoller cogomelos, e facelos no posíbel, e sempre que
cumpran as normas básicas de
medio ambiente, produtivos, co
único fin de fixar algo a poboación, para que a pouca xente que

queda nas aldeas non teña que
emigrar como fixeron os nosos
pais, e coidando loxicamente,

que os seus beneficios repercutan exclusivamente na zona.
É razoábel que existan diferen-

Fé de erros
No número anterior (1.227), na reprodución da conferencia de
Manuel Rivas lida na illa de San Simón co gallo da entrega dos
premios Xerais, nas páxinas 4-5, por un erro de montaxe, ao final da mesma omitíronse estes parágrafos:
“E entón, talvez, podemos dicir que a esfera pousa por terceira vez na illa. Nós temos a obriga de estar aquí. A illa non se
pecha, non nos cerca o mar. Pola contra, pensamos o mundo dende aquí. Sostemos a esfera coas nosas mans.
Ao xeito de Walt Whitman podemos proclamar: Nós, cosmos,
de San Simón fillos!
Cidadáns libres nesta Libertaria, neste almeiro, no corpo
aberto da nación, que non é un fin, senón un primeiro circo, unha célula nai, un embarcadoiro cara ao mundo de beleza perturbadora, de verdade inexplicábel, de zocos para os pés libres, de
fondo cóncavo convexo”.
Por outra banda, nese mesmo número, na entrevista a Pedro
Puialto (páxina 31), non se mencionaba que a páxina web na que
está o curso do PER é www.portomeloxo.com.♦

tes puntos de vista, a moitos por
exemplo gústannos moito máis os
carballos, os bidueiros, ou os castiñeiros, que os piñeiros do país,
–por certo estes tamén son árbores
autóctonos–, e si na zona aludida,
non se puxeron máis carballos e
castiñeiros, como foi explicado, é
que para conceder as axudas, cando se solicitaron, primaban os piñeiros. De todas as maneiras estas
diferenzas non deben de levar a
demagoxia como dicir que os piñeiros non deixarán ver o Sil, cando aínda coa plantación dos terreos próximos ao desfiladeiro, os canóns poderán seguir véndose sen
dificultade, é este acercamento da
plantación o desfiladeiro, como se
explicou tamén, debeuse a que para manter unha zona de 4,5 hectáreas de pequenos carballos, houbo
que utilizar o espazo até os límites
do terreo aproveitábel, pois as
axudas danse só para un mínimo
de superficie para plantar, é non
había máis espazo.
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Benquerido Fernando

consumismo
obsesivo.

CARME ADÁN
Esa cultura capilar e solidaria na que crías,
na que sempre traballaches, na que xa se sinte a túa ausencia.
Excelente profesor e auténtico mestre,
enquerido Fernando, de ti afirma a gostabas de citar a Martí e a Sukusi. Deste
último repetías que sempre “reAula Castelao de Filosotornamos ao punto de partida
fía ter sido amigo das palabras, do pensamento, da liberxcelente para sabernos de onde vimos”.
Se é certo que vimos de materia
dade. E moitas son as palabras
profesor e
interestelar agora na estrela verque estes días temos dito e esmella da liberdade as xentes bocoitado mentras te acompañabaauténtico
as e xenerosas agárdante. Sabemos nun silencio insoportábel.
mos da túa puntualidade, nesta
Repetimos compromiso, remestre,
ocasión vivímola como un dolobeldía e amizade con especial
gostabas
roso adianto.
insistencia. Compromiso que
Cando cheguei o martes a casempre mostraches no teu pende
citar
a
Martí
sa despois de despedirte en Sarria
samento e na túa praxe. Un penunha
carta túa cunha foto dentro
samento fortemente incisivo con
e a Sukusi” agardaba
enriba do mesado. Esraíces no materialismo e na poetabamos na casa da Matanza con
sía social, que se plasmaba tanto
Teresa e sorríamos. Grazas polas
na túa capacidade de análise e
ensinanzas e polo sorriso.♦
reflexión das situacións políticas e sociais da que dabas conta
en calquera conversa, debate ou xuntanza,
CARME ADÁN,
como na concreción na acción. Un pensaex presidenta da Aula Castelao de Filosofía
mento colectivo que, como ti afirmabas o
pasado 21 de maio no discurso co que recoXosé
llías no nome da Aula Castelao de Filosofía
o Pedrón de Ouro 2006, se consolida libre,
plural, crítico, a contra corrente e sempre
orientado á praxe. Nesta acción é onde a coherencia e o compromiso sempre resultan
más difíciles de acadar, mais ti sempre deixaches claro onde estabas, con quen traballabas. O teu compromiso con Cuba ou con
Palestina son dous exemplos que lembramos
e que sobre todo teñen presente os que recorreron o país contigo organizando recollidas
de medicamentos, charlas solidarias,... A túa
posición a respecto das guerras, o traballo
activo na defensa da ría de Pontevedra, o
compromiso co nacionalismo e o sindicalismo de clase leváronche a tomar as rúas sempre, a rebelarte sempre. A túa convicción de
que o ensino público en galego é o que “permitirá aos nosos netos seren galegos a tempo completo alén da esquizofrenia e da discriminación” foi motor dunha docencia activa e non repetitiva.
Dicías no discurso do Pedrón de Ouro
que “os estados caducan, as nacións poden
desaparecer, pero os pobos con conciencia de
seu permanecen”. Esa conciencia que se crea
e visualiza desde a cultura non rendida, desde esas redes de expresións en liberdade que
axudaches a fundar, a estender, a dinamizar.

A crítica do
capitalismo, como
sistema, está mal vista.
Non embargante, 230
persoas reunen tanta
riqueza como tres mil
millóns, a metade da
poboación mundial.
Non é unha crítica é
un dato.

Para Fernando Pérez,
Presidente da Aula Castelao de Filosofía

‘E

É curioso que non se cite para nada que por iniciativa da comunidade de veciños, logrouse
que a xente que vai ver os Canóns do Sil, se acerque a pé os
miradoiros e deixe os coches á
entrada dos Torgás, para o que xa
está feito alí un aparcadoiro, e
así poder ver o Sil en calma como require o lugar. Por certo que
non é verdade que nos camiños
desa área utilizárase o cimento.
Todos estes temas pódense
discutir nas asembleas da comunidade, e faise o que diga a
maioría, o que non é correcto é
que a única persoa que agora sabemos que non está de acordo,
membro fundador da comunidade, non asista a ningunha das
cinco ou seis asembleas públicas, nas que se acordou todo por
unanimidade, e faga críticas nun
semanario agora que está feita a
plantación.
No escrito publicado existen
outras moitas incorreccións, que

non paga a pena contestar, porque o positivo de todo isto é que,
por fin, no fondo, penso que estamos de acordo en que a Ribeira Sacra, da que os canóns forman unha parte importantísima,
é un espazo moi fermoso, que temos entre todos que coidar e
promover. Algúns xa hai moitos
anos que o facemos, e así xa temos denuncias contra moitas
desfeitas que se fixeron, e moitas
outras actuacións como solicitar
que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade
ou Parque Nacional. Cando iso
ocorra, as leis serán moito máis
estritas, iso si, haberá que permitir que os veciños teñan medios
para poder viviren na zona, pois
grazas a eles as cousas mantivéronse ben moitos séculos.♦
XOSÉ-BIEITO COELLO
PRESIDENTE DA COMUNIDADE DE
MONTES VECIÑAIS DE PARADA
(FONDODEVILA-PARADA DE SIL)

Xunta Xeral de Accionistas

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Convocatória de

B

Fernando Pérez fotografado por Carlos Varela Veiga, intervindo no plenario da Asamblea Nacional-Popular Galega celebrada en Carballo en 1977.

Lois

Hai un problema
coa selección
española de fútbol.
Din que o himno
nacional non ten letra.
Pois é falso. ¿Quen
non cantou algunha
vez aquelo de:
Franco, Franco, que
tiene el culo blanco
porque su mujer lo
lava con Ariel. Doña
Sofía lo lava con lejía
y los hijos del Borbón
lo lavan con Colón?

O Banco
Etcheverría, fundado
en Betanzos en 1717
e hoxe parte do
grupo Caixa Galicia,
abre unha nova
oficina na Gran Vía
de Vigo. Unha veciña
comenta: “xa están
aquí os etarras”.

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.

S

egundo acordo do Consello de Administración de 28 de abril de 2006, convócase aos señores accionistas de PROMOCIÓNS CULTURAIS
GALEGAS S.A., con domicilio en Vigo, rúa do Príncipe 22, á Xunta Xeral Ordinaria que se celebrará na
citada sede social o día 29 de xuño ás 17 horas en primeira convocatoria e o día 30 de xuño, á mesma hora, en segunda e definitiva, baixo a seguinte
ORDE DO DÍA

1.– Informe de Xestión, exame e aprobación, no
seu caso, do Balance, Conta de Resultados e Memoria de Xestión do exercicio 2005.
2.– Renovación estatutaria de cargos societarios.
3.– Rogos e perguntas.
En Vigo a 11 de maio do 2006
Xosé Fernández Puga
Presidente

Cacharro o domingo
18 na Radio Galega.
Deféndese das
acusacións e culpa a
“un partido [o PSOE]
que dividiu o país e
que provocou unha
guerra hai setenta
anos”. Dato anexo:
O pai de Cacharro era
republicano de centro
e, só por iso,
foi desterrado
a Andalucía,
onde naceu o actual
presidente da
Deputación de Lugo.♦
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Os nacionalistas pregúntanlle a Touriño se lle parece ben o enchufismo

O BNG de Verín acusa o PSOE de preferir
aliarse cos independentes por culpa do urbanismo
A.N.T.
A retirada das competencias
de urbanismo ao BNG, por
parte do alcalde socialista de
Verín, Emilio G. Afonso, supuxo a ruptura do pacto municipal asinado en 2004 e o goberno, a partir de agora, en
minoría de socialistas e independentes na citada localidade.
Para Eloi Domínguez, até hai pouco teniente de alcalde do BNG, e
agora na oposición, “o PSOE prefire a alianza cos independentes de
Cid Harguindey, aínda a costa de

Menos vexetais,
menos linguas,
menos
pluralidade
Juan José Millás comenta
en El País (16 de xuño) a
noticia sobre a redución das
variedades vexetais e
relacionaa con outros tipos
de pluralismos. “Na
actualidade só se cultivan
150 especies agrícolas fronte
ás máis de 7.000 utilizadas
polo ser humano ao longo da
súa historia. Temos menos
semen, menos idiomas,
menos escaravellos, menos
palabras e, agora, menos
vexetais. De modo que o
único que non conduce ao
pensamento único, conduce
á dieta única, ao idioma
único, á novela única... Así
as cousas, os editores de
títulos raros organizáronse
para defender a
bibliodiversidade, pois tamén
no territorio da cultura escrita
hai cada vez menos
especies”.♦

A inmigración
africana tras
o paraíso
das películas
Rosa Montero comenta en
El País Dominical (18 de
xuño) o éxodo africano
sobre Europa. “Cada vez
empezan a súa tráxica viaxe
desde máis abaixo. Primeiro
foi Marrocos, logo
Mauritania, agora Senegal.
Canto máis lonxe botan as
pateiras, máis posibilidades
de morrer. Mentres tanto,
nós erguemos os valados,
poñemos patrulleiras,
reclamamos a presenza da

romper co BNG”, unha alianza
contraria precisamente, na súa opinión “á que goberna na Xunta”.
O concello de Verín estará a
partir deste momento gobernado
en minoría por catro concelleiros
do PSOE e tres independentes,
en tanto que a oposición pasa a
estar formada por oito edís do PP
e dous do BNG.
A ninguén se lle oculta que o
liderádego do concello é exercido na práctica por Cid Harguindey que estivo afastado da política tras unha sentenza do Supremo que lle impuxo dez anos de

Armada, pedímoslle á Unión
Europea que faga algo. Mais
todos os esforzos represivos
e defensivos parecen
inútiles: é como tentar
conter a auga do mar entre
as mans. Europa é un castelo
fatalmente sitiado, unha
pequena illa en metade dun
oceano de desesperanza.
Alguén pensa de verdade
que podemos defendernos da
súa necesidade? Son moitos,
cada día son máis e están
dispostos a tentalo unha e
outra vez até perder a vida.
Que é o único que teñen. Ou
case o único. África é un
continente tráxico e en
moitos sentidos agoniante. A
seca que actualmente padece
agravou unha situación xa
de por si límite e oito
millóns de persoas corren un
risco crítico de morrer de
fame. Sen dúbida os
inmigrantes veñen
esporeados pola miseria e a
fame negra, mais non é só
iso o que os mobiliza.
Porque estas xordas viaxes
cara as costas españolas
adoitan costar bastantes
cartos: ao parecer, e
dependendo do barco e da
ruta, cada individuo págalle
entre 600 e 3500 euros ao
traficante. Son sumas
respetábeis, sobre todo no
contexto africano. Nos
pobos de orixe de onde
proveñen os inmigrantes
talvez terían podido investir
eses cartos noutra cousa. No
comezo dun pequeno
negocio, por exemplo. Non,
non é só a fame, nin a
necesidade máis elemental,
o que fai que estes
desherdados da Terra se
guinden a unha aventura tan
perigosa. Eu penso que o
que de verdade os move é o
ideal, o soño rutilante do
paraíso europeo, o brillo
cegador da nosa confortábel
sociedade de ricos, tal e
como a adiviñan na
televisión e nas películas”.♦

condena por prevaricación. Harguindey e, desde hai anos, un experto coñecedor dos recovecos
da política local e un bo representante de certos intereses urbanísticos. Tampouco o pasado do
alcalde Afonso é precisamente
rectilíneo. O hoxe socialista fora
cabeza de lista no seu día do PP,
candidato independente e tamén
membro de Coalición Galega.
Os intereses urbanísticos
rebentan a coalición
A ruptura ten un claro trasfon-

do urbanístico. Os problemas
remóntanse aos tempos do goberno do Partido Popular cuxo
Plano Xeral provocara varias
sentenzas en contra. O novo
goberno de coalición encargouse da reforma do Plano, un
avance da cal foi presentada a
finais de marzo. O alto número
de alegacións presentadas provocou tensións entre a coalición de Goberno. Os independentes de Harguindey presionaron sobre os seus coaligados.
As súas teses foron aceptadas
polo alcalde socialista, mais

non polos nacionalistas que finalmente foron expulsados do
goberno.
As disensións extendéronse
ás oposicións celebradas para
cubrir dúas prazas de traballadores municipais. O BNG acusa a Cid Harguindey de presións sobre os membros do tribunal e ao alcalde socialista de
aceptar o enchufismo. O BNG
verinés pregúntalle a Touriño
se, despois das súas proclamas
contra a corrupción, está disposto a aceptar estas irregularidades.♦

RICARDO / El Mundo, 20 de xuño do 2006
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Memoria de
Xoán Ledo
X.L. FRANCO GRANDE

N

on son moitos os que
saben que foi Xoán
Ledo un dos que máis
estreitamente estivo identificado cos homes principais da
Editorial Galaxia. E foi
tamén un dos que
contribuíron a dar unha imaxe da editorial que perdurou
por moitos anos. Unha imaxe
que, de cando en vez, un sente necesidade de volver a ela.
Porque foron moitos anos de
acerto gráfico e artístico
debidos a Xoán Ledo.
Por forza debemos referirnos á súa contribución gráfica
e artística. Vistos con ollos de
hoxe o deseño dos libros
daquel tempo mostran a súa
orixinalidade, a súa
modernidade e aínda ás veces
a súa ousadía, de tal maneira
que ese foi tamén un dos anovamentos que a editorial lle
deu á cultura galega daquel
tempo. E soubo manter ese alto nivel ao longo dunha moi
importante xeira editora.
O seu espírito tiña tamén
outras cordas: era un intelectual e un artista. Demostrou o
primeiro en cantos traballos
escribiu, case sempre de moi
diversa temática, poñendo de
manifesto a súa información,
que era moi completa, e a
súa áxil capacidade analítica.
E demostrou o segundo
deixando unha importante
obra pictórica, aínda que, pola súa modestia e
temperamento introvertido,
nunca a quixo expoñer.
Ricardo García Suárez foi
un home tolerante e afectuoso,
cordial e verdadeiro, bo e
xeneroso. Como compañeiro
de ilusións, como servidor dun
ideal, como home comprometido co seu país, sei ben da súa
entrega a unha causa ao longo
de moitos anos. Con Paco, con
Xaime ou con Piñeiro, e aínda
con outros, como Viñas e Rufo
Pérez, puxo como todos eles o
seu talento e saber ao servizo
da causa común, sumando así
diversas capacidades a unha
única empresa.
O pseudónimo Xoán
Ledo pode apreixar un pouco
a esencia da súa personalidade: Xoán podería expresar alguén que, conforme ao dito
popular, non se dá importancia –un Xoán de ninguén– e
Ledo a idea do que vai pola
vida conforme ás súas ideas,
ás súas maneiras e ao seu ser
persoal. Un home que cadra
consigo mesmo.
Engadirei tan só que el
sabía moi ben que o que se
ten cobra o seu verdadeiro
sentido cando dalgunha
maneira se comparte. Penso
que esa é a idea que se
agocha nestes dous versos
dun poema do poeta
vitoriano Swinburne, que el
traduciu ao galego:
Cando eu tiña as ás, irmán,
Esas ás eran tan miñas coma túas.♦

ACORDO SOBRE O ESTATUTO

Recolle a asunción da débeda histórica,
cifrada nun investimento do 8% durante 10 anos

O BNG e o PSOE
pactan un Estatuto de nación
RUBÉN VALVERDE
O PSdeG-PSOE e o BNG unificaron nun documento “os criterios para un Estatuto de todos”
que recolle as aspiracións dos
nacionalistas. O recoñecemento
de Galicia como nación, o deber
de coñecer o galego, o estabelecemento dun marco nas relacións entre Galicia e a UE, un
modelo de financiamento propio ou o compromiso de investimento do Estado que corrixa
a chamada “débeda histórica”, son algúns dos aspectos
máis sobranceiros do acordo
entre socialistas e nacionalistas.
Galicia tería un Estatuto de nación se dependese do BNG e do
PSdeG-PSOE. Coa rúbrica do
acordo entre nacionalistas e socialistas queda claro que a vontade de ambos os dous partidos
é a de superar o teito competencial actual e acadar un autogoberno pleno no eido político pero tamén financeiro. O presidente do PP galego, Alberte Núñez Feixóo, levaba meses criticando o PSOE e o BNG por defenderen proxectos estatutarios
distintos.
O acordo recolle un total de
sete puntos comúns que estruturan os eixes que a priori eran
máis conflitivos. O máis curioso
é que agora, malia o detallado da
proposta, o líder do PP galego di
que é “ambigua”. Con este acordo será máis fácil chegar a un
acordo no debate exclusivo que
pediron os populares para tratar
a reforma do Estatuto.
O primeiro aspecto é o que
recolle “o recoñecemento nacional de Galicia”. O acordo explica que “o galeguismo que todas as forzas políticas profesamos asume o carácter nacional
de Galicia (...) Hoxe temos o carácter da nacionalidade histórica,
ao mesmo nivel que comunidades como Euskadi e Cataluña. O
recoñecemento nacional destas
comunidades e a cualificación de
nacionalidade histórica outorgada a outras comunidades que até
agora non a tiñan, converte en
imprescindíbel o recoñecemento
do carácter nacional de Galicia.
Porque o somos poR dereito e
porque non facelo suporía, na
práctica, perder o status que hoxe posuímos”.
O que non queda concretado
no acordo é a fórmula que se utilizará para definir a Galicia. As
fórmulas que se barallan son nación, pero de contar coa oposición do PP podería optarse por
nacionalidade e deixar o outro
termo para o preámbulo, seguindo o modelo do Estatut catalán.
A proposta simplemente di que

Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana.

“o Estatuto recollerá no seu texto o recoñecemento do carácter
nacional de Galicia no seu actual
marco constitucional”.
A pretensión dos nacionalistas, aceptada polo PSOE, sería
definir no articulado a Galicia
como nación. Esta definición
non entraría, segundo os expertos, en contradición coa Constitución, xa que o termo é político

A.G.N.

e en ningún momento se diría
que da nación galega emana soberanía, senón que esta remitiría
a actual Carta Magna. A proposta presentada polo BNG dicía no
seu artigo primeiro que “a nación galega constitúe unha comunidade política... e intégrase
como comunidade autónoma no
seo do Estado español”.
A designación de Galicia co-

mo nación tamén foi unha petición que o grupo de traballo Iniciativas 21 encabezado polo profesor de Ciencias Políticas, Ramón Maiz, lle fixera a Emilio
Pérez Touriño na proposta de Estatuto que lle entregou. Naquel
caso, no artigo 3 sinalaba que “o
presente Estatuto é a norma que
garante a singularidade de Galicia como nación”.♦

Deber de coñecer o galego
A lingua é un dos aspectos no
que máis se afonda no acordo
asinado entre socialistas e nacionalistas. “A lingua é un valor
e un activo que debemos celebrar xuntos e que só pode ser
motivo de unión. É un dereito
de todos e unha riqueza que
compartimos e temos a obriga
de valorizar e aumentar garantindo o seu uso, fixando o deber
de a coñecer e asegurando o dereito a usala. Este é o mellor xeito de asegurar unha igualdade
real entre as dúas linguas oficiais
en Galicia”, explica o acordo.
A fórmula concreta que se
pedirá pois no Parlamento será
que se recolla o dereito a usar a
nosa lingua e o deber de coñecela. O texto, igual que o actual,
seguirá definindo o galego como lingua propia, de uso normal e preferente na administración, nos medios públicos de
comunicación e no ensino. O
novo Estatuto que propoñen so-

cialistas e nacionalistas pretende superar así a contradición do
actual na que se recoñece que
“o galego é a lingua propia de
Galicia (art.5)” e porén só se sinala que existe o dereito de coñecelo e usalo, mentres que do
castelán, que non é lingua propia, existe o deber de coñecelo,
por mandato constitucional.
Precisamente este baleiro
xurídico foi que o que impediu
que saíse adiante a petición do
“deber de coñecer o galego”
que solicitaba a Lei de normalización lingüística do ano 1983.
No artigo 1 desa lei sinalábase
que “todos os galegos teñen o
deber de coñecer o galego e o
dereito de usalo”. Malia que curiosamente a lei fora aprobada
pola totalidade dos grupos da
cámara e incluso proposta polos
independentes galeguistas do
PSOE, o Goberno central, mandado tamén polos socialistas,
imputou dita lei no Tribunal

Constitucional (TC). Unha resolución do TC do 26 de xuño
de 1986 declarou inconstitucional o inciso “o deber de coñecer
o galego” por motivos xurídicos, xa que este deber non estaba recollido no Estatuto.
O deber de coñecer o galego non debería ser inconstitucional sempre e cando remita á
lei estatutaria. Unha fórmula
semellante recóllese no Estatut
que vén de ser aprobado en Cataluña. Dita obriga está amparada pola xurisprudencia do TC
e a propia lexislación de ensino. A lei de educación, amparada polo TC en varias sentenzas,
sinala que todo alumno que remata o ensino básico debe coñecer o castelán e o catalán. O
mesmo ocorre co galego. Polo
tanto, o proxecto estatutario de
nacionalistas e socialistas recoñece unha realidade que xa
existe e está amparada pola xurisprudencia do TC.♦
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ACORDO SOBRE O ESTATUTO

R.V.
Tal e como recollían a proposta
do BNG e máis de Iniciativas
21, o acordo recolle que o novo
Estatuto debería recoller unha
carta de dereitos e deberes dos
cidadáns galegos. Os dereitos
reforzan o xa recollido na
Constitución española, pero tamén se incorporan outros que
por mor do paso do tempo non
estaban contemplados daquelas. Entre as propostas do BNG
figuran o dereito a unha morte
digna, á autonomía reprodutiva
e á familia, á protección da infancia, a un medio ambiente
saudábel, etc.
A estas seguramente engadirásenlles as peticións do PSdeG-PSOE, asumidas tamén
polos nacionalistas, como o dereito a unha renda básica e a unha axuda á vivenda, dereito das
persoas maiores a unha vida
digna e independente, dereito
das persoas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garantan a súa autonomía ou o dereito á información e participación nos procesos de cualificación do solo e de adxudicación en propiedade e alugueiro
de vivenda pública de protección oficial.
No eido competencial, a
proposta de acordo de socialistas e nacionalistas recolle que
“tomando como referencia básica o informe do Goberno ga-

lego para a Comisión Mixta de
Transferencia, aprobado polo
goberno o 3 de novembro de
2005, o novo Estatuto incorporará o máximo competencial
posíbel, estabelecendo cláusulas de salvagarda das competencias exclusivas e impulsando
as fórmulas de xestión cooperativa e consorciada para as competencias compartidas”.
A proposta aposta polo tanto
por algo semellante ao recollido
no Estatut de Cataluña e que
popularmente se coñeceu co
nome de blindaxe de competencias, cando en realidade non se
trata máis que de definir que
competencias lle corresponden
a cada administración para que
non poida haber duplicidade
nin inxerencias.♦

A.G.N.

Articulado de dereitos dos cidadáns galegos e
aumento do teito competencial

Un novo marco de relacións co Estado e coa UE
O acordo parte de que o “Estatuto debe estabelecer un novo
marco de relacións de Galicia
co Estado e coa UE, fundado na
lealdade e na colaboración recíprocas e que asegure a participación do noso país na adopción e na aplicación de cantas
decisións nos afecten”. Partindo
desta premisa, BNG e PSOE están de acordo en constituír unha
comisión mixta Galicia-Estado
como marco preferente de coo-

peración, de resolución de conflitos e de participación do na
toma de decisións estatais que
nos afecten. Así mesmo, preverase a participación directa de
Galicia nas institucións estatais
comúns mediante os órganos e
procedementos que estabelezan
a Constitución e as leis.
O obxectivo desta iniciativa
é que Galicia gañe peso dentro
do Estado. De feito, non deixa
de ser sintomático que a propos-

ta de nacionalistas e socialistas
pasase desapercibida en Madrid
mentres que a catalá xa levantase rebumbio dende o primeiro
momento. É un síntoma de que
Galicia está esquecida, tal e como recoñecen fontes do BNG e
do PSOE e “que hai que cambiar
estabelecendo un marco de participación directa nas decisións do
Estado que nos acepten”.
O Estatuto articulará a participación directa de Galicia na

UE, non só a través do Comité
das Rexións, senón noutros organismos nos que se decidan
aspectos importantes para Galicia, e nos que as competencias
xa estean transferidas ao Goberno autónomo. Tamén se buscará
lexitimación perante o Tribunal
de Xustiza da Unión Europea
para a defensa das nosas competencias e intereses en temos
regulados polo ordenamento
xurídico europeo.♦

Suficiencia financeira e cumprimento da débeda histórica
O acordo parte do precepto de
que non existe autonomía política sen autonomía financeira.
BNG e PSOE coinciden na idea
de que hai que “estabelecer un
modelo de financiamento que
asegure a suficiencia e a autonomía financeira da facenda galega, a partir dos recursos tributarios propios e da recadación
territorializada dunha porcentaxe dos impostos estatais que se
negociará entre Galicia e o Esta-

do e que finalmente se aprobará
no Consello de Política Fiscal e
Financieira”.
O modelo escollido para dotar de suficiencia financeira a facenda galega é semellante ao catalán, aínda que as porcentaxes
de tributos, especialmente o
IVE, o IRPF e en menor medida
o de sociedades, aínda está por
decidir. De todos os xeitos, como xa explicou o experto en financiamento, Xosé Díaz, “cal-

Un Estatuto
de segunda
XOSÉ MANUEL SARILLE

T

endo en conta que Cataluña é unha
nación, tal como a define o preámbulo do novo estatuto. Tendo en
conta que Euskadi é sen dúbida tamén
unha nación e que vai ser definida
tamén como tal na nova lei básica que
os vascos aproben. Sabendo que
historicamente son estas dúas, xunto
con Galiza, as nacións periféricas do
Estado Español, segundo informan a
tradición e a teoría política nacionalista

quera reforma que se faga nos
dotará de máis recursos, aínda
que sería especialmente beneficioso que no Consello de Política Fiscal e Financeira Galicia
puidese introducir o criterio de
dispersión do hábitat”.
O Estatuto tamén prevé a creación dunha Axencia Tributaria
Galega que, en colaboración coa
estatal xestionará os tributos xerados no noso país. O modelo de
descentralización das axencias

de aquí e as tradicións nacionalistas de
Cataluña e Euskadi.
Constatando que Andalucía se
definiu como realidade nacional e Baleares como nacionalidade histórica,
podemos concluír, despois da proposta
de reforma do Estatuto que fixeron Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana, que
por primeira vez Galiza non vai formar
parte da primeira división e que se as
cousas non se torcen, pasará a ser un
carácter nacional que na práctica se
equipara co lugar que simbolicamente
vai ocupar Andalucía.
Alá fican as declaracións do
presidente da Xunta cualificando a Galiza como nación. E alá vai a proposta de
estatuto de nación do Bloque (pésimo
proxecto por certo, cargado de
disparates). E todo nunha soa rolda de
prensa. No caso do Bloque o líder non
necesita pasalo sequera pola Executiva

tributarias foi planificado polo
Goberno de José Luís Rodríguez
Zapatero ante as demandas do
PSC e da Junta de Andalucía dirixida por Manuel Chaves. O
BNG tamén pedía na súa proposta de Estatuto unha “facenda pública galega”.
Por último, un dos aspectos
máis salientábeis do acordo entre o BNG e o PSOE é o da
asunción da débeda histórica
que reclamaban os nacionalistas

da propia organización. É lóxico porque
isto vai para arriba, ou non?
O sustento teórico do carácter
nacional? Difuso, aínda que soa tipo
étnico. Apáñanse as dúas palabriñas do
programa, sen que se saiba moi ben que
é iso do carácter nacional, máis alá de
dicirnos que non é a definición dunha nación. Porque se fose o mesmo
poñeriamos nación, ou non?
Iso si, a Anxo Quintana non lle deu
tempo para unha pausa antes de dicir
que será un Estatuto de primeira. Non é
verdade, vai ser de segunda exactamente. Militaremos nunha peculiar segunda
división xunto con Andalucía, e todos
tan panchos, tirios e troianos, dentro do
aburrimento con que se vive este debate
que non é debate, que máis parece un
trámite imposto por eses pesados de
Barcelona e Gasteiz. E coidado, porque
con esta capacidade de cesión aínda po-

e que ascendía a 21.000 millóns
de euros. No pacto proponse que
“o Estado se comprometa a investir en Galicia un 8% do total
territorializábel durante os vindeiros dez anos”. Con ese volume de cartos, superaríase a contía que reclamaba Anxo Quintana. A porcentaxe, que supera case en tres puntos o peso do PIB
galego no conxunto do Estado,
foi aceptada xa polo ministro de
Facenda, Pedro Solbes.♦

demos ser de terceira.
Ante a evidencia de que o carácter
nacional nos afasta das outras dúas nacións, cal era o problema para defender
a idea de nación? Por que non se
defendeu nin un só día? Hai unha
resposta moi sinxela. Tal como dixo o
vicepresidente da Xunta, para o BNG
non é importante o vector esquerdista,
mais tampouco o é o vector nacionalista, que el dicía que si. O BNG é xa unha organización neorrexionalista de
centro. Está á altura da preguiza xeral
no debate estatutario, do conformismo
medio do país e do pésimo proxecto
anunciado.
Que o día da votación sexa festivo e
que caia en primavera para ir asar unhas
sardiñas. O importante é non perder o
tempo en trangalladas. E sobre todo ter
os pés quentes e saúde, que é o
principal.♦
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P. CONDE

Carme Gallego
‘En Galiza hai lugares de sobra para a acuicultura
sen danar espazos naturais’
PERFECTO CONDE

Carme Gallego foi cofundadora da Asociación Galega de Mariscadores no 1984.
Agora desde a Consellaría de Pesca ve as cousas desde outra perspectiva. A conselleira pretende que este sector estratéxico poida defenderse dos retos actuais.
Cambia moito a visión que se
ten destas cousas cando un chega a desempeñar cargos como
que agora vostede representa?
Disponse de maior información e tes un equipo de persoas que
che axudan a facer o teu labor. Antes era unha tarfea moito máis solitaria, tanto cando estaba no Parlamento como responsábel da área
dende a oposición como cando estaba nas organizacións sectoriais.
Agora a tarefa é máis compartida.
Pero sigo pensando que é moi bo
ter a visión de pé de praia, a de coñecer e poñerlles cara e nome ás
persoas que traballan no mar.
Cales son os grandes problemas polos que pasa agora o
mundo da pesca?
A ecuación sen resolver na
pesca extractiva, porque neste
mundo hai moitos outros mundos, é a capacidade que debemos
ter entre todos de resolver a protección dos recursos cunha maior
calidade de vida das peresoas que
viven desta actividade, e nesa calidade de vida vai comprendido
evidentemente que esa xente teña
maiores infresos económicos. Isto aínda é unha asignatura pendiente, e nós estamos intentando
resolvela pola vía de non facer só
políticas dirixidas a unha parte
senón que as accións vaian destinadas ás persoas e aos recursos.
E iso como se fai?
Protexendo os recursos e recuperándoos con planos de repoboación, paradas biolóxicas, accións
sobre os recursos para que existan

e se desenvolvan e sobre as persoas intentando buscarlle un maior
acomodo social e facendo posíbel
que a extracción de recursos poida
xerar outras actividades que tamén dean rendemento económico. Que esas persoas non sexan só
extractores senón que interveñan
tamén na comercialización e que
lle ensinen á xente que non é mariñeira como se vive no mundo do
mar, a nosa cultura e a nosa tradición mariñeira, etc.
Vostede aínda ten enriba da
mesa o caso difícil que creou Pescanova coa súa persistencia en
instalar unha planta de acuicultura nun espazo protexíbel do
cabo Touriñán. Como leva iso?
A acuicultura é unha actividdade emerxente que está medrando en
todo o mundo e, dende logo, é unha
actividade que se pode desenvolver
en Galicia con determinadas especies porque non cumprimos para todos os requisitos de temperaturas
das augas, etc. Como goberno, imos
apostar por desenvolver a acuicultura. O que pasa é que entendemos
que hai criterios que teñen carácter
transversal e que afectan a todas as
actuacións de goberno e que non
poden ser desprezados ou ninguneados. Se unha das apostas principais
deste goberno é pór en valor os nosos espazos naturais e protexelos,
non podemos andar por outra parte
estragando espazos naturais. Compatibilizar a protección de espazos
naturais para crear riqueza con eles
co desenvolvemento dunha actividade económica afortunadamente é

posíbel porque en galiza hai moitos
espazos fóra da Rede Natura nos
que se pode desenvolver a actividade acuícola. Estámolo demostrando
ofrecéndolles ás empresas opcións
de ubicación fóra da Rede Natura.
É o máis razoábel que se pode facer.
Como viviu vostede persoalmente a polémica con Pescanova?
Sorprendida. En realidade,
dende a Consellaría de Pesca estabamos mantendo unha negociación dende xa había tempo
con esta empresa, e, de feito, é
público e coñecido que en marzo
técnicos nosos e de Pescanova
estiveron buscando espazos alternativos. Atoparon nove zonas
nas que se podía ubicar unha explotación deste estilo, e a propia
empresa escolleu dous sitios deses nove. Son os dous nos que
traballamos actualmente.
Son Ribadeo e Xove?
Efectivamente. En Ribadeo
nun lugar denominado Punta do
Corno e en Xove perto da praia de
Lago e preto tamén do lugar onde
xa está Pescanova construíndo outra planta que tamén está financiada pola Consellaría de Pesca.
Xa hai acordo definitivo
con Pescanova ou estamos aínda perto de logralo?
Si, eles están traballando sobre esas opcións. Xa teñen presentado moita documentación na
Consellaría e mantiveron diversas xuntanzas con nós. Coido que
está todo moi encarrilado. Pero
non só falo de Pescanova, senón

tamén doutras empresas piscícolas que tamén tiñan problemas de
ubicación e resolvéronos buscando nos espazos alternativos.
En que zonas haberá novas
instalacións deste tipo?
Agora mesmo estamos revisando o plano descartando as zonas que afectaban a Rede Natura
e ampliando as zonas novas. Até
que rematemos esta revisión non
imos saber exactamente cantas
zonas novas vai haber, pero a
percepción que temos neste momento é que vai haber máis zonas
das que había no anterior plano,
fóra da Rede Natura, evidentemente, e que non vai quedar ningunha empresa sen atender.
Algunhas veces hai quen
acusa os galegos de contribuír
perigosamente á sobrepesca.
Somos responsábeis diso?
Como todos os países que teñen flota pesqueira e como en calquera outra actividade, hai persoas
máis ou menos respectuosas coas
normas estatais, internacionais ou
mesmo autonómicas. Se non teriamos un Servizo de Inspección e
non levantariamos actas de infracción todos os días. O que sucede é
que moitas veces, por culpa de casos moi puntuais que hai no sector
pesqueiro, falo a nivel internacional, créase un mito e unha imaxe de que todo ese sector é mao de
por si, e iso non é certo. Nós temos
unha actividade nas augas internacionais, nas augas controladas por
organismos rexionais da pesca por
terceiros países e existen normas,

cotas, permisos e zonas que sabemos respectar. Os galegos non
imos polo mundo adiante pescando ao libre albedrío onde queremos. Estamos sometidos a normas
comunitarias, estatais, autonómicas e internacionais, e, dentro delas, temos flota pesqueira que cumpre e casos que incumpren. Hai
que separar claramente unha cousa
da outra e, cando temos casos de
flota que non cumpre, hai que dicilo e hai que sancionalos.
A Comisión Europea está regulando as axudas. Que vai pasar
Afortunadamante, por fin, o
pasado 19 de xuño ratificouse no
Consllo de Ministros en Luxemburgo a aprobación do Fondo Europeo da Pesca que se producira xa
nunha xuntanza do martes da semana anterior. Este fondo levaba
dous anos en negociación. Aparte
das xunta nas multilaterais que
houbo coa Comisión, eu mesma
participei en dúas delas co comsiario europeo, houbo moitas complicacións para sacalo adiante. De feito, foi a dous consellos de ministros nos que se lle deu para atrás.
No último hai quince días, cando
Alemaña, o Reino Unido e Bélxica
exerceron dereito a veto e Polonia
abstívose na votación. Se non fose
pola última negociación que se fixo, teriamos que esperar a setembro ou a outubro para que se aprobara, e España e Galiza temos que
facer os nosos planos estratéxicos.
Que nos vai permitir facer
ese Fondo Europeo da Pesca?
Primeiro, a tranquilidade de saber que imos ter fondos comunitarios para facer unha política pesqueira e desenvolver os nosos obxectivos. Se Galiza agora tivese
que prescindir deses fondos e
afrontar ela soa as políticas pesqueiras, seríanos moi complicado.
Este fondo novo está inspirado en
algo que entronca ben coa necesidade de compatibilizar os recursos
e o emprego na pesca coa calidade
de vida da xente das zonas costeiras. Préstalle moita atención a estas
poboacións e fala moito de implicar
todos os axentes que viven na franxa costeira, e non só a xente mariñeira senón tamén as actividades
vencelladas co turismo, por exemplo. Mantén as axudas á acuicultura, pero fala moito da protección
ambiental. O que estamos facendo
nós aquí é anticipar esa política nova que chega co Fondo Europeo.
Diante do problema que temos cos
combustíbeis, temos que buscar o
aforro enerxético e as enerxías alternativas, a eficiencia no gasto, e
iso non é posíbel se non incentivamos que a xente cambie os motores, etc. Logramos incluír por primeira vez a política de igualdade de
xénero na política pesqueira.
Vostede traballou no sector
de mexillón. Que precisa para
saír adiante?
Serenar o debate e ser capaz de
sentar a falar dos seus problemas,
deixando atrá outras aspiracións
lexítimas pero que teñen que ser
debatidas noutros ámbitos. Nós dirémoslle ao sector cantas veces sexan necesarias que a Consellaría
de Pesca non vai imiscirse na organización interna do sector mexilloeiro. O que si nos gustaría é que
houbese unha estrutura organizativa forte e capaz de ter unha interlocución fluída coa consellaría. O
que nós queremos é darlle o marchamo de calidade que pode ser a
denominación de orixe protexida e
que sería primeira nun produto do
mar en toda a UE.♦
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H. VIXANDE

O
despoboamento
no rural é
especialmente
patente no
ensino. Factores
como o envellecemento da
poboación son un
elemento máis
que tira contra a
natalidade e hoxe
moitos concellos
están nunha
situación tan
crítica que a
desaparición é
inexorábel.

En vinte e cinco anos, o seu interior perdeu máis do 80% do alumnado

Ourense, territorio sen nenos
tividades como biblioteca, laboratorio ou música.
“Cando cheguei eramos oito
ou nove profesores, hoxe somos
catro –explica o director Xosé
Rodríguez–; agora os alumnos
de dous ou tres cursos agrúpanse
na mesma aula”.
Pequenos concellos

No colexio de Bande as aulas están valeiras e a metade do centro sen actividade. Abaixo, Os Blancos, un colexio de dúas plantas
para vinte e sete alumnos.
Reportaxe Gráfica PACO VILABARROS

Unha das voces que denunciou a
caída de poboación infantil foi o
delegado de Educación en Ourense, Gonzalo Iglesias Sueiro, quen
fala en termos de “cataclismo” ou
incluso peores, “no sentido de
que afecta ás capas máis produtivas da sociedade e desaparece a
posibilidade de rexeneración”.
Iglesias Sueiro deu un chamado de atención case cando estreaba posto na delegación de
Educación. Un simples análise
das estatísticas non dá para máis
interpretacións porque o descenso de poboación infantil nos últimos vintecinco anos é paulatina e
constante. Nese sentido, o novo
delegado provincial cumpriu coa
súa obriga, que vai máis aló do
desenvolvemento das súas funcións. O que resulta incomprensíbel é que todos os seus antecesores pasaran por alto esta situación e non desen a voz de alarma.
Que o interior do país coñece
un paulatino descenso de poboación é algo que as estatísticas puxeran de manifesto hai moitos
anos. A novidade é que se trata
dun proceso irreversíbel a menos
que haxa unha actuación decidida e conxunta de todas as Administracións. A razón: que na franxa infantil a redución de poboación é máis acusada.
Xosé Rodríguez, director do
Colexio de Educación Infantil e
Primaria dos Blancos asistiu a este
proceso desde que chegou ao centro hai quince anos e desde que en
1995 asumiu a dirección. “Cando
cheguei había 65 alumnos, hoxe o
número é a metade”, explica. Como todos, este centro coñeceu varios réximes educativos e incluíu
clases da Educación Xeral Básica,
o primeiro ciclo do Ensino Secundario Obrigatorio e por fin a Educación Infantil e Primaria. É dicir,
de impartir até octavo da EXB pasou a dar primeiro e segundo da
ESO e finalmente só até sexto de
Primaria. De todas formas, a redución no número de cursos non é o

Descenso do alumnado
en Infantil e Primaria
Concello

Ano
1981 2006

A Mezquita
360
Bande
650
O Irixo
350
Cuadrelo
300
Vilardevós
500
Xinzo
1.328
Viana de Bolo
682
Calvos de Randín 269
Chandrexa de Queixa 38
Os Blancos
178
Baltar
84
Lobeira
114

31
83
29
45
62
771
149
25
9
27
23
17

Os colexios de Baltar e Lobeira
abriron no ano 1984, o de
Chandrexa de Queixa no 1991.

principal factor de perda de alumnado. Algo así sucedeu en outros
centros, mais a perda de estudantes nos dous últimos cursos com-

pensouse coa incorporación dos
dous anos da Educación Infantil.
Hoxe, o CEIP dos Blancos é
un edificio mastodóntico que

mantén a actividade porque o
concello ocupou parte da planta
superior. Teñen uso educativo
tres aulas máis as dedicadas a ac-

Os Blancos é un concello que nos
últimos quince anos pasou de
1.500 habitantes a 1.100. Nos nenos, a redución non gardou esta
proporción e o descenso é moito
máis significativo, xa que o seu
número diminuíu á metade. “Só
un dez por cento teñen irmáns”,
explica Xosé Rodríguez, sinalando outra circunstancia que agrava
o problema. Ademais de reducirse o número de parellas porque
os adultos emigraron, hoxe téñense menos fillos, case sempre
un. As familias numerosas son
unha excepción nos Blancos e na
maioría dos concellos galegos.
Este municipio é até certo punto representativo do interior do país, a pesar de que conserva algunhas estruturas económicas que
permiten fixar poboación ou cando menos reducir o impacto do
descenso. “Hai algunhas empresas
de carpintaría, albanelaría, construción, mobles, alimentación e tamén granxas”, resume o director
do colexio. Isto permítelle a Xosé
Rodríguez moderado optimismo,
sobre todo porque, indica, “cada
ano marchan tres ou catro alumnos
pero tamén se incorporan outros
tantos”. De todas formas, matiza,
“unha das solucións do problema é
considerar a calidade do ensino
non centrándose só no número de
alumnos, senón na adopción de
novas tecnoloxías e nunha Administración xenerosa”.
A pesar do pequeno oasis empresarial nos Blancos, o interior
galego e sobre todo os pequenos
concellos como este viven unha
situación de falta de expectativas
laborais que abocan aos máis novos a marchar. Precisamente a fuxida destas capas de poboación é

Gonzalo Iglesias Sueiro: ‘Precisamos un plan de choque coa implicación de todos’
O delegado de Educación en Ourense, Gonzalo Iglesias Sueiro,
considera necesario “un plan de
choque no que se impliquen todas as instancias e todas as Administracións; só así poderá rexenerarse o rural”.
As cifras que dá Gonzalo Iglesias non deixan espazo ao optimismo. “Na provincia hai vinteún
centros con menos de vintecinco
alumnos, vintenove cun número
de estudantes que vai de vintecinco a cincuenta, vintedous con entre cincuenta e cen matriculados,
dez con entre cen e douscentos
colexiais e só catorce con máis de
douscentos”, di Iglesias Sueiro.
“A conclusión é que se perde
en vintecinco anos entre o oiten-

ta e o noventa por cento da poboación infantil sobre todo no rural; nas cabeceiras de comarca
hai un descenso con tendencia á
estabilización e na capital houbo
unha redución pero temos niveis
aceptábeis”, resume o delegado
provincial.
O movemento migratorio en
masa que se rexistra a todos os niveis no mundo é un dos factores
que Iglesias Sueiro sinala na orixe
deste problema de descenso de
poboación infantil. “Non quero
ser derrotista pero hai que facer
un chamado de atención á sociedade”, di Gonzalo Iglesias.
O plan de choque que Iglesias
Sueiro considera necesario para
rexenerar o rural precisa da impli-

cación “transversal de todas as
Consellarías e Administracións;
con medidas económicas, servizos e infraestruturas, ademais de
estímulos para a vida social e cultural”. Para Iglesias Sueiro o Estado do benestar hoxe non pode
estar só entrado en aspectos como
a educación, a sanidade, o traballo ou a loita contra a dependencia. “A xente precisa ter posibilidades de lecer, de acceso á cultura e ás instalacións deportivas e
de ocio; só así se pode conseguir
que se queden no rural”, indica o
delegado provincial.
Ademais destas medidas de
choque, Gonzalo Iglesias considera que é necesario “estudar o
territorio para ordenalo e estable-

cer sistemas de recuperación e de
rehabilitación de vivendas”.
De non tomar unha determinación inmediata, o delegado de
Educación en Ourense prognostica a desaparición física de toda a
poboación en moitos concellos
desa provincia nun horizonte de
setenta anos. “Antes, só quedarán
vellos e irán desaparecendo todos”, sinala.
Como exemplo das dificultades ás que se enfrontaría calquera
plan de choque sinala Chandrexa
de Queixa. “Nese concello nace
menos dun neno por ano, en oitenta anos quedarán setenta persoas
con máis de setenta anos, con esas
cifras non hai posibilidades de rexeneración por si só”, conclúe.♦
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u máis do 80% do alumnado

De aplicarse o mesmo criterio no resto das
materias habería que pechar todos os centros

en nenos
a que priva a estes municipios da
posibilidade de inverter a caída
de habitantes porque non se incorporan nenos ao censo.
Cabeceiras de comarca

‘Desde que
cheguei, o descenso
de matrícula é dun
dez por cento anual’,
MANUEL ARAÚXO,
director do colexio
de Bande

‘Hai quince anos
eramos oito ou nove
profesores, hoxe
somos catro”,
XOSÉ RODRÍGUEZ,
director do colexio
dos Blancos

choque coa implicación de todos’

‘A

xente precisa
lecer, acceso
á cultura e
ao deporte, non só
traballo, sanidade e
educación’,
GONZALO IGLESIAS
SUEIRO, delegado
de Educación
en Ourense

Nas cabeceiras de comarca a situación non é tan grave en aparencia,
aínda que ás veces os datos son
igualmente dramáticos. Un exemplo constitúeo Bande, un concello
que ten unha localización que lle
permitiría concentrar parte da poboación que marchou do rural
máis inmediato pero que preferiu
quedar na comarca, en lugar de ir
ás grandes capitais peninsulares.
Manuel Araúxo é director do
Centro de Educación Infantil e
Primaria Xaquín Lourenzo Xocas
de Bande. Leva no centro 21 anos
e desde os últimos oito é o director. “Desde que cheguei, o descenso de matrícula é dun dez por
cento anual”, explica Manuel.
“Aquí chegamos a ser vintecatro profesores e hoxe somos
trece; o número de alumnos foi
de 650 e agora temos 83, aínda
que o ano que vén serán 80. Desde logo, hoxe temos maior calidade de ensino e moitos máis
servizos, hai profesores de educación física, musical, pedagoxía
terapéutica, audición e linguaxe..”, indica o director do centro.
A redución de alumnos deixou
medio colexio sen actividade.
“Temos 22 aulas, pero contando
coa biblioteca, a de inglés e a de
relixión, só usamos once”, admite
o director, que engade “agora si
que temos sitio, pero nin sequera
notamos a inmigración agás en
momentos moi concretos”.
O director deste centro apunta
múltiples causas do descenso de
matrícula. “Un factor é o envellecemento da poboación, outro o
paro; a xente antes marchaba para Suíza e deixaba os nenos aquí,
cos avós; hoxe marchan para Vigo, Barcelona, Canarias e, se teñen fillos, levan os nenos con
eles”, explica Manuel Araúxo.
Unha visita a un aula do
CEIP de Bande permite comprobar a falta de alumnado e dá
unha pequena radiografía da comarca. Andrea é unha alumna
de primeiro de Primaria que
asiste a unha clase na que non
hai máis de dez alumnos e dos
que faltan dous. “Son de Bangueses, en Verea, e non teño
máis irmáns”, explica esta pequena. “Teño catro curmáns,
dous están en Pontevedra, outro
en Ourense e outro perto de
Xinzo”, conta. Andrea continúa
a vivir en Bangueses porque os
seus pais teñen traballo. “Temos
dúas granxas de coellos”, di.
Moi próximo a Andrea, séntase Víctor, un neno que tamén é
do concello de Verea –no CEIP
de Bande asisten nenos de Bande
e de Verea. Trátase dun rapaz inquieto, aínda que nese momento
non está canda el a compañeira
coa que xoga. “Eu tamén son un
fillo só, é mellor así, regálanme
todo a min”, confesa.♦

Os obstáculos ao idioma
impiden a galeguización
da educación infantil
H.V.
Unha circular remitida pola
Consellaría de Educación
aos centros para a implantación do galego no segundo
ciclo da Educación Infantil
somete a tantos obstáculos ao
idioma que, de aplicarse noutras materias, habería que
pechar os centros de ensino.
A circular leva como título
“Convocatoria de accións para
a potenciación do ensino en lingua galega na educación infantil (3-6 anos) da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación
Educativa e da Secretaría Xeral
de Política Lingüística” e remitiuna o 26 de maio a Consellaría
aos centros. Na mesma inclúense os requisitos de “contar co
compromiso do profesorado
implicado no proxecto; a autorización dos pais, nais ou titores
do alumnado implicado; o acordo do Claustro e a aprobación
do Consello Escolar; e contar
con alumnado suficiente para a
composición dun grupo, sen
que supoña ningún incremento
no número de unidades”.
De aplicarse estes criterios
para o resto das materias, nos
centros de ensino galegos non
poderían impartise clase porque nunca se daría o acordo común entre profesorado e pais
do alumnado, ademais de darse
as condicións materiais de contar con unidades suficientes, é
dicir, máis dun aula por centro.
Tal acumulación de requisitos para implantar o galego na
Educación Infantil levou á lingüista Pilar García Negro a ironizar sobre a circular e a propor
outras medidas complementarias como “constituír” un “grupo-reserva” no que o alumnado
leve “pintado no curuto da cabeza un sinal, por exemplo, en
cores azul e branca (as da bandeira), cara a súa correcta identificación” ou que os estudantes
sexan “isolados do resto dos
seus pares, a fin destes non se
contaminaren da galeguidade
permitida aos reservistas”. García Negro, como complemento
ás súas propostas, tamén invitou á Consellaría a aplicar “os
mesmos requisitos, en nome da
igualdade de oportunidades e
máis do bilingüismo deterxente
(perdón harmónico!) deberían
rexer para as matemáticas, lingua española, coñecemento do
medio, actividades de expresión e de comunicación”.
Non tan irónico foi o secretario xeral da CIG-Ensino, Anxo
Louzao, que lle enviou unha carta á conselleira de Educación na

A circular, de varias páxinas, inclúe no seu segundo apartado os requisitos para implantar galego na Educación Infantil.

que manifestaba a súa preocupación pola “falta de interese e de
vontade normalizadora e galeguizadora no ensino”. Por esta razón, Louzao pediulle á conselleira unha entrevista para “tratar toda esta problemática”. O sindicato maioritario no ensino fala de
“medidas burocráticas, auténtica
carreira de obstáculos que, máis
que potenciar, crean unha serie de
pexas que dificultarán que os
centro se acollan a estas accións”.
Por outra banda, a CIG lembrou que a circular da Consellaría non cumpre o decreto
247/95 de aplicación da Lei de
Normalización e tamén contradí o Plan Xeral de Normalización aprobado polo Parlamento. Estas disposicións indican
que como mínimo o galego debe ser a lingua vehicular na Infantil e no primeiro ciclo da
Primaria nas zonas nas que o
galego é a lingua habitual e ter
un terzo de materias de galego
no resto dos casos.
Grallas en galego
na Selectividade
As probas da Selectividade

deste ano viñeron acompañadas dunha serie elevada de
grallas dos textos en galego,
segundo denunciou a Federación do Ensino da Confederación Intersindical Galega. No
exame de debuxo técnico, que
tiña só dezaoito liñas de enunciado, o número de grallas
chegou a trinta.
“Hai casos máis flagrantes, como o de xeografía, onde a proba práctica só contaba coa versión en castelán e
onde os cadros e mapas tamén non tiñan versión galega”, denuncia a CIG. Na materia de grego, o enunciado
dunha das preguntas tiña dobre interpretación, segundo
se lese en galego ou en castelán.
A CIG indicou que o castelán colouse nos textos en galego cando “nas materias de obrigada impartición en galego, tiñamos que contar con exames
realizados directamente na nosa lingua”. Taménsinalou máis
adiante que “curiosamente non
se dá ningún caso de presenza
casual do galego nunha proba
en castelán”.♦
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Máis outro
paso á fronte
CARLOS AYMERICH
O pasado sábado, 17 de xuño, BNG e PSOE asinamos un
acordo de mínimos para lograr un novo Estatuto. Un acordo que garante o recoñecemento nacional de Galiza, a plena oficialidade da nosa lingua, un marco competencial amplo e protexido fronte ás intromisións estatais, a presenza
e lexitimación directa de Galiza perante as institucións europeas, a autonomía e a suficiencia financiera da nosa nación a partir dun sistema negociado bilateralmente baseado en tributos propios e na recadación terriorializada de
tributos estatais e, para saldar a débeda histórica contraída
polo Estado, o investimento en Galiza nos próximos dez
anos do 8 por cento do gasto estatal en infraestruturas.
E o acordo, sendo bon, non nos vai aforrar traballos.
O traballo, en xeral, de darlles forma articulada a estes
compromisos acordando as fórmulas máis acaídas. Xa
que o texto pactado co PSOE non predetermina como se

vaia redactar o novo Estatuto. E non o fai, nomeadamente, cando afirma –reiterando, case un ano máis tarde, un
compromiso asumido no pacto de Goberno– que o texto
recoñecerá o “carácter nacional de Galiza”. Aínda temos
que encontrar o xeito de realizar este recoñecemento.

Mais ambos e dous concordamos en que tal recoñecemento deberá colocar a Galiza, ao menos, no mesmo nivel de Cataluña e de Euskadi.
E o acordo tampouco nos vai evitar o traballo, arduo,
de traer o PP ao rego. Porque é certo que o PP é imprescindíbel para acadar o consenso que o novo Estatuto precisa. Mais para o caso de Alberto Núñez Feixóo non se
desmarcar das directrices españolas, o acordo asegura tamén a estabilidade do goberno ao esclarecer, sen lugar
para as dúbidas, as responsabilidades dun eventual fracaso. E tamén isto debe ser valorado.
Nun acordo todos os asinantes ceden. E non convén, a
non ser que se queiran sementar ánimos revanchistas, facer xuízos apresurados sobre quen cedeu máis e quen cedeu menos. Porén, mesmo así, non é por acaso que o acordo recolle os eixos básicos da proposta que o BNG estivo
a defender por toda Galiza nos últimos dous anos. É o resultado do esforzo, xeneroso e colectivo, realizado polo
nacionalismo que xa comeza a render froitos. Levamos a
iniciativa política e fomos quen, porque acreditamos no
que afirmamos, de convencer moitos compatriotas e de
marcarmos, coas nosas propostas, o terreo do debate.
Seguimos a avanzar. Máis outro paso á fronte. En
2006 como en 1936. E como eles, o mesmo que os nacionalistas de hai setenta anos, traballamos por un novo
Estatuto sabendo que con el non vai rematar a nosa vella
loita pola liberdade nacional e a xustiza social. Mais tamén somos conscientes como eles de que faltariamos á
nosa responsabilidade histórica se por escrúpulos dogmáticos ou rigorismos doutrinais non aproveitásemos esta oportunidade que nós propios construímos.♦

A Coruña
O heteroxéneo devir da vida ordinaria coruñesa, está afincada
con forza polo proxecto de adecuación e aproveitamento dos
peiraos “liberados” por mor da
subsidiaridade que nace, como
xa comentamos noutrora, da
obriga creada dende os despachos da política estatal, de facerlle fronte ao pagamento dunha importante parte da dársena
externa de Punta Langosteira. E
non hai día en que as noticias
mais singulares e, mesmo, escatolóxicas, amosen nas páxinas
desa prensa agradecida, obediente e cautelosa que segue a
submisa senda do tempo pasado. Así, falase de convenios para reformar o paseo da Mariña,
dos xardins de Méndez Núñez,
do abaixamento de edificabilidades, etc. Mais todo isto redúcese na imposibilidade de levar
a cabo calquera tipo de actuación, xa que logo o acordo asinado no seu día coa Administración esixe finalizar a obra de
Langosteira denantes de proceder á ocupación urbanística dos
céntricos terreos do actual porto, o que atrasa a cobiza especulativa e, polo tanto, aviva a
urxencia de trocar os termos do
contrato.
Pero a prensa adicta cobre
perfectamente todos os flancos.
Sen ir mais lonxe, hai uns días
un exemplo de mansedume estaba nas páxinas do principal
xornal coruñés: por unha banda
faciase eco, a dupla columna,
da protesta funcionarial en Pontevedra, durante un acto protagonizado polo alcalde nacionalista desta cidade e pola negociacón do convenio colectivo.
Por idéntico motivo, o mesmo
día e á mesma hora, os funcionarios do concello coruñés realizaban tamén outra protesta
contra o alcalde na inauguración dunha praza, e o citado periódico omitía calquera referencia a este feito. Evidencias que
se estenden a cubrir outras noticias que son actualidade na Coruña destes días: a problemática
do enlousado da Cidade Vella e

A complexa normalidade
MANUEL LUGRÍS

O urbanismo e o futuro do litoral da cidade xa forman parte do ritmo ordinario no que os veciños e os políticos
que os representan conviven con máis ou menos friccións.
a proliferación de obras na zona
das Atochas e Monte Alto. Nos
dous casos, as asociacións cívicas correspondentes están a liderar unha mobilización cidadá
que ten como principal motivación presionar para a toma de
conciencia do Concello sobre
estas problemáticas. No primeiro dos casos existe o preceden-

Guisa e Napo

te de que hai xa varios anos, estes mesmos veciños do casco
antigo, foron quen de paralizaren as obras de pavimentación
na rúa de Santa María, e hoxe,
baixo parellas causas e argumentacións, tenta frear a reparación do enlousado tradicional
que se aborda dentro dun plano
integral para todo o barrio. A
UXÍA E BRAIS

falta de respecto polas laxas
que se cortan, lixan, e modifican na súa morfoloxía pétrea
son algunhas das razóns que se
manifestan para esta postura
pública que provocou xa a intervención da Consellaría de
Cultura cun mandado de paralización das obras que o Concello di estar disposto a cumprir e

adaptarse ás especificacións
que se consideren oportunas.
No que atinxe á proliferación de obras en Beiramar e As
Atochas, problema ao que xa
nos referíramos anteriormente,
o movemento veciñal continúa
con máis forza aínda. Na asemblea celebrada hai poucos días e
á vista dun comunicado da concellaría correspondente no que
se di que simplemente se vai
velar polo cumprimento das
normativas vixentes, responderon cun escrito no que esixen
con prazos a posta en marcha
das medidas legais anunciadas.
Se non, tomarán medidas máis
drásticas.
En fin, o normal nunha situación democrática que algúns non
son quen aínda de entender como espazo natural da convivencia cidadá.♦

Subliñado

Xuíces, fiscais e...
LOIS DIÉGUEZ
É outra clase de xente. Eles teñen a difícil tarefa de xulgar, co enredada que resulta a cousa. Xulgar, cando ás veces se converte
nun xogo de intelixencia para ver como a propia lei pode burlar a
verdade. Sempre nos resultou difícil a nós definir a unha persoa,
mesmo a amigos e amigas dos que tiñamos unha imaxe formada.
E ao cabo de moitos anos resultou que estabamos equivocados.
Imaxinade, pois, a xuíces, maxistrados e fiscais montados no estrado escuro das distancias a mirar para unha persoa acusada dun
delicto. Ela, nega. O avogado da contra, acusa. O fiscal, acusa. O
xuíz, olla moi circunspecto el. Pero o fiscal, o xuíz, o maxistrado,
non coñecen o idioma que fala o acusado ou, coñecéndoo, néganse a falalo. Para crear unha distancia que en si mesma é xa un veredicto. Son doutra clase esta xente? Son, como os militares, un
corpo aparte, illado, pechado nas súas catacumbas? Non teñen
que ver coa sociedade onde se instalaron? Podemos confiar en
que nos xulguen, así tan soberbos? Por iso, meu querido fiscal xefe da Galiza, don Carlos Varela, non entendo como pode afirmar
que non se pode esixir aos xuíces e compañía o coñecemento do
galego. E aos demais si? Forma, pois, vostede, conscientemente,
parte dunha elite que os tempos recusan? Ou ten medo de ser fiel
á súa nación, ao seu idioma e cultura? Ao final vai resultar que todos estamos capados. Capados polos cerebros da cabeza, como
dicía divertida a nosa amiga Temita. A dependencia móntanos estas góticas películas. Así, góticas películas.♦
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O Parlamento aproba a lei de protección, conservación e mellora

Os mil ríos galegos xa teñen quen os defenda
PERFECTO CONDE
O Parlamento aprobou por unanimidade o martes, 20 de xuño a
Lei de Iniciativa Popular para a Protección, a Conservación e a
Mellorra dos Ríos Galegos, que foi presentada por Alberte Sánchez Regueiro, en nome dunha comisión promotora, o 1 de febreiro de 2005. Especialmente as voceiras dos grupos nacionalista e socialista e os promotores da iniciativa coincidiron en salientar que se abre unha nova política de defensa dos ríos e do seu valor sociocultural. O PP, aínda que no seu día votou en contra de
que fose considerado este texto lexislativo, despois de aprobadas algunhas emendas, tamén apoiou a aprobación definitiva desta lei.

gunhas consecuencias daquela
política agresiva nos ríos estámolas comprobando agora coa
imposición de duras sancións debido ao incumprimento de directivas comunitarias”. Segundo a
voceira socialista, “esta lei, formulada por e dende a sociedade
civil do noso país, ten o fin de
planificar e recuperar o uso racional da auga como recurso escaso e de gran valor”.

Ana Pontón, en nome do BNG,
felicitou os “verdadeiros protagonistas desta iniciativa, as entidades promotoras, os voluntarios
que percorreron Galiza recabando os milleiros de apoios e todas
os galegos que coa súa sinatura
apostaron pola defensa dos ríos”.
Nesta idea tamén abondou a voceira socialista, Laura Seara,
agradecendo os que “lograron
que Galiza conte cun instrumento máis poderoso para protexer o
seu patrimonio natural, nomeadamente os seus ríos”.

Pontón quixo ir máis lonxe
preconizando accións futuras.
“Haberá que ter en conta –dixo–
actuacións como a levada a cabo
nos Estados Unidos, que ten unha
lei de ríos escénicos e salvaxes,
cabeceiras e tramos cuxa función
no futuro é seguir sendo ríos e onde se planifica unha serie de presas que demoler, algo parecido ao
que está a facer Francia”.
Seara, despois de remarcar
que esta iniciativa “xurdiu nun
contexto social e político moi
distinto do actual”, dixo que “al-

Couto á degradación dos ríos

Laura Seara e Ana Pontón (BNG) no Parlamento Galego.

Pacto pola auga
Esta deputada salientou “o papel trasncendental que xogaron
os ríos na economía tradicional
e na conformación das características socioculturais de Galiza, tendo en conta o valor simbólico dos ríos como fonte de
vida e de civilización”. Non pasou por alto algunhas recentes
accións de goberno como “a
suspensión dos trámites administrativos de licenzas de apro-

veitamentos hidroeléctricos e a
apertura de negociacións para a
non execución doutros aproveitamentos con licenzas outorgadas”, e salientou “a posta en
marcha dun novo modelo de
xestión da auga e o asentamento do que será o gran pacto pola auga en Galiza”. Referiuse á
revisión do plano hidroeléctrico, cuestión que se recolle na
lei, como un “plano daniño,
enormemente agresivo cos nosos ríos, un plano que promovía
a construción de minicentrais
obviando as consideracións ambientais e as recomendacións
dos estudos que alertaban de
danos irreparábeis”.
Nunha paráfrase un tanto
irregular de Álvaro Cunqueiro,
Seara proclamou que “en ningunha parte do mundo, pero
menos no país dos 100.000 ríos, o capital natural pode ser
equivalente ao capital económico que reporta a súa venda.

Pódese converter o patrimonio
natural como bosques, árbores,
ríos, en patrimonio económico
e humano, pero nunca se poderá dar o proceso inverso”, e rematou citando a Albert Einstein
para dicir que “a terra non é
feudo de ningunha xeración, é
un arrendamento aos homes de
por vida”.
Tocoulle ao deputado Xaime
Castiñeira defender a postura do
PP dicindo que “o proxecto que
aquí vén sufriu importantes modificacións, dos sete artigos e varias disposicións non hai un só
que non sufrise algunha modificación”. Laiouse de que finalmente non se referendase “o traballo e a política feita polo goberno do PP, e, despois dunha
breve transación cos voceiros
dos demais grupos, anunciou que
os conservadores votaban a favor da aprobación da lei. Agora,
os mil ríos de Galiza xa teñen
quen os defenda.♦
A.G.N.

A deputada Pontón salientou que
esta lei “é unha ponte fundamental
para unha forza política como o
BNG, que defende unha democracia participativa que vai máis alá
dos aspectos formais das democracias convencionais”. “Nace –dixo–
da necesidade de facer algo postivo
que lle puxera couto a unha política cuxos efectos son a degradación
dos ecosistemas fluviais, ameazados pola proliferación irracional de
encoros e minicentrais e por unha
crecente contaminación”.
“Ás veces –segundo Ana
Pontón– non recoñecemos a illa
de Remesquide, a impresionante
desembocadura do río Anllóns, a
espectacularidade dos canóns do
Sil, a particularidade dos nosos
regatos ou as especies únicas que
albergan os nosos ecosistemas
fluviais, o enorme patrimonio
dos muíños ou pesqueiras ou que
en tempos nos ríos galegos abondaban non só os salmóns, troitas
e anguías senón caranguexos e
mexillóns”. A deputada do Bloque non puido menos que exclamar: “Que distinta sería a realidade se se aplicasen as leis!”.

Voltar a Ítaca
MIGUEL BARROS
Cando saias de viaxe para Ítaca desexa
que o camiño sexa longo. Desexa que o
camiño sexa longo e aprende, aprende dos
sabios. Non teñas présa, aconsella Kavafis. A viaxe da vida merece en si mesma
toda a nosa atención. Sen recompensa a
viaxe xa é un premio. A pesar de adicarnos con pasión ó cultivo da esperanza e á
procura de sentido, o poeta insiste en louvar o camiño sen adoecer polo agasallo
que nos agarda na volta a Ítaca.
O que volta, antes saíu e diante do que
se vai sempre descobre a cobiza do perfil
sedutor da esperanza. A viaxe, como na
obra de Homero, ten no seu comezo a gorentosa impaciencia da conquista, do éxito e da riqueza. Ir para voltar ten podero-

so sentido cando a vida espreme o seu primeiro zume, porque a mocidade ten cobiza do lonxe. A vida, cando xorde impetuosa dálle sentido á busca e á aventura,
pero voltar obriga sempre a tentar unha
explicación que nos xustifique perante
nós mesmos. Cando se volve, o tempo de
que dispoñemos, por ser escaso, fainos
avarentos. Tentamos non perder polas
fendas sutís da indecisión a marxe de vida
útil que o tempo minguado que nos queda
aínda nos concede.
Voltar é madurar. Voltar é descubrir o
sentido no ámbito singular do que nos
arrodea. Voltar é renunciar ás riquezas da
Ítaca que nos agarda en beneficio das ganancias que nos produce a viaxe que te-

mos que percorrer. O fardel da experiencia é premio ós pesares e molestias do camiño, pero a experiencia só serve para explicar o fracaso. Dende Ítaca ata Ítaca percorremos as posibilidades de calquera
busca ou proxecto vital. Andamos arredor
buscando un centro dador de sentido ás
nosas vidas, pero, tarde, descubrimos que
o sentido da vida está sempre encerrado
no interior do que vive. O “Aleph” do
mundo está dentro do home. O impulso da
saída sempre é de cara á esperanza, pola
contra a forza necesaria para voltar temos
que tirala da sabedoría, da experiencia e
da capacidade de sufrimento que aprendemos no camiño.
Temos que escoller: ou valorar o des-

tino e apostar pola esperanza ou valorar o
camiño resignándonos á experiencia. Os
que valoran o destino apuran a viaxe e
acortan a andaina. Os que valoran as riquezas coas que agasalla a vida buscan
que a viaxe dure, non teñen présa, demoran tempo en mercados e cidades onde bole a vida. Pensan que Ítaca nos agasallou
cunha viaxe fermosa, aínda que fose unha
longa andaina arredor de si mesmos. Voltar é saber. Saír é esperar. Saímos dende a
liberdade cara ó compromiso. Tecemos a
vida de saltos. En cada chanzo deixamos
un pouco de nós mesmos ata nos agotar.
Quen comprende o sacrificio que demandan todas as causas comprende o significado de todas as Ítacas.♦

Mª XOSÉ BRAVO
Quen seguise o debate que xurdiu sobre as Os nenos do rural, aínda máis se cabe que
Galescolas, logo da presentación por Vice- os do medio urbano, precisan os espazos,
presidencia da Rede Galega de Escolas In- recursos e profesionais de competencia
fantís, podería tirar como conclusión que contrastada capaces de organizar as consó hai un aspecto destas escolas importan- dicións pedagóxicas favorábeis para eles.
Na AS-PG, como movemento de renote: aquel que se refire á lingua; aspecto este básico e primordial, aínda que non o vación pedagóxica comprometido na defensa do ensino públiúnico no que debiaco, acreditamos no pamos fixar a nosa atenpel da administración
ción porque Galiza
ómpre que
como garante da eduprecisa escolas infancación, entendida esta
tís en galego, mais e
este
goberno
aposte
non como un servizo
sobre todo o que presenón como un dereicisa é unha escola gapor artellar un plano
to que asiste a toda a
lega de calidade. E as
pedagóxico
capaz
cidadanía; por iso nos
Galescolas deben ser
da deo primeiro chanzo pade superar a dualidade congratulamos
cisión deste goberno
ra vertebrar un sistede acometer unha plama público galego de
atención/educación
nificación do ensino
educación, porque as
(no caso que nos ocuescolas infantís son o
onde os aspectos
pa do 1º ciclo da etapa
primeiro elo do sistehixiénicos, sanitarios, de educación infantil)
ma educativo e deben
axeitada á realidade
ser o alicerce dunha
de alimentación, etc,
do noso país, onde
educación de calidade
non haxa cidadáns de
para todos e mostra,
estean ao servizo
primeira e de segunda,
espello e base, do endos fins educativos”
porque o lugar onde
sino galego do século
se habita non pode
XXI.
condicionar os dereiNa educación intos de ninguén, e non
fantil 0-3 partiamos
dunha situación de febleza e desleixamen- se pode permitir a dualización do sistema
to verdadeiramente grave. O goberno an- porque as diferenzas na calidade da eduterior priorizaba a función asistencial so- cación traerán consigo desigualdades no
bre a función educativa na atención a es- itinerario escolar que as crianzas agora
tas idades; apostaba por fórmulas diferen- comezan. Cómpre xa, coa máxima urxentes para nenos do rural e das cidades; cia, impulsar políticas educativas que permantiña puntos de atención á infancia pa- mitan enfrontar as desigualdades cunha
ra uns e escolas infantís para outros... Por planificación axeitada á realidade do noso
fin, coa iniciativa da Vicepresidencia, pa- país apostando, como así parece facelo esrece que se pon punto final a isto e que a te goberno, por unha rede única de escoeducación infantil vai ser unha prioridade las públicas comprometidas cos valores
política para o goberno galego. Oxalá poi- da sociedade que as sustenta: cultura, nordamos dicir que, por fin, os tempos son malización lingüística, democracia, tolechegados e que a desidia e atraso que vi- rancia, laicismo, integración, etc.
Cómpre apostar por unha política eduñemos padecendo é cousa do pasado. É de
aplaudir que agora se aposte polas escolas cativa que poña en valor o dereito dos neinfantís como único modelo o que deberá nos a que a escola facilite e impulse o seu
supor que a atención educativa no rural desenvolvemento e que este sexa o eixo
será dunha calidade identica á ofrecida central da planificación educativa por ennos núcleos urbanos superando así a terrí- riba de calquera outra reivindicación. É
bel inxustiza de manter unha rede dupla básico, desde o noso entender, non concon distintos espazos, recursos e servizos. trapoñer os dereitos da infancia ás necesi-
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PACO VILABARROS

dades que en moitas ocasións formulan as
familias, pero si priorizalos sobre estas.
Deste proxecto de Galescola, gústanos
a música pero seguimos á espera de coñecer a letra: Vai haber orzamentos suficientes (recoméndase o 1% do PIB en educación infantil)?; vai ser a galeguización unha prioridade?; cal vai ser a estrutura orgánica destas escolas?; como se contempla a
participación das familias?; pensouse nestas escolas como redes de apoio para
pais?; cal vai ser a titulación mínima do
persoal?; como vai ser a formación: ligada
ás esixencias? en horario laboral?; vaise
estudar a redución da ratio?; con que espazos mínimos contarán estas escolas: patios, dimensións das aulas?; que servizos
(transporte, comedor) se van prestar?;
con que recursos materiais se vai contar?;
vai haber programas de acollida a inmigrantes?; vai haber planos de revitalización dos equipos educativos?; vaise facer

unha aposta firme e clara polo laicismo?
Na AS-PG pensamos que cómpre ser
ambiciosos nos formulamentos e vincular
a educación entre 0 e 3 anos ao pensamento pedagóxico máis avanzado para construír proxectos que sexan referente a nivel
de Estado, apostando por unha escola que
parta da convicción nas potencialidades
dos nenos e na súa educabilidade dende as
primeiras idades. Cómpre que este goberno
aposte por artellar un plano pedagóxico capaz de superar a dualidade atención/educación onde os aspectos hixiénicos, sanitarios, de alimentación, etc, estean ao servizo dos fins educativos porque, se ben todos
somos conscientes de que unha educación
de calidade é claramente insuficiente para
a igualación social, porén segue a ser un
instrumento privilexiado para reducir as
desigualdades sociais.♦
Mª XOSÉ BRAVO é vicepresidenta da AS-PG.

Música, maestro!
HENRIQUE HARGUINDEY
Na súa orixe, a Radio e a Televisión Galegas foron concibidas –ou presentadas–
como necesarios medios de comunicación públicos, é dicir de diálogo, para
unha comunidade carente de mecanismos de expresión e de participación na
súa lingua, como instrumento de afirmación colectiva para a súa aldraxada identificación cultural. A Xunta respondía así
a unha manifesta necesidade social e a
unha reclamación de amplos sectores da
nosa sociedade.
Mais axiña foi evidente que o uso e o
abuso da CRTVG exercido polo PP a
desviou da súa finalidade primixenia. E
non é que o barco quedase á deriva senón
que se puxo a proa cara a un obxectivo
radicalmente distinto: o de dotarse dunha
peza fundamental na manipulación informativa, na subordinación do pobo galego aos valores españois e na eliminación da lingua galega.
Nese proceso, todas as pezas do aparente crebacabezas foron encaixando:

dende a negativa a esixir a publicidade converterse en analxésico para a poboados anunciantes en galego ao mergulla- ción rural máis vella e avellentada e en
mento en contidos da España cañí, den- ferramenta de substitución lingüística. Xa
de o desleixo e a má
teño dito que un meu
calidade do idioma
amigo creou dous esdos locutores e prelogans ferintes e cerque idioma se usa? teiros: “Televisión
sentadores á masiva
importación de invi- Só o español? Non, ho, Galega, axudámosche
tados e entrevistados
a morrer!” e mais
foráneos, dende a sis“Radio Galega, canque agora as cousas
temática emisión de
tando en español!”.
son distintas: agora
cantinfladas á utilizaAs cousas mudación do español como
ron un chisco. Pero
repártense
rigorosamente
lingua practicamente
menos do que parece
única para cantar
e moi de vagar. Velaí
o
tempo
o
español
e
o
(mesmo o folclore
un exemplo: a segunsubstituíndo o idioma
da canle da RG, Ra...inglés!”
dos cantos de pandeidio Galega Música,
ro, por exemplo). O
de recente creación
galego quedou para o
(dende 2004).
uso en folcloradas.
Un esperaría que
En troques, de se dirixir aos sectores o fundamental da súa programación fose
novos da sociedade galega e de dinami- música só, mais non: o 100% son canzar o uso do idioma, a RTVG escolleu cións. Diferenza sutil pois que aí entra o
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idioma. Casualmente. E que idioma se
usa? Só o español? Non, ho, que agora as
cousas son distintas: agora repártense rigorosamente o tempo o español e o ....inglés! É evidente que Radio Galega Música cobre unha necesidade social de primeira orde: os pobriños dos galegos non
temos outra opción para sintonizarmos
cancións en español nin en inglés e temos emisoras en galego a mancheas!
Nas cancións da Radio Galega Música non existen practicamente outros idiomas. E mira ti que existen no mundo linguas distintas! Velaí un xenuíno exemplo
de pluralidade!
E o galego? Tamén está totalmente ausente? Non ho, que cada cuarto de hora
unha voz di unha mensaxe do tipo: “Estás
escoitando Radio Galega Música”.
Non vaian pensar que se trata de Radio Miami.♦
HENRIQUE HARGUINDEY é profesor de Galego e
autor, entre outros, do libro O fio da lingua.

Nº 1.228 ● Do 22 ao 28 de xuño do 2006 ● Ano XXIX

As Galescolas, a escola que queremos
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O gran na rocha

MARISOL BRAVOS

Mal comezo para a lei dos ‘outros’?
A aspiración do ser humano é progresar. Nunha sociedade que
afronta o terceiro milenio hai persoas que aínda teñen que loitar polos seus dereitos máis elementais
e por construír un pensamento social que acepte as minorías como
parte da totalidade. Molesta escoitar que as leis se aproban para favorecernos como se non fósemos
portadores dos mesmos dereitos.
Estou a referirme á aprobación do
anteproxecto de Lei de Promoción da Autonomía Persoal. A mal
chamada Lei de Dependencia.
Certamente, a palabra dependencia está a provocar un debate
social novo. Toda unha campaña
de propaganda como se a lei xa
estivese aprobada. Está calando
na opinión pública que se resolveu o problema da dependencia e
chama a atención que moi poucos
se consideran posíbeis beneficiarios. É para os “outros”. Vértense
opinións sen contrastar coa incidencia que ten nas persoas con necesidade de apoios, as verdadeiras

expertas no tema. Non podemos
quedar nas grandes declaracións.
O problema está na letra miúda e,
sobre todo, no seu cumprimento.
Para asentar o chamado Estado do Benestar chega o cuarto
piar. Seica España se vai poñer á
cabeza de Europa. Outros datos
din que pasará do posto duodécimo ao oitavo quedando aínda un
23% debaixo da media europea.
Segundo o presidente Zapatero
somos persoas con déficit de cidadanía e a futura lei recoñece ese
novo “dereito de cidadanía”. Todo
moi ben harmonizado se non fose
porque despois de ler o documento queda a sensación de sermos
unha carga social, de sermos culpábeis das nosas discapacidades.
Simplemente, catro detalles que
poden indicar mal comezo:
a) A maioría da cúpula do movemento asociativo pronunciouse
a favor dunha decisión que non se
consultou e que só se coñecía por
comentarios nesgados que ían
aparecendo nos medios de comu-

nicación. Lembremos a Lismi, na
que houbo unha ampla participación e consenso aínda que non
se estaba tan organizados e xerarquizados como agora. Neste caso
non interesou ese debate previo.
Así se explica que o Goberno presuma dicindo que tamén existiu
acordo coas asociacións de discapacitados. É evidente que non
con todas.
b) Semella un anteproxecto
de lei de fomento do emprego.
Debería matizarse máis para garantir os dereitos humanos de
quen sofre unha discriminación
histórica e non tanto como promoción laboral. As palabras tamén son importantes. A vida dunha persoa non pode converterse
en moeda de cambio para falar de
financiamento, de emprego, de
estruturas empresariais e residenciais... Está pensado desde un
punto de vista económico chegando a afirmarse que vai a ser un
gran negocio. Para as persoas con
diversidade funcional non prome-

te tanto. Manipúlase a información falando de investir millóns
de euros e iso queda ben se non
nos paramos a pensar que gran
parte provén de reorganizar as
pensións xa existentes.
c) O texto refírese por activa e
por pasiva á creación dun dereito
universal e, ao tempo, di que os
usuarios teñen que lle facer fronte
ao seu custo. Se se fala de igualar
á Sanidade, Educación e Pensións,
os outros tres piares, teñamos en
conta que non se contribúe cun copagamento adicional en función
de ingresos e patrimonio. As directrices europeas estabelecen que os
sistemas de financiamento non deben facerse en función de ingresos
e patrimonio. Semellamos un número para a administración.
d) Non se pode asociar dependencia co factor idade e centrar a atención nos maiores. Con
outras matizacións tamén están
as persoas con discapacidade. As
situacións de necesidade de
apoios poden darse en todas as

etapas da vida. Vannos incluír
nunha lei que non naceu pensando en nós. A exclusión dos menores de tres anos parece denotar
falta de sensibilidade. Ademais, a
lei só fixa uns mínimos e non garante equidade territorial na prestación de servizos xerando así
desigualdade entre comunidades.
O Sistema de inDependencia
debe estar enfocado para todos os
cidadáns. O asentamento dun piar
ten que involucrar toda a sociedade contrapoñendo os termos coidado-dependencia fronte a apoioindependencia. Debemos pagar
entre todos e non entre uns poucos. Somos conscientes de que é
unha lei necesaria, pero incerta.
Confiamos en que sirva para
construír unha sociedade máis
xusta e solidaria na que sexa posíbel participar en igualdade de
condicións e levar unha vida digna e independente.♦
MARISOL BRAVOS forma parte
do Colectivo AdianteXá.

O Estado tenta evitar o estudo
do impacto ambiental en Cedeira

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

Fomento quer quitar
area dun banco
marisqueiro e
levala a unha praia
H.V.
No verán, areais impolutos para o turismo madrileño. Ese
parece ser o lema da Dirección
Xeral de Costas do Estado, que
pretende quitarlle a area a unha praia marisqueira en Cedeira para levala a unha de ocio.
A praia da Magdalena en Cedeira
soporta unha redución da area na
mesma que a Dirección Xeral de
Costas do Ministerio de Fomento
pretende corrixir, agora que chega
o verán, mediante a retirada de area
do esteiro da praia de Loira, situada
enfronte, para levala á Magdalena.
Dáse a circunstancia de que a
praia de Loira acolle un importante banco marisqueiro de cadelucha e que aínda que a retirada
da area non é da zona do propio
banco, a pretensión de Costas é
collela no esteiro desa praia.
A Dirección Xeral de Costas
pretendía levar adiante a retirada
de area sen proceder antes a un
estudo do impacto, aínda que a
diminución de area podería afectar negativamente ao banco marisqueiro porque as praias son
sistemas vivos.
No proceso tamén intervén o
Ministerio de Medio Ambiente,
que tamén podería pretender pasar
por alto un estudo de impacto ambiental. O departamento que dirixe Cristina Narbona remitiu o

proxecto de traballo á Dirección
Xeral de Recursos Mariños da
Consellaría de Pesca e a outros
departamentos da Administración
galega para que se pronunciasen.
Tras a resposta, o Ministerio podería considerar ese pronunciamento como unha avaliación do
impacto ambiental; é dicir, podería evitar facer un destes estudos
segundo todos os requirimentos.
O feito de que Galiza conte
con competencias propias en materia de Medio Ambiente e de Pesca e Marisqueo permitiu impedir
de momento unha agresión á praia
de Loira. A Consellaría de Pesca
aínda non lle remitiu ao Ministerio
a súa postura, pero esta podería sinalar a necesidade dun estudo de
impacto ambiental con todas as da
lei. De Galiza contar con competencias exclusivas en materia de
Costas e de Medio Ambiente, non
se produciría esta situación.
O negativo para a Dirección
Xeral de Costas do Ministerio de
Fomento é que o estudo podería
demorarse, o que imposibilitaría
levar area á praia da Magdalena,
coas consecuencias que tería para o turismo.
Dáse a circunstancia que en
Cedeira e en xeral no norte do país
non hai moitos días de praia, mentres si que existe unha actividade
marisqueira que lle supón ingresos
importantes a moitas familias.♦
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A un ano do cambio
Xosé Luís Pego será o novo director xeral e
Gaioso pasará a presidente executivo

Cambio tranquilo
en Caixanova
A. EIRÉ
“Era un proceso que se vía vir,
un cambio tranquilo e unha
aposta polo continuidade e a liña de actuación que se viña seguindo”. Así se explican os cambios en Caixanova desde dentro
da entidade e ninguén semella
contradicir esta análise. Xosé
Luís Pego será o novo secretario
xeral e Xulio Fernández Gaioso
pasará a ocupar o posto de presidente executivo, seguindo a
defender o modelo operante.
Caixanova representa nas dúas últimas décadas unha aposta polos
tecidos produtivos do país. A súa
conformación, partindo de Caixavigo, situouna nun polo referente
no aspecto sociocultural galego,
pero tamén no eido empresarial. A
súa aposta visualizouse, precisamente, logo das dificultades que
pasou na década dos noventa por
apostar pola industrial naval viguesa. Os números contábeis de
Caixavigo foron nefastos, até o
punto de estar na punto de mira do
Banco de España. Pero non só logrou saír a flote, senón que, afortalada, se reafirmou na aposta polo
rexurdimento industrial de Galiza.
Neste senso, o cambio que se
produce esta semana en Caixanova, cunha aposta pola continuidade na liña de actuación, tranquiliza os nacionalistas. Desde o
BNG, non só ollan como axeitado para o desenvolvemento de
Galiza o modelo de Caixanova,
senón que defenden a pervivencia das dúas caixas na Galiza. Polo menos até que unha posíbel fusión non teña como denominador
común unha aposta autocentrada
polo desenvolvemento de Galiza.
Fronte a esta análise de ambientes nacionalistas, malia a viraxe dos últimos meses de Caixa
Galicia, está a aposta socialista
dunha soa caixa na Galiza, sen
que na súa discusión entre o modelo que debe primar. Mesmo
nas fileiras do PSOE afirman que
o que se pretendería sería a submisión do “sur” (Vigo) ante o
“norte” (A Coruña), tanto política
como economicamente. Precisamente, Miguel Barros, que abandonou as fileiras socialistas á
fronte da liña galeguista, sempre
defendeu a necesidade de dúas
caixas na Galiza para que o “sur
non quedase fagotizado económica e politicamente polo norte”.
A presenza do actual director
xeral, Xulio Fernández Gaioso,
como presidente executivo de
Caixanova, semella adiar unha
posíbel fusión de ambas as caixas
galegas para antes do 2010. Para
daquelas, pensan algúns, Caixanova e Caixa Galicia estarán
practicamente equiparadas no seu
potencial. Ambas as caixas terán
unha profunda renovación interna
que posibilitaría unha entente entre ambos os proxectos.

MANUEL CAO
Pasado o primeiro ano do goberno bipartito podemos reflexionar sobre as dinámicas xeradas no ámbito político-económico e sobre as perspectivas para o vindeiro futuro.
O goberno bipartito está plenamente consolidado como
grupo gobernante e xa queda atrás o chip opositor dalgúns dos
seus componentes e a inicial inexperiencia no manexo dos resortes do poder e no exercicio das funcións de goberno. Neste
sentido, a iniciativa política corresponde xa claramente ao biliderado Touriño-Quintana frente a un PP que resolveu formalmente o cambio de equipo dirixente pero existen indicios claros para sospeitar que a pacificación e unidade interna real non
existe. Sempre os partidos que gobernan teñen máis fácil solucionar os inevitábeis conflitos internos e así, no PSdeG-PSOE
o control de Emilio Pérez Touriño apoiado polo equipo de Ferraz é absoluto, e no BNG a parella Anxo Quintana-Francisco
Rodríguez exerce a súa hexemonía con crecente facilidade.
Nas actuacións políticas realizadas até agora obsérvase unha
certa continuidade co período anterior, unha vez descartadas posicións iniciais derivadas do descoñecemento das políticas da
Xunta e a impresión inicial do cambio particular experimentado
polas persoas que configuraron o equipo gobernamental, en consonancia coas posicións do novo institucionalismo que consideran que a dinámica de cambios segue un modelo incremental e
gradualista pois as sociedades e as súas institucións formais e informais nunca cambian dun día para outro. O proxecto estrela é
a elaboración dun novo Estatuto no que tanto PSdeG-PSOE como BNG veñen de artellar un acordo sobre os criterios cos que
se debe elaborar e a identificación de sete áreas de consenso básicas para traballar nun proxecto estatutario que coloque a Galicia nunha posición semellante a Catalunya, no referente ao seu
autogoberno. Esta iniciativa, necesaria e pendente, forzará a un
PP dividido entre autonomistas e centralistas a presentar unha alternativa seria, razoábel e conxunta se quere manterse como grupo político con opcións de goberno a medio prazo.
Nas políticas sectoriais obsérvanse cambios importantes na
percepción dos problemas e no artellamento de iniciativas, sobre
todo no anuncio de deseños e reformulacións futuras, que non se
traduciron aínda en cambios reais salvo no ámbito das expectativas. En todo o caso, o novo contexto político-económico traducido en parte nos primeiros orzamentos do bipartito anunciaba modificacións nas preferencias de gasto por parte dos novos
xestores tendo en conta que os fondos da UE xa non se podían
utilizar de xeito tan ineficiente e habería que reasignalos a proxectos de I+D, formación e infraestruturas mellor planificadas.
Hai que sinalar as expectativas xeneradas polos novos e arriscados proxectos para Medio Rural, aínda na fase de deseño, mentras que no modelo de xestión global percíbense significativas
melloras. Finalmente, reseñar como o poder e dinámica da burocracia pode estar a pesar decisivamente nas políticas dos novos
dirixentes orientadas a valerse da súa influencia para modelar a
sociedade civil. A dinámica que se derive da contradición entre
unha sociedade civil forte e o poder da burocracia é un dos puntos chave nos que se asentará o cambio real en Galicia.

Xulio Fernández Gaioso, Presidente Executivo de Caixanova.

Este sería agora o horizonte
de Emilio Pérez Touriño, logo de
verse obrigado a admitir o “cambio interno” pactado en Caixanova coa compracencia dos nacionalistas. Un presidente Touriño que ten unhas relacións menos
cordiais coas caixas que o vicepresidente, Anxo Quintana. Sobre todo con Caixanova que
apostou polos proxectos de afirmación do capital galego propostos pola vicepresidencia, entre
eles a entrada no capital de Fenosa. Pero tamén outros que se están a xestar.
Así as cousas, o consello de
administración de Caixanova procederá aos nomeamentos cunha
aposta de continuidade. Gaioso
presenta diante da asemblea a súa
demisión por xubilación aos 75
anos. Pero, en plena forma, pasa a
ocupar o posto de presidente executivo, logo de ser nomeado membro do consello de administración
en representación dos impositores,
como “persoa de recoñecido prestixio”. Un consello que renova a
metade dos seus integrantes.
O até de agora presidente
Guillerme Alonso Jáudenes pasará á vicepresidencia, aínda que
parece ser que lle reservan a presidencia dun gran grupo conser-

veiro liderado accionarialmente
por Caixanova.
O protagonismo de Pego
Pero o grande protagonista a partir de agora será Xosé Luís Pego,
o novo director xeral. Unha persoa moi próxima ás teses de
Gaioso, que destaca pola súa capacidade de interlocución.
Foi unha das pezas claves no
proceso de conformación de Caixanova desde hai dez anos, desde o seu posto de responsábel de
comunicación e de director xeral
adxunto, e a persoa na que todos
tiñan postos os ollos para esta
sucesión sen traumas, malia os
cambios políticos e económicos
que está a experimentar Galiza.
É unha aposta pola continuidade.
Fernández Gaioso seguirá
manténdose alerta na dirección
do proxecto de Caixanova. Ten
catro anos máis para defender a
súa aposta de “caixa”. Unha hipotética confluencia con Caixa Galicia sería posíbel logo do 2010 se
esta entidade fai tamén a súa transición, sobre todo de modelo, co
cambio da súa aposta de xestión
investidora e das súas estruturas,
comezando polo seu director xeral, Xosé Luís Méndez.♦

‘A iniciativa política corresponde
claramente ao biliderado
Touriño-Quintana frente a un PP
que resolveu o cambio de equipo
dirixente só formalmente ”
As opcións de política económica seguidas polo novo goberno están en fase de deseño coa reafirmación dun modelo
asentado na cultura dos emprendedores como principais axentes do cambio económico. O diagnóstico é acertado, falta o artellamento efectivo. Por agora, a nosa economía segue a manterse en base ás mesmas actividades como o proceso de construción masiva de vivendas, infraestruturas e obra pública, burocracia e servizos públicos xunto co mantemento da actividade de empresas preexistentes. O cambio real tamén ha de materializarse na dinamización da economía galega.♦

A.N.T.
O secretario de Organización
do PSOE, Xosé Blanco, entrevistouse o pasado 21 de xuño
en Madrid con representantes
dos tres grupos do Galeuscat.
O obxectivo é negociar en conxunto coas tres nacións sen Estado o futuro político de España.
A xuntanza co PSOE foi a primeira das que a Alianza Galeuscat pretende realizar coas principais forzas políticas do Estado. Na reunión
con Xosé Blanco estiveron presentes Francisco Jorquera (BNG), Josune Ariztondo (PNV) e Felipe
Puig e Marta Llorens (CiU). Este
encontro forma parte da estratexia
dos socialistas de negociar en conxunto cos representantes das tres
nacións periféricas a maneira de
reformar o Estado e garantir no futuro o seu apoio electoral no caso
de que José Luis Rodríguez Zapatero non consiga revalidar a maio-

A nosa historia
de raíz
Historia de Cangas
1900-1936
Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

Imaxe da reunión da Galeuscat co PSOE do 21 de xuño.

ría absoluta nos comicios xerais.
A reunión coa Galeuscat chega
no momento no que Zapatero decidiu apostar polo achegamento a
Artur Mas (líder de CiU) para superar a crise catalá e a “dependencia” de ERC no Congreso dos Deputados. A coordinación cos nacionalistas vascos e galegos tenta

harmonizar o tratamento para todas as ansias nacionais da periferia.
Francisco Jorquera solicitou
de Blanco man tendida para que a
proposta de Estatuto de Galiza non
encontre dificultades na súa tramitación en Madrid. Tras a xuntanza,
acordouse celebrar anualmente un
encontro semellante.♦

Bilbao

Operación policial contra a ETA
con trasfondo político

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

DANI ÁLVAREZ

Máis de dez persoas detidas, entre elas históricos que levaban anos afastados da organización.
Máis dunha ducia de persoas foron detidas o martes en distintos
lugares do País Vasco e máis en
Alacante nun operativo despregado por orde de xuíces da Audiencia Nacional española e de
París. Están todas elas supostamente vencelladas ao aparato de
extorsión da ETA. Botar unha
ollada á lista de nomes dos detidos supón ter que remontarse aos
inicios da ETA como organización. Sen dúbida, o nome máis
ilustre é o de Julen de Madariaga, un dos fundadores da ETA,
da que levaba moitos anos afastado. En concreto, despois de
que en 1995 a organización asasinase a Gregorio Ordóñez e comezase a estratexia de eliminación dos concelleiros do PP e o
PSOE. Actualmente milita en
Aralar, a escisión de Batasuna
polo desacordo co emprego da
violencia de xeito sistemático.
Entre os arrestados está tamén Ángel Iturbe, irmán doutro
histórico, Txomin Iturbe, que
morreu en Alxeria, onde se atopaba refuxiado. Outro histórico é
Eloy Uriarte, o señor Robles, que
durante anos formara parte do
aparato de captación de fondos
da organización. Estamos falando de xente que conta con 60 ou
incluso máis de 70 anos. Trátase
da primeira xeración de militantes, e tanto os xuíces Fernando
Grande-Marlaska coma Le Vert
os acusan de ser intermediarios e

recadadores nos procesos de extorsión que desenvolve a ETA.
Todos estes factores fan que
o Goberno vasco, en nome da
maioría social do país, exprese a
súa sorpresa por un operativo
que inclúe detención de persoas
que están afastadas da violencia.
O tripartito solicitou que se aclare canto antes este caso. Desde
Madrid, o ministro do Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurou que esta operación non influiría no proceso de paz, aínda
que esas palabras semellan máis
un desexo ca unha afirmación,
porque tanto Arnaldo Otegi coma Patxi Zabaleta, coordinador
xeral de Aralar, acreditaron as
detencións como un novo intento
de sabotear o camiño cara á paz.
O propio Otegi situou detrás das
detencións o goberno español.
Todos estes detalles indican
que a operación ten un trasfondo
político. Por que se desenvolve
unha operación deste calibre cando estamos nun alto ao fogo permanente e aínda por riba verificado pola Moncloa? Hai tempo que
vimos chamando a atención sobre
o intercambio de mensaxes entre a
esquerda abertzale e o Goberno
español, para ben e para mal. Incluso antes do 22 de marzo había
un cruce de claves que aos cidadáns se lle poden escapar. Por
exemplo, a un atentado con bomba podíalle seguir unha detención
en Francia; e á contra, a unha de-

claración de Batasuna afianzando
o proceso, lle correspondía o
PSOE cun anuncio e un paso
adiante. Isto podería entenderse
no mesmo taboleiro. Hai uns días
o presidente dos empresarios navarros, José Manuel Ayesa, volveu denunciar que a ETA enviara
varias cartas a empresarios vascos. Confebask, a patronal vasca,
desmentiu esa información, pero
o Goberno español deixou entrever que era probábel esa nova remesa. Serían cartas sen ameazas
directas, e con expresións dirixidas a solicitar unha cantidade de
cartos se lle servise á ETA para
consolidar o alto ao fogo.
Faltan probas materiais que
demostren a existencia das cartas, pero a soa denuncia sérvelle
ao PP para cuestionar a estratexia
de busca da paz, coa axuda de determinados medios de comunicación, e con iso aumenta o desgaste de Zapatero como principal
valedor do proceso. Sería, polo
tanto, axeitado situar esta operación nun contexto de resposta a
esas controvertidas informacións? Ou polo contrario habería
que relacionalas exclusivamente
cunha actuación individual de
Grande-Marlaska como xuíz que
actúa de costas á nova situación
política? Calquera das dúas hipóteses é válida, pero a única evidencia é que en Euskadi esta operación non é comprendida practicamente por ninguén.♦

Betanzos na historia
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Miguel Cabo Villaverde
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O PSOE negociará coa
Galeuscat o futuro do Estado
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A parálise
eo
movemento
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

N

on pode ningunha
persoa sensibilizada
no que no mundo
acontece admitir que a
situación é a única posibel.
Hai que diagnosticar non
as consecuencias, senón as
causas. O mundo parece
conformarse con celebrar
datas: o día da árbore, o
día da fame, o día da
auga... Declaracións
xenéricas. Todo calculado
para que non haxa fendas
que provoquen a
inestabilidade da nao.
Cada ano morren 11
millóns de cativos no
mundo por enfermidades
que se poden curar ou
previr. Hai seiscentas mil
mulleres pobres que
morren no parto no
mesmo período. Neste
momento 852 millóns de
persoas, 300 delas
criaturas, están a pasar
fame. Morren por iso 20
mil cada día.
A débeda externa,
unha das grandes farsas,
fai que os países
endebedados paguen tres
dólares por cada un que
reciben de axuda ao
desenvolvemento.
Que fai a ONU? O seu
único organismo
democrático, a Asemblea
Xeral, non ten ningún
poder, a pesares de ter
cada estado un voto.
Como actúa a
UNESCO? Por que non
fai unha campaña
mundial permanente para
erradicar o analfabetismo
ao que están condenadas
800 millóns de persoas
adultas?
De que serven as
comisións europeas que
falan dos voos da CIA que
levan prisioneiros a cadeas
clandestinas na Europa do
leste se os gobernos
admiten as xustificacións e
se subordinan á
administración dos EE UU,
campiona da violación dos
dereitos humanos, que ten
a cadea de Guantánamo
para exemplo histórico e
aumenta o muro de
México?
Hai que construír a
nova ONU, o edificio xa
non admite reformas,
como hai que fundar unha
nova internacional que
xunte os pobos, tamén os
que non temos Estado
propio, e os movementos
transformadores.
Namentres, vainos ser
moi difícil admitir que se
poidan rir os mandatarios
das grandes potencias
cando se sacan a foto
oficial, entre bromiñas.♦

Luis Macas
‘No Ecuador ninguén ten que se sentir ameazado
pola proposta indíxena’
MIGUEL LÓPEZ CALZADA / QUITO

O Ecuador revólvese. A rúa pide a nacionalización do petróleo e rexeita o Tratado de Libre Comercio cos EE UU. A
alma das mobilizacións son os indíxenas, coordinados principalmente a través da Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). O seu presidente, Luis Macas, é un saraguro de 54 anos, ex ministro de Agricultura. Esixe a expulsión da petroleira Oxy e a convocatoria dunha Asemblea Constituínte que refunde o Ecuador como Estado plurinacional. Nas próximas eleccións presidenciais de outubro podería encabezar unha candidatura.
É este o intre dos indíxenas de
América?
É un proceso moi lento pero
emerxe con moita forza.
Cal é a situación no Ecuador?
Non ficamos na idea de indixenizar o país, queremos construír un Estado diferente, plural,
identitario.
Os indíxenas supoñen ao
redor do 40 por cento dos 12
millóns de ecuatorianos. Que
lle propón a CONAIE ao conxunto da poboación?
Non queremos regresar 513
anos atrás. Aquí hai mestizos, indíxenas, afroecuatorianos e uns poucos brancos. De ningunha maneira
se ten que sentir ameazado ninguén
pola proposta indíxena. Un país
non pode ser modificado por un
sector racial que lle poña unha camisa de forza aos demais. Non pode ser que quede ninguén excluído.
Un dos eixos de actividade é
o cultural.
Cómpre coñecer o pasado para dicir que futuro queremos. Un
dos nosos eixos fundamentais é a
educación intercultural bilingüe,
un programa nacional que funciona desde o 1988 e que é máis
ca un dereito, é unha obriga coa
verdadeira historia.
Cal é a posición política da
CONAIE?
O movemento indíxena historicamente tivo unha posición
de loita contra eivas coloniais.
Iso identifícanos, non co esquerdismo elaborado senón, coa es-

querda nun contexto universal.
Cal é a conexión da CONAIE co partido PachakutikNuevo País, que ten dez deputados, ademais de alcaldías e
gobernos provinciais?
A CONAIE xestou o Pachakutik, ao igual ca outras organizacións no agro, na educación…
É un movemento alternativo cara
ao cambio social e a transformación económica.
O Pachakutik axudou a subir á presidencia a Lucio Gutiérrez, que no 2005 foi deposto
por unha revolta popular. Quedaron afectados por ese pacto?
Quedamos. Houbo un desgaste porque o Pachakutik propiciou esa avinza, mais Gutiérrez
fíxolle a burla [o Pachakutik
abandonou o Goberno Gutiérrez
despois de 204 días, no 2003] e
houbo consecuencias gravísimas
para a nosa credibilidade.
O movemento indíxena estuda alianzas con outras forzas
en torno a un candidato común
para as próximas presidenciais
de outubro?
Primeiro hai que xestar unha
axenda mínima. A discusión non ha
ser a candidatura, senón a proposta.
Vostede xa foi deputado polo
Pachakutik no 1996 e ministro
con Gutiérrez no 2003. Podería
ser ese candidato de consenso?
Quero rematar este período
porque a xente confiou en min
para presidir a CONAIE. Nin me
exclúo nin me postulo.

Unha das propostas é a
convocatoria dunha Asemblea
Constituínte.
Si, porque as estruturas do Estado, que son as mesmas da colonia, estanse esboroando. Aquí un
ano non houbo Tribunal Supremo, levamos como dez presidentes en menos de dez anos… Hai
que estabelecer as bases dun Estado que nos acubille a todos.
Por que se opón ao Tratado
de Libre Comercio cos EE UU?
Non coido que sexa realmente un tratado de libre comercio, é
un control absoluto da rexión. A
comunidade andina debeu levantar unha loita común, sen someterse submisamente como Colombia e Perú, mais non nos dividimos. O imperio é feliz.
Que consecuencias traerá?
Os que máis o van sufrir son
os pequenos e medianos agricultores, os que alimentan o país,
porque as grandes explotacións
son as que exportan. Caso do millo: o país abastécese con
500.000 toneladas e os EE UU
queren colocar esa cantidade. O
que non coman os cabalos, botaránnolo aquí.
Hai medo a competir?
Non é medo a competir. Onde está a tecnoloxía no Ecuador?
E a educación? E a saúde? Non
estamos en condicións de competir. É un tratado entre un neno
e un adulto.
Prefire alianzas con Cuba,
Venezuela e Bolivia?

Nestre momento histórico
hai a obriga de posicionarse nesa
dirección: un eixo pola soberanía
política, territorial e alimentaria.
Esta integración americana
podería levar á reunificación
de pobos indíxenas separados
polas fronteiras dos Estados?
Xa existe unha coordinación
do pobo kichwa en Bolivia, Perú,
o Ecuador e Colombia. Tamén
mantenemos contactos cos pobos
sometidos dos EE UU e Canadá.
As organizacións da cunca amazónica dividíronse lamentabelmente
por presión das transnacionais.
Cales son as prácticas destas
corporacións transnacionais?
O Estado failles concesións
de territorios sen consultar coas
nacionalidades que os habitan.
As compañías mercan dirixentes
indíxenas, o que provocou as divisións na Amazonia.
Cal é o caso da Occidental
Oil and Gas Corporation?
A Oxy cometeu como corenta
violacións da legalidade. Vendeulle o 50 por cento das súas accións
á canadense Incana, violentando a
Constitución ao vender territorios
como se fosen seus. En xeral, a
participación do Estado nestas
concesións é mínima: 20 por cento para o Estado e 80 por cento para a compañía, pero no caso de
Oxy é dun 12 por cento para o Estado e un 88 por cento para a petroleira. Un goberno honesto debería ter declarado a caducidade
dese contrato hai tempo.♦
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Bush, máis cómodo do esperado
entre os seus aliados europeos en Viena

O cumio UE-EE UU
non inclúe a Guantánamo
nas súas conclusións
CÉSAR LORENZO GIL
O presidente estadounidense,
George Bush, dixo en alto que
quere pechar a prisión de
Guantánamo. Mais en realidade, no documento final que
se asinou após o cumio UEEE UU de Viena do 21 de xuño, non hai nin unha soa palabra sobre este campo militar.
As relacións entre a UE e os EE
UU non son fluídas nos temas capitais, caso do comercio ou a loita contra o terrorismo pero os líderes europeos non se senten con
forza para presionar o presidente
estadounidense, George Bush, en
temas tan importantes como o futuro de Guantánamo ou os voos
secretos da CIA. Se hai uns anos,
o núcleo da UE avogaba por controlar o goberno norteamericano e
criticar a súa política exterior,
arestora hai moito temor a que as
feblezas que a Era Bush provocou

Georges Bush.

na superpotencia acaben por enxendrar unha filosofía illacionista
que prexudicaría moito a Europa.
A suposta presión que os líderes europeos fixeran sobre Bush
–Tony Blair incluído– para que se
lle puxese data de peche ao campo de prisioneiros de Guantánamo, esfarelouse no cumio de Viena do 21 de xuño. George Bush
foi inconcreto e lacónico. “Gustaríame pechar Guantánamo. Algo
que podemos facer é mandar os
prisioneiros aos seus países de orixe”, explicou. “Arestora hai alá
400 prisioneiros, a maioría de
Arabia Saudita, Afganistán e Iemen. A algúns terémolos que xulgar nos EE UU. Son asasinos a
sangue frío que cometerán crimes
se os deixamos na rúa”.
Esta foi a única declaración
referida ao futuro dos presos. O
documento final ignora o asunto
e simplemente fai unha “transacción” entre os intereses de ambas

as partes. Washington comprométese a respectar os dereitos
humanos en todo o mundo (aínda que segue sen admitir, por
exemplo, a xurisdición do Tribunal Penal Internacional sobre as
súas tropas). A cambio, Bruxelas
apoia “incodicionalmente” a loita contra o terrorismo.
Onde non houbo ningún tipo de
avance foi na política comercial. A
UE négase a permitir que a agricultura estadounidense entre sen aranceis no continente e tampouco se
acordou o xeito de repartir os enormes mercados brasileiro e indio.
A viaxe por Europa de Bush
continuou coa visita a Budapest,
onde o presidente dos EE UU é o
convidado de excepción ao 50º
aniversario do levantamento de
Imre Nagy contra os soviéticos.
Nesa “nova Europa” é onde atopa o mandatario norteamericano
toda a confianza e o apoio que ás
veces lle falta máis ao oeste.♦

Rivas Vaciamadrid acolle o Foro Social das Migracións
A.N.T.
A localidade madrileña de Rivas
Vaciamadrid acolle entre o 22 e
o 25 de xuño o II Foro Social
Mundial das Migracións. Máis
de un cento de organizacións
analizan os problemas dos emigrantes e refuxiados.

A organización do Foro Social das Migracións –na que colaboran o goberno municipal da vila e varias institucións de axuda
ao migrante e ao refuxiado– calcula que nestes catro días estarán
en Rivas Vaciamadrid máis de
1.800 delegados de 90 países. Os

Na comparecencia do Igadi, á que foi chamado diante da comisión redactora do Estatuto de Autonomía, a principios do mes
de xuño, propúñamos que no novo Estatuto de Galicia, debería recollerse, nun apartado propio, oito puntos nos que se enumerasen aqueles instrumentos específicos da
nosa acción exterior que deberían facilitarnos a nosa inserción nas fluídos canles das
relacións internacionais. Ao tempo formulabamos a necesidade de deixar constancia,
no novo texto fundamental da convivencia,
daqueles principios éticos universais cos
que queremos sentirnos comprometidos.
Nomeadamente nos referiamos tanto ao
contrato público que deixaríamos explicitado co impulso cívico coa cooperación internacional ao desenvolvemento, como ao
compromiso que deberiamos asumir na nosa acción exterior cos principios inspirados
na defensa da paz e da legalidade internacional, no respecto e a protección xeral dos
dereitos humanos, o bo goberno e o fortalecemento das sociedades civís.
Cun novo estatuto en vigor no que se
recollesen estes principios, non habería
fenda na que se agachasen hipotéticos episodios tétricos como o que terían a Galicia,
e concretamente a Vigo como protagonistas internacionais, entre outros dez aeroportos españois que servían de plataforma
para configurar a mesta rede de rutas entre
Guantánamo, Kabul, Cairo, Iraq... para o
traslado irregular e ilegal de sospeitosos de
terrorismo. Segundo un informe feito pú-

eixos temáticos do encontro
abranxen o impacto da mundialización, o estado dos dereitos dos
migrantes, cales son as principais
redes de migración, quen son os
traficantes e como actúan as mafias. Tamén se analizarán as novas formas de persecución que

orixinan a necesidade de darlles
refuxio noutros países, a necesidade de implementar novos modelos de convivencia e políticas
que garantan a inclusión social e
posibiliten o desenvolvemento
dos países desde onde sae a emigración.

Aquí fóra

Escala, Galicia
LAUDELINO PELLITERO
blico no Parlamento Europeo, un dos 1.082 nada “Patriot Act” ou “Lei Patriota” que
voos secretos da CIA, que fixeron escalas ten por título completo o seguinte epígrafe
técnicas en terminais do territorio europeo “Unir e reforzar os EE UU mediante as fetería aterrado, o pasado mes de agosto no rramentas adecuadas para a interpretación
aeroporto vigués de
e obstrución do terroPeinador. A Eurocárismo”. A manchea de
mara elaborou este inmedidas antiterrorisGalicia
inscrita
forme en función das
tas que nela se conteacusacións recollidas
ñen vulneran as liberna vella Europa
contra os servizos de
dades democráticas
intelixencia dos EE
dos estadounidenses,
converteuse nun elo
UU que terían empreao estilo da coñecida
da
macabra
rede
gado territorio comu“Caza de Bruxas” da
nitario para trasladar
Lei McCarhy-Walter .
sospeitosos de terroris- de anulación dos dereitos
A “Patriot Act”,
mo a países onde
que propicia a impudo home, trazada
posteriormente serían
nidade, permitiu que
dende Washington”
torturados.
moitos detidos fosen
Europa, con certetratados como auténza, e Galicia..., probaticos terroristas só
belmente, traspasou,
polo feito de ser sinade súpeto, os muros impenetrábeis da po- lados como sospeitosos. Non foi a xustilítica interna norteamericana, acorde á cru- za norteamericana o contrapreso necesazada antiterrorista que lanzara o presiden- rio para os excesos na Patriot Act. Máis
te George Bush tras do 11-S. Entre os ma- ben ao contrario serviron como soporte
quiavélicos trebellos legais para a depura- das actuacións do executivo, tal como
ción do terrorismo, promulgou a denomi- quedou en evidencia unha sentenza de

‘A

Ademais dos actos principais
e múltiplos obradoiros, o foro
conta con actividades lúdicas.
Para finalizar o encontro, Rivas
acollerá un macroconcerto gratuíto onde xa confirmaron a súa
presenza Goran Bregovic e Ojos
de Brujo, entre outros artistas.♦

xuño de 2003, do Tribunal de Apelacións
do distrito de Columbia, que bendicía o
dereito do goberno a privar de coñecemento público as detencións de estranxeiros, xa que mantiña que en materia de
seguridade nacional, o poder xudicial debería quedar supeditado ás directrices do
Executivo.
A Galicia inscrita na vella Europa
converteuse nun elo da macabra rede de
anulación dos dereitos do home, trazada
dende Washington. Tras da guerra de Afganistán deu paso franco para que tanto o
exército dos EE UU como os seus corpos
de intelixencia tivesen paraugas legal
que lles proporcionase impunidade, ao
negar pública e explicitamente os dereitos previstos na Convención de Xenebra.
Unha Galicia cun estatuto renovado
no que as relacións exteriores estivesen
amparadas e inscritas na legalidade internacional, tería que ocuparse e preocuparse institucionalmente de ser garantista dos dereitos recollidos nas convencións universais.
Galicia precisa de novas ferramentas
para traballar en novos escenarios no que
vai ser actor principal, secundario, figurante ou, mesmo, involuntario. Non deberiamos permanecer durante máis tempo maniatados por anacrónicas normas,
de discutíbel utilidade para o país.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org
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Acusaran o Barcelona de identificar o fútbol coa política

Os medios de comunicación identifican a
selección española cunha idea unitaria do Estado
R.V.A.
A estrea vitoriosa da selección española ante Ucraína e Tunicia
está levantando unha onda de patriotismo nos medios e comentaristas de Madrid. Os que levan defendendo no último
ano que non se mesture a política co fútbol, como por exemplo
cando a directiva do Barcelona apoiou un acto cultural dos
chamados Países Cataláns, agora están a facer unha utilización
da selección para defender a unidade do Estado e o centralismo.
“A goleada da selección dispara
as expresións de patriotismo en
España”, “a espectacular vitoria
da selección española desata a
euforia entre os líderes políticos”, “España volve estar unida
e todos os españois se senten
orgullosos de selo”... son algunhas das frases que se puideron ler en xornais como El
Mundo e La Razón.
Sen dúbida, o xornal máis
belixerante nesta febre de “españolismo” foi o dirixido por Pedro J. Ramírez. El Mundo publicaba un editorial logo da vitoria
por 4-0 contra Ucraína titulado
“E agora resulta que si somos españois”. O artigo comezaba ao
máis puro estilo dos xornais da
prensa do Movemento na etapa
de postguerra: “Unha onda de
fervor patriótico inundou onte
inesperadamente España... A
medida que o coiro golpeaba as
mallas da porta ucraína, parecían
esfumarse de golpe séculos de
complexos atávicos e derretíanse
como un terrón de azucre as dúbidas existenciais dun país que,
paradoxalmente, vén adicando
nos últimos anos demasiado

tempo a preguntarse polo seu
propio ser”.
Nese mesmo editorial El Mundo atacou o seu inimigo mediático,
o grupo Prisa, por ter “repudiado a
bandeira da praza de Colón no seu
día e que agora se subiu á onda de
entusiasmo e colocou unha enorme insignia nacional na súa páxina
web, demostrando que se pode facer negocio dunha idea e da contraria”. Con estas palabras El
Mundo agradecía a decisión de
Prisa, a través da súa canle en
aberto Cuatro, de instalar varias
pantallas xigantes “no símbolo da
españolidade, a praza de Colón (en
Madrid)”, como aseguraron os comentaristas da cadea durante a retransmisión do partido.
Semella que durante ese día
inaugural e o posterior, os medios
de comunicación fixeron un enorme esforzo por identificar a selección española cunha idea unitaria
e uniforme de España. De fondo,
o que xustificou esa teima, ademais de motivos ideolóxicos, foi a
discusión do Estatut de Cataluña.
Os medios máis belixerantes
apostaron pola selección como
símbolo da “nación española”. De

feito, é habitual que neses medios
se use indistintamente o nome de
selección nacional para referirse
ao combinado español.

Retransmisión insólita
O papel da televisión este ano é
distinto a de anos anteriores.

Separar o fútbol dunha idea política de España
A identificación da selección
española cunha idea unitaria
do Estado foi criticada logo
dos primeiros días de euforia
incluso por medios madrileños. Santiago Segurola escribía un artigo na primeira páxina de Deportes de El País, titulado, “Patria e selección”. Nese artigo, Segurola sinalaba
que “bastante carga soportan
os xogadores como para identificalos cunha idea política de
España. O sectarismo e os ex-

cesos son males habituais de
España. Nos últimos tempos,
máis. Calquera coartada serve
para obter beneficios partidistas. Valen menos as ideas que a
demagoxia. Vale case todo o
que cheire a oportunismo. España gañou un partido nada
máis e nada menos. Non é fácil
nun mundial”.
En semellantes termos se
expresaba o articulista Xosé
Manuel Ponte. “Francamente
non agardabamos esta apoteose

patriótica”, comeza o texto.
“Non somos un só país nin unha soa nación, senón varias e á
hora da verdade nos importa
máis a patria chica que a grande, e o equipo da cidade que a
selección. Esa característica
nosa é moi boa para proporcionarlle riqueza e colorido ao
baile rexional, ou para garantir
a variedade dos queixos e das
paisaxes, pero resulta unha
desgraza cando se teñen que
recrutar homes que vistan a

elástica vermella”, continúa
Xosé Manuel Ponte.
“Así pois, con este estado de
ánimo e con eses antecedentes históricos, todo apunta a que sufririamos unha nova decepción. Afortunadamente o fútbol é imprevisíbel
e o primeiro partido resultou triunfal , co cal pasamos dun pesimismo esaxerado a un optimismo
esaxerado, o que é un dos principais trazos do noso carácter... Piano, piano”, conclúe Xosé Manuel
Ponte no Faro de Vigo.♦

Por varias razóns. A primeira
delas é porque é a primeira vez
que o Mundial se retransmite
en dúas canles, unha delas sen
cobertura estatal, como é a
Sexta. Os afeccionados, ademais, non poden seguir todo o
Mundial en aberto, senón que
teñen que subscribirse a Canal
+ para ver os mellores encontros do campionato. A competencia entre ambas as dúas canles, levou a que competisen en
patriotismo para captar audiencias.
Cuatro, por primeira vez
nun mundial, converteu un partido dun mundial nunha exhibición de feira, que recordaba
máis a un concerto dunha estrela de pop. Instalou dúas grandes
pantallas na praza de Colón madrileña, onde está colocada a
gran bandeira que no seu día
inaugurou o ex ministro Federico Trillo. O comentarista, que
nas retransmisións ligueiras é
unha persoa aséptica e imparcial (aínda que algo afín ao Barcelona), fixo unha exhibición
de patriotismo español desmedida. Comezou a narración dicindo “Todos en pé, soa o himno nacional”. Logo, durante o
partido, conectaba coa praza de
Colón, sinalando que esa “é a
auténtica España”, nunha identificación desmedida de España
con Madrid.
A narración de Cuatro contrastou coa da Sexta, na que o
experto na NBA Andrés Montes
e Julio Salinas fixeron unha narración moito máis aséptica e
incluso non caeron na especulación de dicir que o penalti a
Fernando Torres existiu de verdade. Xornais como El Mundo
e La Razón seguiron a restransmisión de Prisa. Por exemplo, o
xornal do Grupo Planeta publicou un artigo titulado “España é
vermella”. O artigo, asinado
por Jaime de Mora, asegura que
“España volve estar unida e todos os españois se senten orgullosos de selo. Ser español está
de moda e o responsábel desta
tolaría está claro, é a selección
española de fútbol e o seu brillante papel no mundial”.♦

O fracaso español
PUCHEIRO
Ao fútbol español, dominado desde 1936
até hoxe polos sectores máis conservadores
e os seus coríferos-apoloxetas mediaticos,
debería resultarlle sospeitoso o estilo de
xogo que está a practicar a selección da Federación Española de Fútbol (este é o nome oficial dos participantes no mundial),
alcumada como “selección nacional”.
Xogan en Alemaña ao “estilo Barcelona”, con mediocampistas creativos, que
nada teñen que ver coa “furia española”
que, como frase de fortuna desde o gol de
Telmo Zarra no Brasil, se impuxo non só
nos medios de comunicación senón nun

xeito de xogo que non ía, precisamente,
coas características dos mellores xogadores que xogaban na nosa liga, pero si co
espírito franquista. Os seus únicos e xenuínos representantes, por outra banda,
eran vascos. O xenio caracterizou sempre
a canteira dos leóns de Lezama.
Todos estes anos, os distintos seleccionadores, presionados polos medios de
comunicación madrileños que son os que
verdadeiramente mandan na selección,
sucumbiron a este tópico. Aínda que fosen
nacionalistas vascos como Javier Clemente, que, por outra banda, encarnaba o es-

pírito dos leóns de Bilbao. Lembran aquel
Lora correcamiños no centro do campo, e
os Nadal, Donato, Sanchís, Hierro, por citar os referentes dos últimos anos. Máis
que a furia creativa era a destrución defensiva a que mandaba.
Unha opción futbolística na que a ideoloxía e a propaganda do réxime se impuxo ao fútbol que, verdadeiramente se
practicaba na liga española que, se por algo se caracteriza, é pola colleita de grandes mediocampistas. Lembren que o único grande éxito, a Copa de Europa do
1960, veu da man de Luís Suárez, o me-

llor mediocampista que xogou coa selección española en todos os tempos.
Pero pouco lles importa aos nacionalistas españois que os seus xogadores deixasen de correr tras da pelota coma nenos
(iso era a furia) e realizasen un xogo intelixente no que optan tamén como mellor
xeito de defender o ter o balón. Fracasan
nas súa concepción pero non no seu intento d impor a súa visión tanto do fútbol coma do Estado. Iso si, entre euforias e depresións que remedan cada campionato a
do “98”. E non son así, interiorizan uns
falsos valores “nacionais”.♦

Milladoiro recibe
o premio Trasalba

A lección
dos mestres
represaliados

Milladoiro recibirá o XXIV premio Trasalba
no marco dunha festa literaria que se desenvolverá na Casa museo Otero Pedrayo, no
concello de Amoeiro, organizada pola propia fundación o 25 de xuño. No acto, amenizado pola Banda de gaitas de Amoeiro, o
grupo de folk estreará Trasalba, un tema especialmente elaborado para a ocasión. Durante a xornada presentarase o libro Laio polo grande ausente. Enfermidade, morte e
honras póstumas de Castelao no epistolario
de Otero Pedrayo e outras voces (Galaxia),
en edición de Xesús Alonso Montero.♦

Mario Iglesias
gaña o concurso
de curtas SGAE
A curtametraxe Madres valeulle ao pontevedrés Mario Iglesias o premio do VII Concurso de Curtametraxes SGAE de Versión Española. A película, que xa recibira anteriormente o Premio do Público do Festival de
Cine Español de Málaga, emitirase o 26 de
xuño. No filme Mario Iglesias narra a historia de Xulia, pintora que vive coa súa filla
nunha localidade da costa galega. A protagonista acaba de perder o seu home e espera
outro fillo cando recibe o encargo dunha muller que quere un retrato do seu fillo morto.♦
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CASTELAO

Interior
do Verbum.

Martín Códax
no Verbum de Vigo
O museo vigués Verbum está a desenvolver
un programa ao redor da figura de Martín
Códax no que se quere mesturar a tradición
coa modernidade galega. Dentro da programación presentarase o documental Sete cantigas, sete mulleres, no que Marta Larralde,
Chus Lago, Susana Fortes, Toñi Vicente,
Uxía Blanco, Yolanda Castaño e Silvia Superstar recitan as cantigas de Martín Códax,
o 27 de xuño. Os martes de xullo terán lugar
na azotea espectáculos musicais, de danza e
de poesía. O ciclo rematará o 26 de xullo co
concerto do grupo vigués ISGA Collective.♦

s novos creadores galegos teñen un novo xeito de darse a
coñecer. GZ Crea 2006 é o
nome do novo certame que a
Xunta pon en marcha para premiar os artistas emerxentes. A convocatoria ten como obxectivo premiar até 12 disciplinas:
teatro, artes plásticas, fotografía, moda,
música, relato, poesía, vídeo, gastronomía, banda deseñada, grafiti e deseño de
cartaces. Poderán participar todos os rapaces de entre 16 e 30 anos que non sexan
profesionais. A poesía tamén terá o seu

O

propio novo festival. Betanzos acollerá
entre o 4 e o 6 de agosto o seu I Festival
de Poesía. Xa confirmaron a súa presenza
nesta cita Miguelanxo Fernán-Vello, Xulio López Valcárcel, Xavier Seoane, Casimiro de Brito, Lasse Söderberg ou Francisco Sesto, entre outros. Por outra banda,
Valentín Carrera continúa a rodaxe de Linatakalam, unha coprodución galego-marroquí-italiana patrocinada pola Alianza
de Civilizacións. Na produción participan
a TVG, Castelao e a Xunta, entre outros.
Filmax encargarase de distribuír a serie.♦
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Un documental recorda
os mestres represaliados polo franquismo
A escola fusilada recobra a memoria sobre uns feitos case esquecidos
PERFECTO CONDE
Estreouse en Compostela o
documental A escola fusilada, recordo sentido aos mestres represaliados polo franquismo. Memoria da barbarie contra a clase “máis perigosa” da era republicana.
O salón de actos do Museo Pedagóxico Galego, en Santiago, non
foi quen de acoller todas as persoas que quixeron asistir ao acto
inicial do Ano da Memoria no
sector docente, coa proxección
do documental d’A escola fusilada, dirixido por Daniel Álvarez e
Iñaki Pineda. O vicepresidente
da Xunta, Anxo Quintana, suscitou unha sentida lembranza do
mestre da súa vila natal Xosé
Luís Bouza que lle inspirou a
Manuel Rivas A lingua das
bolboretas, narración que levou
ao cine José Luis Cuerda.
Quintana salientou que a represión franquista cometida contra os mestres foi duplamente inxusta. “A barbarie dos actos que

Avelino Pousa Antelo e Antía Cal, no centro da fotografía, con outros asistentes ao acto.

levaron á morte xente que era capaz de ter ideas –dixo–, e o esquecemento que se lles quixo dar aos
que non morreron en van porque
as súa ideas permanecen”. O político nacionalista mostrouse especialmente emotivo cando lembrou
o que lle dixeron os fascistas que
mataron o mestre de Verín Xosé
Luis Bouza cando se dirixía á es-

cola dende a súa casa de Allariz:
“Xa que non ensinaches a rezar,
agora que recen por ti”.
Quintana, referíndose ao
Ano da Memoria, manifestou
que os mestres, ademais de perder a guerra, non podían perder
tamén a memoria. “O seu compromiso é tamén o noso compromiso de hoxe –dixo– e son

dignos da nosa memoria despois
de tanto que fixeron polo país”.
O documental A escola fusilada, realizado no máis puro estilo
do cinema verité, presenta un repaso moi realista e concreto a través das voces de varios sobreviventes da represión, dos seus descendentes ou de estudosos do problema como é o caso do profesor
da Universidade de Barcelona
Francisco Molero Valencia. Outro
profesor, Vicenç Navarro, neste
caso da Universidade Pompeu Fabra, tamén axuda a situar a cuestión formulada polo filme, que inclúe testemuños da escritora Josefina Aldecoa, Francisco Díez Lugones, Paulino Rodríguez, Celia
Muñoz, Hilda Fanfante, Covadonga Pérez, Clara Díez, etc.
En varias secuencias, aos espectadores pódenselles poñer os
pelos de punta escoitando o que
din estas voces da historia da represión. Como cando se explican
algúns asasinatos cometidos no
bosco asturiano de Muniellos.
Tamén chama a atención lembrar

como todos os mestres de España foron declarados cesantes polo franquismo e logo tiveron que
pedir o seu reingreso mediante
procedementos que pasaron por
presentar informes da Garda Civil, o cura párroco e persoas de
acreditada traxectoria ideolóxica
e relixiosa. Segundo conta no documental Molero Valencia, houbo “perto de 61.000 expedientes
de depuración, diversas xuntas
depuradoras, e, arredor dun 25
por cento dos depurados, entre
15.000 e 16.000 mestres, foron
sancionados, e perto de 6.000 definitivamente separados dos seus
postos de ensino”.
Despois da proxeción do
documental, os mestres Avelino Pousa Antelo e Antía Cal e
o profesor compostelán Herminio Barreiro tamén contribuíron emocional e historicamente
a situar o problema. En contra
do previsto, non participou Isaac Díaz Pardo por atender á
mesma hora outro acto no Ateneo Republicano da Coruña.♦

Homenaxe na comarca de Verín

Memorias en Compostela

XEDAS
Organizados pola Asociación
Cultural Monterrei e co apoio da
Xunta de Galicia, tiveron lugar
en Verín, felizmente, os actos
programados hai meses, de Homenaxe ás vítimas e represaliados desta ampla comarca, a pesar
de verse empañados pola rotura
do pacto de goberno entre o tripartito municipal firmado por
PSOE, Independentes e BNG.
Asemade, o ambiente comezou a
enrarecerse ainda mais, pola decisión do alcalde do PSOE e os
Independentes, de censurar a
presenza do Concello nos cartaces anunciadores, deslocando incluso a membros de Protección
Civil para que colocasen etiquetas adhesivas en branco sobre o
anuncio de colaboración da Concellalía de Cultura. Por razóns
obvias, numerosos militantes e
simpatizantes socialistas desmarcáronse inmediatamente desta
decisión, asistindo aos actos os
alcaldes socialistas de Castrelo e
Vilardevós que transmitiron tamén o seu apoio solidario.
O primeiro dos actos programados tivo lugar o pasado venres
dazaseis coa celebración dunha
conferencia – coloquio a cargo
do historiador local Xerardo Dasairas baixo o título de “A Represión franquista en Verín” e dun
video do mesmo autor sobre o
escritor Silvio Santiago no que se
relembraba a sua fuxida por Portugal naquelas datas. A autopresentación do fillo do último alcalde republicano, ignorado por
todos os presentes, engadíulle ao
acto un grao de emoción inusita-

Entre o 24 e o 30 de xuño, Santiago acollerá unha serie de actos
organizados pola Asociación para a Recuperación da Memoria
Histórica, a Fundación 10 de Marzo, a Sala Nasa e Burla Negra.
O acto central terá lugar o día 24, no Auditorio de Galicia ás 12
horas, e será unha homenaxe aos republicanos galegos sobrevivintes da guerra e a represión franquista. O acto contará coa voz
dos poetas e a música. Intervirán Manuel Rivas, Luís Tosar, Rosa
Aneiros, Xosé Lois Bernal Farruco, Quico Cadaval e o grupo
Chévere. Na parte musical estarán Marful, Germán Díaz, Lorena
Lores, Narf e A Quenlla.
O programa continuará entre o 26 e 29 no Teatro Principal coa
proxección dun ciclo de documentais relacionados coa represión
franquista e a recuperación da memoria. A estrea de A Cidade da
Selva destaca no programa, que tamén inclúe, O comboio do 927, A
guerrilla da memoria ou A mala morte.♦

do e non exento de feliz sorpresa.
No día seguinte, sábado, ás
sete da tarde procedeuse nos xardíns da praza do Concello, ao
descubrimento dunha placa que
aparecía cuberta coa bandeira de
Galiza e que estaba adicada “aos
mártires da liberdade”. Unha
grande e antiga bandeira republicana, rescatada do seu agocho de
anos en Vilardevós, presidiu simbólicamente a celebración, entanto a Banda de Gaitas do Concello,
esta vez sen censura, intrepretaba
o himno galego. O acto contou
coa presenza de numerosos familiares dos represaliados, de militantes de organizacións políticas
e sindicais, de veciños e amigos,
de autoridades locais como o propio alcalde, un concelleiro socialista e os dous ediles do BNG.
Destacou tamén a presenza de
personalidades da administración
autonómica como o director xeral
de Montes, o nacionalista Alberte
Blanco e a deputada socialista
Laura Seara. Da administración
provincial acudiron os delegados
de Cultura, Xosé Carlos Sierra e
Antonio Espinosa de Vivenda,
ambos de Ourense.
Despois da lectura da acta do

derradeiro pleno celebrado no
Concello pola corporación republicana, procedeuse ao descubrimento do monumento polo fillo
do que foi alcalde republicano
Carlos Reino Camaño, un fillo de
Xoan Antonio Álvarez tenente alcalde da mesma corporación e un
neto do empresario Lino García.
Estes membros do goberno local
republicano foron fusilados xunto
cos outros dous membros da corporación municipal, Sixto Salgado e Ernesto Ramos, na madrugada do 17 de xuño do 1937 no
Campo de Aragón en San Francisco – Ourense. Esta data e non a
problemática conxuntura política,
como se quixo apontar, foi o único xustificante desta homenaxe.
A continuación e no salón
de actos da Casa da Cultura, o
historiador Dionisio Pereira disertou sobre “Movemento sindical e represión obreira no ferrocarril”, contando con grande
asistencia de público e un animado coloquio que amosou ás
claras a ignorancia colectiva
destes feitos e a necesidade de
saber dos verinenses sobre estas datas e outros temas sobre a
represión padecida na zona.♦

Homenaxe no bairro coruñés da Silva.
O pasado día 15 celebrouse unha Marcha Cívica, no bairro coruñes
da Silva para honrar aos homes e mulleres que sofriron a represión
en A Coruña, e en definitiva, en todo o País. O acto completouse cun
debate e unha cea de confraternización. O debate xirou sobre o fulgor asociativo da comarca da Coruña onde funcionaban nos anos 30
máis de 10 sociedades de estudios sociais, con 2.000 asociados. Un
deses focos culturais era a sociedade Resplandor no abismo, centro
de estudos sociais da Silva, libertario, que irradiaba cultura nos tempos da Segunda República, e que foi pechado co alzamento militar.♦
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Villa Laura
VÍTOR VAQUEIRO

A

colléndose á
lexislación vixente,
que permite, non sen
certas dificuldades, levar a cabo a escolla do idioma
vehicular do ensino para as
crianzas, un reducido grupo
de nais e pais do colexio
vigués de Villa Laura levaron
a cabo a pertinente solicitude
de ensino en galego para os
seus fillos, no tramo que
abranxe o período infantil.
Cómpre dicer que o alumnado
deste centro susceptíbel de lle
ser aplicado este suposto
constituía un grupo de cen
persoas. Ninguén dubida, e así
o fan saber constantes
sondaxes que os media divulgan –se cadra para conformar
opinión?– que Vigo é unha cidade desgaleguizada –ou, polo
menos, que así se nos
representa– e que o Colexio
Villa Laura se acha no centro
da mesma, non ocupando, en
absoluto, un arrabalde periférico. Porén, debemos saber tamén que as representacións da
realidade non son a realidade
e que existen diferenzas –ás
veces moi fondas– entre o real
e a súa representación, ou entre o real e o que constitúe o
imaxinario. E debemos tamén
saber que a opción pola que
os proxenitores se decidían
era unha escolla non doada:
un ensino totalmente en galego, ao longo de todo o ciclo
de infantil, con posibilidade
de se ampliar con
posterioridade.
E, non obstante, e coas circunstancias adversas enunciadas, un 32% das nais e pais,
decidiron levar a cabo unha
aposta e desexaron ver os seus
32 fillos alfabetizados na
língua do país. Acontece,
mesmo, que, ao dispor o centro de unidades de 25
alumnos, 7 crianzas vense fóra –mediante o método de sorteo– do ensino que solicitaron
e aos que o centro, ou a
Consellaría de Educación, debía dar, do meu ponto de
vista, un arranxo satisfactorio.
Eu non quero falar nestas
liñas da posíbel
discriminación que se leva a
cabo con estes sete miúdos,
ao non poderen estudar na
lingua escollida. Só quero salientar a determinación
dunhas persoas que, co seu
exemplo, veñen de lle dar un
empurrón ao vello tópico, inducido polo sentimento de inferioridade –imposto deste o
exterior e asumido no
interior– de que o galego non
serve para nada, de que o desinterese pola língua é
manifesta dentro do proprio
país e que só o inglés é o que
paga a pena. No centro de Vigo, cidade difícil, unha de cada tres persoas dun centro público optan, con valentía, por
un compromiso coa nación e
coa lingua. Vai para elas desde aquí o meu –humilde,
insignificante– agradecemento e os meus máis sinceros
parabéns.♦

Os arquivos eclesiásticos
voltan a Galiza
A.N.T.
A comisión de Cultura do Congreso dos Deputados aprobou
unha proposición non de lei que
insta o goberno central a asinar
un convenio entre a Xunta e o
Ministerio de Cultura para que
os arquivos eclesiásticos galegos que pasaron a mans do Estado no século XIX durante a desamortización, sexan reproducidos e enviados aos arquivos históricos provinciais de Galiza. A
proposición, iniciativa do BNG,
abre a posibilidade de que Galiza recupere outros documentos
agora lonxe do noso país.
O deputado nacionalista
Francisco Rodríguez salientou
o valor dos documentos que
voltarán a Galiza. “Hai documentos como pergamiños do
século IX, caso dos procedentes do mosteiro de Santa Eulalia de Curtis ou o de Ribas de
Sil, ademais de moito máis ma-

terial, que conforma a mellor
documentación medieval da
Península Ibérica”, expresou.
Rodríguez destacou o valor
histórico destes documentos para explicar o devir de Galiza e
recordou que xa no seu momen-

to houbo grande anoxo entre os
arquiveiros galegos no intre dos
espolios. O parlamentario recordou que foi a partir dos procesos de desamortización dos
bens da Igrexa que se produciron a mediados do século XIX

que se baleiraron os mosteiros
galegos. Segundo Rodríguez “o
único criterio internacional recoñecido en arquivística é o da
procedencia. Os documentos
deben estar no lugar de onde veñen”, rematou.♦

Manuel Veiga gaña o García Barros
cunha novela que ten a Vigo como protagonista
A.N.T.
Lois e Helena buscándose un
día de tormenta é o título da
novela de Manuel Veiga gañadora da XVIII edición do premio Manuel García Barros que
todos os anos convoca o concello da Estrada. O galardón está
dotado con nove mil euros e será entregado nun acto a celebrar no mes de novembro.
Vigo non fora até agora un

lugar moi retratado pola literatura. A novela de Veiga ergue
esta cidade como protagonista,
á par de Lois e Helena, os dous
personaxes principais. O autor,
que merecera o premio Xerais
pola súa anterior obra, O exiliado e a primavera, sinala que
“Vigo, ademais de cidade industrial e caótica, ten outra imaxe: a
dos seus ríos soterrados, a das
máis de cincuenta fontes que de

cando en vez emerxen e tragan
automóbiles ou anacos de edificios, a das gaivotas que pairan
sobre as terrazas e che levan a
tapa de empanada que estás a
comer ou esas mesmas gaivotas
que, desde os tellados, arremedan a maneira de chorar dos bebés. Hai moitos exemplos, tomados da realidade, que na
novela operan como símbolos,
puntos estraños que lle dan á

cidade unha aura de maxia”.
O xurado, que outorgou o
premio por maioría, destacou da
obra “a súa prosa estilisticamente coidada” e a “trama narrativa
que reflecte a despersonalización
da sociedade contemporánea”.
A novela será editada pola
editorial Galaxia. O gañador do
García Barros, o pasado ano,
fora Santiago Jaureguizar coa
obra Cabaret Voltaire.♦
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Poetas novos

A moza que contemplou un asasinato
Edítase en galego Felicidade perfecta de Anjel Lertxundi
Título: Felicidade perfecta.
Autor: Anjel Lertxundi.
Versión galega: Xesús Carballo Soliño.
Edita: Galaxia.

Anjel Lertxundi é un dos escritores en euskera que modernizaron a literatura nesta
lingua e unha O que lle
das
voces aconteceu
máis coñeci- a esta moza
das e recoñe- que estuda
cidas fóra de piano
Euskadi. Agora pode ser li- pódelle
do tamén en acontecer
galego, na tra- a calquera.
ducción que,
para Galaxia,
fixo Xesús Carballo a partir da
versión castelá.
A obra de Anjel Lertxundi
é para facerse preguntas, pois
é esta a única maneira de
aproveitar correctamente a
súa lectura. A trama está concebida precisamente para que
o lector se inquira sobre o
mundo real e sobre o novelado. O primeiro élle propio e o
segundo non lle debe resultar
tan alleo como en principio
parece, pois de feito na mente
do lector xurde un insidioso
interrogante: E se me pasase a
min?
Felicidade perfecta posúe
unha lectura agradábel para
calquera, vai dirixida en primeira instancia á mocidade,
exclúe calquera tipo de dogmatismo pedagóxico e conta
cun narrador especialmente
hábil á hora de suxestionar o

Anjel Lertxundi.

lector. Evita a suxestión directa para inducila, a través
do corpo narrativo e do reflexivo. Hai que dicir que a novela conta cun fondo reflexivo (que nunca interfire no ritmo da narración) sempre presente, dado que o que lle
aconteceu á protagonista é algo como para non esquecer
no resto da vida.
E que lle aconteceu? A
protagonista é unha moza
que, de volta para a casa, presenza como asasinan a alguén
xusto diante dela. E a novela
consiste no relato das horas
posteriores, analiza e describe, cun forte sentido narrativo
e polo miúdo, as reaccións
dela (a parálise inicial e o lento agromar da rutina que sig-

nifica a recuperación dunha
normalidade que xa nunca vai
ser total. A obra tamén recolle
as reaccións dos mundos familiar, estudiantil e inclusive
dos descoñecidos que a rodean. Son mundos nos que a
moza se sente, por unha ou
outra razón, allea, que non dá
entendido ou asimilado na
súa totalidade, mais nos que
ten que vivir.
O que lle aconteceu a esta
moza que estuda piano pódelle
acontecer a calquera. En realidade, como indicamos, o narrador é moi hábil á hora de
inducir á reflexión, e faino
desde unha eficaz economía
de recursos.
O autor provoca curiosidade e crea, con moita sutile-

za, circunstancias que motivan a reflexión. Comenzando
pola voz narradora, que non
quere deixar nada sen explicar. Mais xa desde o propio
título, o lector non deixará de
preguntarse se a felicidade
perfecta pode ser a que nos
ofrece a rutina esmagadora do
onte, hoxe e mañá. Tamén usa
símbolos como o das dúas
mans (o paso da dominacia
dunha ao o da outra), as onda
do mar (e o punto onde se
atopan avalo e devalo), os foguetes. E tamén o estudado
uso das prolepses (sempre
moi breves, a retallos, agás o
capítulo 5), que sempre sorprenden, enmarcadas no fluxo
do grande flash back que é o
discurso enteiro. Ou a poesía.
Ou a música. Ou as sentenzas. Ou o feito de botar man
de temas que preocupan a calquera idade e sobre todo na
mocidade. Como o concepto
de normalidade. E tamén as
diferenzas entre xeracións.
Ou o perfeccionismo, que, en
resumidas contas, non é outra
cousa senón a esixencia da
exacta repetición dunha rutina. E a soidade, a necesidade
de apoio incondicional. E a
incomprensión.
Todos estes elementos están presentes nun discurso que
prima a clareza, en doses moi
calculadas, breves, impactantes, de xeito que o ritmo narrativo non sufra e que non se faga pesada a novela.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

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

FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. 1936. REPRESIÓN E

2. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.
3. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
4. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
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. AS INXURIAS DA GUERRA.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.
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)

As palabras furtivas, de Pedro
Rielo e Hoxe, que vén o vento
do sur, de Miguel Sande, son
mostra da poesía
dos que
non pasan
dos 40
anos.
Versos comprometidos
os de Rielo
coa propia
tradición galega e
poemas
íntimos de
dous escritores
con pouca obra
pero moito futuro ás súas costas. Edita Espiral Maior.♦

Poetas maduros
Espiral Maior publica as novas
obras poéticas de tres escritores
en madurez,
nacidos entre
o 1944 e o
1957. O raio
verde, de Rosa
Méndez Fonte;
Versos de
ausencia e
desagravio, de
Xosé López Ardeiro e O segredo do monte, de
Antonio Domínguez
Rey son propostas
persoais, que
combinan as inquedanzas sentimentais, a paixón pola beleza e o compromiso coa lingua.♦

Poetas
consagrados
Versos cicelados en pedra, palabras pousadas e requintadas coma coios no leito do río. Así é a
poesía de dous
autores consagrados que ven
a luz en Espiral
Maior. As complexas mareas
da noite, de Mª
do Carme Kruckenberg, pescuda na propia
condición humana. Os anos da
memoria,de Xesús
Rábade Paredes, é
unha especie de diario lírico, unha achega á propia
biografía.♦

Obra completa
Vicente Araguas publica agora
en Espiral Maior Maneiras de
querer. Obra poética (19782005), un libro que reúne dez
poemarios onde
se combinan os
grandes temas
do poeta e compositor: o paso
do tempo, a mocidade, a beleza,
o amor, a sensualidade e a
experiencia dos
mozos que se fixeron homes
no ocaso do franquismo. Edita
Espiral Maior.♦
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Compostelán
Nº 154. Xuño do 2006.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

A reportaxe principal deste número busca as palabras favoritas de diferentes personaxes:
Antón Patiño, Manolo Romón,
Branca Cendán, Antonio Mourelos, Natalia Granell, Yolanda
Castaño, Ricardo de Barreiro,
Xavier Queipo, Jaureguizar e
Antón Lopo, entre
outros. Dáse conta da
celebración
da XIV Feira das Artes
Escénicas de
Galiza, da
estrea de Merda e doutras obras
teatrais. Pilar Comesaña entrevista o concelleiro de Cultura
de Compostela, Néstor Rego.
Alfonso Pato achégase ao Festival de Cans. Martin Pawley
conta como se vive un eclipse
total. Pacho Rodríguez comenta o achegamento de Víctor
Coyote á movida no seu libro
Cruce de perras y otros relatos
de los 80 (Visual Books).♦

Abrouxo
Xermolo da independencia
e o socialismo
Nº 0. Maio do 2006.
Edita: FPG-Vigo.

Nace o novo voceiro da Frente Popular Galega (FPG) en
Vigo con varios traballos. A.
Blanco considera o PXOM vigués campo aberto para a
especulación. C. Castro repara
nos movementos
veciñais de
Donón a
Monteferro.
A entrevista
deste número é con
Manuel Camaño,
dirixente do
sindicato
CUT. R. Castro explica a posición da FPG
ante o novo Estatuto a través
da Batería de Urxencias para a
Rexeneración de Galicia
(BURGA).♦

A micro pechado
Nº 73. Maio do 2006.
Dirixe: Helena Domínguez.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en
Catalunya.

Esta publicación dirixida aos
galegos residentes en Catalunya publica noticias de carácter
galego.
Ademais,
explica que
é o Día das
Letras e inclúe
diferentes
seccións (artigos de opinión, lendas
galegas,
receitas de
menciñaría, recomendacións
musicais e unha axenda dos
principais actos relacionados
co noso país.♦

Sitiados polo banal
Etgar Keret constrúe un hilarante retrato
da angustia contemporánea
Título: O condutor de autobús que quería ser

Deus.
Autor: Etgar Keret.
Tradutor: Moncho Iglesias Míeguez.
Edita: Rinoceronte.

“Dixo que a maioría da xente
que coñecía, incluso de antes
de morrer, estaba medio morta ou morta de todo”. Esta
sentenza, pronunciada por un
dos personaxes d’O condutor
de autobús que quería ser
Deus, pode servir como acedo
punto de partida para retratar
unha sociedade alagada pola
mediocridade, pola desesperanza. Unha sociedade que,
dende logo, se asemella moito
á sociedade
g l o b a l i z a d a Keret
que coñeceamosa
mos e que,
asediada polo fragmentos
banal, consti- de vida
túe un serio cotiá que se
obstáculo para constitúen
que os seus en fírgoas
moradores lle a través
outorguen un
das cales
sentido á súa
vida, alén do albiscamos
pueril prome- conflitos de
sa de felicida- gran calado.
de que ofrece
o
consumo
desfreado. Edgar Keret (Tel
Aviv, 1967), un escritor que
está a revelarse coma o voceiro das novas xeracións de Israel, aplícase, nos relatos que
contén este volume –catro
contos e unha nouvelle–, a debuxar as exasperadas vidas
que poboan esa sociedade con
moito humor e moita tenrura,
unha mestura que, se ben na
maioría dos casos resulta altamente sospeitosa en literatura,
produce uns resultados sumamente interesantes no caso
deste autor.
Un tanto contraditoriamente, o que lle proporciona a este
conxunto de textos a súa condición de conciencia crítica dunha crise de vasta fondura social
é a falta de trascendencia dos
seus personaxes, a súa medianía. Neste senso, para reflectir
a súa desorientación á hora de
atopar o seu espazo na sociedade, as propostas literarias de
Keret xiran sobre tres eixos.
Por unha banda, unha estratexia narrativa debedora daquilo
que se deu en chamar realismo
sucio, nomeadamente dos relatos de John Cheever, Richard
Ford e, sobre todo, de Raymond Carver. Non se relatan
sucesos extraordinarios ou
“novelescos” senón fragmentos de vida cotiá, de mundos
rutineiros que, non embargante, se constitúen en fírgoas a
través das cales albiscamos un
verdadeiro conflito de gran ca-

Etgar Keret.

lado; un conflito que, polo xeral, os propios personaxes son
incapaces de recoñecer coma
tal. “Non sei, quizais sexa un
pouco pesimista, pero cando os
miras, incluso nos momentos
máis intensos, cando se bican
ou bailan, ou se están a divertir
contigo, parece coma se sempre estivesen así. Coma se non
houbese nada ao que prestarlle
atención, coma se ninguén fose
realmente importante”. Semella que as figuras que deambulan por estes relatos –individuos que prolongan a súa adolescencia máis aló do razoábel–
non se relacionan para estabelecer vínculos afectivos maduros
ou para acceder ao coñecemento, senón exclusivamente para
eludir a soidade á que os condena a súa alienación.

Doutra banda, porén, Keret
dota as súas historias cunha esmendrellante comicidade que
parte da esaxeración do real para amosar situacións que, mantendo un evidente vencello coa
realidade, ofrecen unha dupla
lectura –a verosímil e a chocalleira, a tráxica e a cómica– da
historia que se nos narra. Unha
duplicidade que, ao tempo que
lles dá aos relatos un aire de surreal farsa disparatada, permite
o distanciamento preciso para
que sexa o lector quen xulgue,
analice e saque as conclusións
que considere pertinentes.
Finalmente, o emprego
coidadoso dunha lingua voluntariamente espida de retórica e inzada de modismos e
de expresións procedentes de
xirias da rúa redunda na posta

en escea do alleamento: o baleiro na comunicación, a supresión do logos, eríxese en
clarividente imaxe do estomballamento das relacións sociais, do ámbito do político. A
palabra renuncia a ser portadora de sentido e transfórmase en expresión do trivial; a
pobreza comunicativa representa a penuria racional, afectiva e social.
Coherente con esta expoliación do sentido, a escrita de
Keret é veloz, sincopada, inqueda. Chouta dun tema a outro sen vacilacións e sen transicións, definindo, igual que o
pensamento dos seus protagonistas, a aséptica miraxe da vida propia e das cousas que a
arrodean con frases curtas e
cortantes, lapidarias. Daquela,
a coidadosa atención prestada
a detalles aparentemente nimios atinxe unha importancia
primordial, por seren eles os
que lles confiren corpo e peso
aos relatos. O tratamento que
se lle dá nalgúns destes relatos
ao enfrontamento entre israelís e palestinos pode ser un bo
exemplo: aínda que en ningún
caso está tematizado de xeito
explícito, as súas manifestacións rastréxanse en miúdos
pormenores que definen o
marco problemático onde fermentan as tensións.
Dito todo isto, hai que advertir tamén que este volume
vén pexado por un grave desequilibrio: Keret manexa moi
ben os seus recursos nos contos curtos –especialmente no
titulado “A loucura de Nemrod”, quizais o mellor do libro– pero semella tirarse ao
baleiro na nouvelle “A colonia
de vacacións de Kneller”.
Aquí, o desenvolvemento do
relato volvese errático, dando
a sensación de que, para evoluír, depende máis das múltiples ocorrencias do autor
–moitas e moi divertidas, iso
si– que dun fío narrativo que
lle dea sentido implícito, amosando así unha falta de carácter
tan preocupante coma a dos
seus propios personaxes.
A editorial Rinoceronte,
que no breve prazo duns meses
xa conseguiu crear unha grande e meritoria expectación
arredor do seu prometedor proxecto, experimenta con este libro un novo e arriscado experimento de difusión: o volume
pode descargarse de balde na
súa web (www.rinoceronte.es)
para “degustalo” antes de adquirir o volume impreso. Así
que non existe excusa para non
deixarse seducir pola cativadora proposta de Keret.♦
MANUEL XESTOSO
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Suso de Toro
‘A linguaxe da literatura di mellor a
verdade que a historia ou a socioloxía’
XAN CARBALLA

Suso de Toro (Santiago, 1956) está en pleno proceso de promoción da súa novela Home sen nome (Xerais), que simultaneamente saiu en catalán e castelán. Literariamente ambiciosa, o autor considerouse obrigado a rachar coa desmemoria,
“temos que sair da infantilización coa que fumos tratados. Temos dereito a saber
a verdade do que pasou e que os asasinos non sigan sendo donos das nosas vidas”.

función de Nano e Celia é axudela como profundamente eudarlle ao vello a botar fóra o
ropea en canto revisión da hisseu coñecemento, porque cada
toria das ideas europeas e iso
vello que se vai leva algo que
está sintetizado nese diálogo
os netos precisamos e marchan
con Tobío.
sen contalo.
A dualidade está presente
Cando o protagonista
como simbolismo no irmán
presume da súa actividade
bó e o malo, pero ao pé desa
criminal espétalle a Celia que
ficción está o peso demoledor
ela ignora mesmo o que pada narración de feitos reais
sou na súa familia, fachendea
do 36 en Compostela.
do seu dominio total aínda
O proceso de realización do
cando está agonizando.
libro foi complexo. A idea iniSe algo caracteriza a este licial era puramente literaria pero
bro é que non hai narrador e está
a preparación dunha biografía
feito de voces. O vello é o único
para o vello paseador obrigouque é un eu dominador, e a relame a documentarme e a moi esción que mantén con todos é de
casa documentación levoume a
poder explícito.
investigar. DediNo caso de Celia
quei un ano enteiliteratura
hai momentos de
ro a ese traballo
verdadeiro sadode falar con hismasoquismo, xotoriadores, con pode servir para
ga como o gato co
testemuñas, de facer a catarse
ratiño. Aí revélase
ler moito e de faa súa fortaleza,
cerme un esque- que a sociedade
que é excesiva.
ma do que aconComo persoteceu, esencial- española
naxe é arquetimente na miña ci- non fixo aínda”
po de algo máis
dade. Cheguei a
que un asesino
unha reconstrusen máis?
ción da que só hai
El é verdadeiunha parte no liramente un nazi. No falanxisbro, porque quería convencermo español houbo un aspecto
me de que a visión que daba era
sociolóxico e outro ideolóxico.
verdadeira. Todo o que fun atoHoubo falanxistas nihilistas e
pando era apaixonante, porque
revolucionarios, senón son unnada é tan forte como a vida, e
ha mesma cousa nihilista e recheguei a pensar que faría unha
volucionario. Despreza á maior
novela histórica. Pareime e fiparte dos falanxistas, porque na
xen o esforzo de liberarme desa
Falanxe confluíran monárquiservidume, tentando atrapar a
cos, ultradireita católica e eleverdade do acontecido e sintetimentos diversos e despois foi
zala. O libro está escrito con
pervertida ideoloxica e cultumedios lexitimamente literaralmente por Franco. El non é
rios, o que non é unha crítica do
un reaccionario na liña da ultravalor da novela histórica. O
dereita católica, senón un revomeu libro, digo, está máis cerlucionario, que soñaba coa cacano ao mito e á lenda incluintarse milenarista que naceu no
do o que sabía da realidade hisXVIII, estendeuse no XIX e
tórica. Se conseguín esa fusión
continuou até os anos 30 do séterao que dicir o lector. Penso
culo XX. Unha revolución que
que a literatura, cos seus instrutomaba forza na certeza de que
mentos e a súa linguaxe, dí meo mundo novo nacería sobre os
llor a verdade que a historia e a
cascallos da vella sociedade e
socioloxía.
daquela só quedaba adicarse a
esa tarefa de demolición do
Os netos queren saber
mundo antigo. Sobre esa idea
terríbel, que aínda non está
A potencia do propio monóabondo cuestionada, constrúe a
logo interior do vello pode fasúa personalidade.
cer pensar que as outras perA figura de Tobío está essonaxes eran accesorias, que
collida a mantenta para ser o
función cumpren?
que establece un diálogo conO libro debe ser lido á matraditorio
co
neira dos dramas
nazi?
barrocos,
do
s asesinos
Escollino por
Hamlet ou La viverdadeira simda es sueño, que
foron
donos
das
patía intelectual.
expresaban a idea
Hai figuras da
de que a vida era nosas vidas e
nosa tradición
un escenario e as
nacional cos que
nosas vidas unha aínda nos teñen
conecto desde
representación.
baixo
unha
fatwa”
Rosalía, Faraldo,
Nese drama hai
Otero Pedrayo ou
unha gradación
os republicanos
de idades, o vetodos, pero Tobío
llo, Nano, Celia...
ten ese ar xeracional dos universon distintas xeracións. Quixen
sitarios que estudaron en Alecontar como o vello é o amo da
maña e unha parte do seu carácvida dos outros e como polo
ter é o de tradutor. Os tradutores
medio hai unha xeración, a do
son os mediadores culturais, os
Nano, demediada, sonámbula.
que comunican países, os que
Despois virían os netos que son
crearon Europa. Tobío é iso, esa
os que preguntan polo que lles
xeración europeísta do Seminafoi ocultado. Pódese dicir que
rio de Estudos Galegos, e perxogan en tres niveis simbólimitinme a licencia literaria de
cos. En orixe ía escribir unha
forzar as datas, desprazando a
obra teatral construíndo un
súa presenza en Berlín uns anos
conflito entre dous persoaxes
despois do que foi real, e usei
en senllas camas de hospital. A

‘A

‘O

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Home sen nome ten moitos
lugares por onde meterlle o
dente. Un dos eixos é a maldade humana?
Hai moitas intencións no libro. Inicialmente non tiven un
plan definido senón que algo de
entrada humilde foise facendo
no curso da escrita máis ambicioso. Ao comezo o protagonista era un anciano, que fora paseador e asesino en serie, falando a piques de morrer. Daquela
está a ancianidade e a morte,
que sería a materia existencial, e
despois a memoria histórica e a
fascinación por esa xente que é

capaz de facer o mal sen remorsos. Agora mesmo cóstame tomar perspectiva do libro, cando
rematei tiña todos os fíos na
man e quizais dentro de dous
anos poda volver telos. A todo
isto sumáronselle temas recorrentes no meu traballo: aparecen a figura do doble, constante
en todos os meus libros, as relacións edípicas, a masculinidade
e de fondo non sei se o Mal.
O vello é un verdugo que
razona e cando o pon a dialogar
no Berlín hitleriano dos anos 30
con Lois Tobío ten argumentos
detestábeis pero complexos.

Non só razona, senón que o
máis perturbador é que leva unha parte de razón. Ese é o paradoxo da razón, que é un instrumento dominador da nosa especie pero a por sí soa non é liberadora. É un home cun discurso moi lúcido e que revela
aspectos da vida. É o discurso
do nihilismo, con profundas raíces en Europa desde a Ilustración, que desde o ponto de vista histórico, cando mira cara
adiante, profetiza e imaxina un
futuro utópico, pero contén
dentro agachada moita desesperación. A novela hai que enten-
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elementos das súas memorias,
As décadas de TL.

mais de catarse hai unha función
moral. Na Galiza o trauma da
guerra supuxo historicamente alAsesinos con nome
go aínda máis grave que para España no seu conxunto, pero en
Nomea ás vítimas pero tamén
todo caso é un drama colectivo e
di quen foron os
había que plantear
que mataron.
a profunda inmouixen
romper
O libro é moi
ralidade dunha siliterario pero ten
tuación na que os
tamén unha inten- o tabú de poñer
asasinos foron doción moral. Á li- o nome
nos das nosas viteratura atribúolle
das e aínda nos temoito poder e dos asesinos”
ñen a todos baixo
moitas funcións.
unha fatwa, como
Dentro diso ena de Yahvé cando
tendía que lograr
en Sodoma a Gounha catarse e obrigar a facer a
morra lle dixo a Lot que non pooperación de análise que a sociedía mirar atrás. O que paira sobre
dade española non fixo aínda, de
nós é a ameaza cando queremos
mirar o seu pasado e coñecerse.
saber o que aconteceu. Se quería
Iso é un acto violento e por iso a
contar o que houbera tiña que disociedade española é incapaz de
cir quen o fixo, porque ese é o taencarar ese pasado tan terríbel
bú da convivencia na sociedade
que segue actuando. A proba diespañola e había que rompelo.
so é que aínda hoxe aparecen toPor iso investigei quen foron os
do tipo de ameazas e resistencias
indutores, quen conspirou e quen
para que non se faga. Pero adeasasinou.♦

‘Q

‘O odio do 36 cebouse
co galeguismo político’
ma que vai tomar a democracia,
Só podía escribir este libro a
o marco xurídico-político. Niso
súa xeración?
estabamos concentrados nese
Houbo unha xeración que non
tempo. No tempo de nacemento
podía facer máis ca sobrevivir.
da autonomía galega continuouNa Galiza gran parte da emigrase, concentrados máis no debate
ción que escapou a correr nos
ideolóxico que no político. Naanos 50 a América fuxía da fame
queles anos demostrouse que a
pero tamén da represión, eran
nosa era unha sociedade capada e
vencidos. Galiza sufriu unha perdesnortada, sen verdadeiros lídeda xenética porque marcharon os
res, a diferenza de Cataluña e
máis novos pero tamén os máis
Euskadi. Nos anos 80 o plano era
vivos e rebeldes. Por iso son esderrotar a unha dereita postfrancéptico sobre as capacidades da
quista e chegamos así até o 2005,
nosa sociedade. O odio, a reprecon batallas atrasadas no plano
sión na Galiza, ademais do repuda política. Pero o conxunto da
blicanismo e o obreirismo, tiña
sociedade españoun obxectivo esla, e nos tamén,
pecífico que era a
omo é posíbel foi tendo un tránexterminación do
sito xeracional.
galeguismo polítiFixémonos maioco. O automóbil que hoxe haxa un
res uns, outros foque levou o Esta- hospital en Galiza
ron medrando e
tuto de Autonomía
agora vivimos nun
a Madrid despois co nome dunha
momento psicolódo plebiscito, tiña
persoa
cuxo
único
xico semellante ao
as bandeiras repuda elaboración do
blicana e a galega,
loito. Cando moque foron as mes- mérito foi ser un
rre un ser querido
mas que ondearon asasino, un
só choramos anos
no concello de
despois e iso é o
Santiago cando se adestrador dun
que está ocorrenproclamou a repúdo. Paralelamente
blica. O galeguis- grupo terrorista?
hai unha necesidamo político era o É o caso
de moral de recuverdadeiro lideraperar a integridado do país, eles fo- do Juan Canalejo”
de. A sociedade
ron os que formuespañola está inlaron o obxectivo
fantilizada e sen
do Estatuto e eran
valores porque todos fumos traos que tiñan unha tarefa de fututados coma nenos aos que non se
ro. O odio contra eles era explícinos permite saber para madurar.
to e o seu exterminio foi unha ta¿Como é posíbel que hoxe haxa
refa principal.
un hospital na Galiza co nome
Cando viviu a Transición,
dunha persoa cuxo único mérito
pensou que había tardar tantos
foi ser un asasino, un adestrador
anos en abrirse este camiño?
dun grupo terrorista? É o caso do
É curioso como todos imos
Juan Canalejo. ¿Como é posíbel
metidos no río da historia. En caque lle paguemos unha pensión a
da momento non tes perspectiva,
moitos mercenarios que Franco
nin fas cábalas nin ves o arco toreclutou no Rif e puxo ás ordes
do da evolución. Na morte de
do xeneral Mizzian para violar e
Franco, entre o 1975 e 1978, hai
asasiñar?♦
unha batalla política sobre a for-

‘¿C

Xurxo Borrazás, Jaureguizar e, abaixo, Xaviere López López.

Mosaico das literaturas
do Estado
Jaureguizar, Borrazás e López López
participan nunha antoloxía de narradores
Título: Trece por docena.
Autor: Ramón Lluis Bande e outros.
Edita: Caballo de Troya.

É francamente inusual atopar nas
librarías iniciativas que comuniquen as literaturas peninsulares
con dignidade e respecto a cada
lingua. Coma
estraños que
viven de cos- Sería
tas, lectores tan bo que
próximos co- de cando
ma os galegos, en cando
cataláns, astu- alguén nos
rianos ou vas- trouxese os
cos apenas co- mapas das
ñecen que se
fai nesas “re- literaturas
servas” litera- peninsulares,
rias. Por iso é que a
moi boa noticia tradución
que alguén fa- de textos
ga de explora- vascos ou
dor, de merca- cataláns
der exótico que
en troques de non
xemas e espe- quedase
cias nos trae a unicamente
súa propia co- para os
lleita de auto- libros
res. Este “feni- infantís e
cio”, no mellor xuvenís
sentido do termo, é o editor
Constantino
Bértolo. O director editorial de
Caballo de Troya racha a fronteira e publica no pandemonium
madrileño trece relatos, un mosaico de narrativas: tres escritores en galego (Xabier López López, Xurxo Borrazás e Jaureguizar), tres en éuscaro (Pablo Sastre, Harkaitz Cano e Aingeru
Epaltza), tres en castelán (Miguel Delgado, Anatxu Zabalbeascoa e Javier González), tres en
catalán (Iolanda Batallé, Llort e
Joan Antoni Martín) e un en bable (Ramón Lluis Bande).
Á parte do loábel da iniciati-

va de rachar o centralismo literario e ofrecer un camiño alternativo para o crecemento editorial e
literario en común, serve para
nos dar unha visión, unha “instantánea” en palabras de Bértolo,
dos novos camiños que o relato
curto ensaia nas letras periféricas. A idade dos escritores non
supera os 45 anos e as súas propostas tentan superar dous tópicos das antoloxías: non queren
“expresar” o sentimento dunha
determinada xeración e non pretenden converterse en “voz de
vangarda” da literatura que se fai
en cada territorio. Diso é consciente Bértolo e libéraos desa
responsabilidade.
O máis destacado de Trece
por docena é a diversidade das
propostas. Chama a atención a
fábula posmoderna “Conte de
fades per a nenes subtilmente
maltratadas” [Conto de fadas
para nenas sutilmente maltratadas], de Iolanda Batallé, pola
súa expresividade e dominio
do ritmo. Por orixinal, é recomendábel “Trek”, do
pamplonés Aingeru Epaltza. “Vaig
ser ombra” [Fun
sombra], de Joan
Antoni Martín critica desenfadadamente a impostura
da “vida de escritor” e “H ermanos”, da barcelonesa Anatxu Zabalbeascoa recupera un realismo
descarnado que
sobrecolle.
Pola parte galega, “Esquecinte
dentro da lavadora”, de Jaureguizar,
conta cos vimbios
propios do autor: as

referencias pop, a ironía e a superación dos límites da narración.
“Ollos verdes”, de Xabier López,
ten un regusto xa coñecido: a historia dun perdedor que coñece
unha prostituta e acaba encariñándose con ela xa a limos moitas
veces. “Barbie”, de Xurxo Borrazás, confirma a gran capacidade
deste escritor para crear un mundo propio, para tomar como brincadeira a propia literatura e dar
unha volta de rosca que sempre
desconcerta os seus lectores.
Sería bo que de cando en
cando alguén nos trouxese os
mapas das literaturas peninsulares, que a tradución de textos
vascos ou cataláns non quedase
unicamente para os libros infantís e xuvenís e se cumprise ese
soño de Bértolo que moitos compartimos: un mercado común literario que ben pode pasar por
Madrid mais non necesita facelo
para se converter en realidade.♦
C. LORENZO
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Seguro Azar

Xohán Ledo
DAMIÁN VILLALAÍN

T

A xogar con cifras e letras
A Televisión de Galicia recupera un clásico nas sobremesas
Título: Cifras e Letras.
Canle: TVG, de luns a venres ás 15,30.
Presenta: Paco Lodeiro.

As sobremesas da TVG apostaron polo clásico e acertaron. A
aposta era sinxela, mudar as series sudamericanas, os famosos
culebróns, moitos deles nin traducidos, por un espazo que tivese certo matiz cultural. Xa en anteriores etapas intentara introducir concursos de entretemento de
tipo cultural, como por exemplo,
Todos a bordo. Nesta ocasión recorreu a un clásico.
O programa xa estivera de

moda nos noventa na TVE 2. De
contido sinxelo pero entretido,
Cifras e Letras leva xa máis dunha década triunfando en diferentes televisións públicas de todo o
mundo. A última, Telemadrid,
onde ten uns índices de audiencia
moi altos e que comparte presentador coa versión en galego: Paco Lodeiro.
O programa divídese en dúas
partes. A das cifras consiste nun
conxunto de números que teñen
que ser combinados para achar
unha cantidade determinada. O
apartado das letras consiste en
combinar nove para acadar a pa-

labra máis longa. Por cada quenda de cifras hai dúas de letras.
Entre as contribucións que
Cifras e Letras fai á nosa televisión cómpre destacar o da normalización lingüística e o de darlle prestixio á nosa lingua. É certo que o galego conta cunha normativización moi actual e que
parte da poboación pode caer na
desesperación de ver que algunha das palabras que combinan
son dialectalismos, vulgarismos
ou castelanismos.
Porén, esa mesma normativización dignifica o idioma. Á xente maior gústalle saber que o que

eles falaron toda a vida tamén sae
nun dicionario e que hai un padrón a seguir. Non é estraño escoitarlle á xente maior que o que
eles falan “é calquera cousa e que
o castelán si que é un idioma serio”. Que haxa un xogo que combine palabras en galego e que haxa unha normativa que as regulamente é positivo. Tamén é positiva a actitude simpática que amosa a experta en lingua, Iolanda
Castaño, incluso cando corrixe
erros. Ás veces para acertar non
fai falla inventar.♦
RUBÉN VALVERDE

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
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%.

Descubra connosco

os

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.

iven a oportunidade de
coñecer a Xohán Ledo
cando xa era un
xubilado alegre e xovial que
traducía a Shakespeare ao
galego por puro placer, sen
preocuparse por cuestións
normativas. Despois de
moitos anos sen visitar as
oficinas de Galaxia, volveu
aparecer cando lle
concederon o Premio
Trasalba, transmitindo unha
feliz curiosidade polos novos
sistemas de tratamento e
corrección de textos sobre os
que trataba de poñelo ao día
Xosé Manuel Soutullo.
Pero Xohán Ledo nunca
deixara de estar presente
nese lugar da memoria.
Dende os anos 50, o seu
retrato do equipo de traballo
que se reunía en Vigo para
botar unha man na posta en
marcha de Galaxia presidiu
diversos despachos.
A noticia da súa morte
acadou escaso relevo nos
xornais, pois Ricardo García
Suárez –así se chamaba
realmente–, médico de
profesión e responsable da
liña principal da estética
galaxiana dos anos 50,
nunca lle concedeu á súa
obra máis valor que o dunha
contribución persoal e
desinteresada ao galeguismo
e á empresa cultural que
naqueles tempos o
encarnaba en fermosa e
nobre soidade.
Eu intentei falarlle do
importantes que foran
aqueles debuxos, da forza
comunicativa que
continuaban a ter aquelas
imaxes, atractivas sínteses
expresionistas dunha idea da
Galicia eterna e popular que,
procedente de Maside,
Seoane e Castelao, chegaba
ao ruín mundo da postguerra
grazas á súa man de médico e
artista. Quixen explicarlle o
misterioso impacto que
aquelas ilustracións en
branco e negro, ou a dúas
tintas, das capas e interiores
dos libros de Fole ou Dieste,
exerceran sobre moitos
adolescentes que, coma min,
atoparan nelas un estraño
feitizo, o recoñecemento dun
algo indefinible.
Pero aquel humilde
renovador dunha tradición
fundamental na plástica
galega do pasado século
negábase a outorgarlle valor
ao que non deixaba de
considerar como debuxiños.
Fora unha época aquela dos
debuxiños, de vez en cando
aínda pintaba algo, si, pero
agora andaba entusiasmado
e divertido traducindo, sen
maiores pretensións, Xulio
César e Ricardo III. E o tolo
de Isaac empeñábase en
publicarllas...
Morreu Xohán Ledo.
Morreu, aínda que el nunca
se atrevería a pensalo,
algo máis que un home
humilde e bo.♦
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TREIXADURA

o canto dos gaiteiros
M. BARROS

Despois de rodar dous anos co espectáculo Son de aquí, onde compartían escenario con Leilía, Tanxarina e Quico Cadaval, o quinteto de Treixadura presenta Unha semaniña enteira, un traballo no que
se xuntan dúas concepcións arraigadas na música galega: o canto e a gaita. Para elaboralo, Treixadura ampliou as súas filas até acoller a todo un orfeón que acompañou coa voz o son das súas gaitas.
Baixo o título Unha semaniña enteira, Treixadura presenta o seu
cuarto traballo discográfico como
continuación dos dous anteriores,
Unha noite no muíño e Unha noite non é nada. Nesta ocasión, o
quinteto quixo recoller “o pouso
que o canto popular foi ditando
na historia da música galega”, reivindicando unha vez máis “a
transmisión de melodías tradicionais e do noso patrimonio cultural”. O resultado é un disco moi
cantado no que se suceden polcas, muiñeiras, alboradas e pasodobres, moitas delas de composición propia asinadas por Paulo
Nogueira, un traballo que ten a
pretensión de “ser unha festa”.
Un tanto arredado do que é
propiamente Treixadura, a esencia deste disco nace dos cantos
das tabernas e de grupos tradicionais de gaiteiros que adoitaban
interpretar temas cantados nas súas actuacións. “Cando comezamos viamos aos Rosales e sabíamos que iso era o que nós queríamos facer. Tocar e cantar. Era unha materia que tiñamos pendente
dende que comezamos a tetraloxía en 1999”, comenta Toniño
López, un dos membros do grupo. Para botar a andar o proxecto,
o quinteto contou coas voces do
Orfeón Treixadura, unha formación dacabalo entre a cantiga popular e a máis seria de coros, formada por dez persoas que proveñen de propostas musicais variadas e que teñen en común o gusto
pola música tradicional. Durante
os dous anos que rodou por todo
o país Son de aquí, un espectáculo no que se subían ao escenario
as cantareiras de Leilía, os gaitei-

Orfeón Treixadura.

ros de Treixadura, os monicreques de Tanxarina e o contacontos Quico Cadaval, actuaron en
directo os membros do Orfeón,
acompañando ao quinteto. A acollida por parte do público foi boa

En directo
30 de xullo, en Couso,
Gondomar.
■ 5 de agosto, Festival Folkantas, en Antas de Ulla.
■ 20 de agosto, en Allariz.
■

e, nese tempo, consolidouse a
idea dun disco cantado por eles.
Peneirar a tradición
O repertorio de Treixadura vaise
rumiando despois do contacto directo con vellos gaiteiros e de peneirar moito nos cancioneiros populares. “Cando semella que o repertorio está esgotado sempre
aparece algo tan grande que pensamos que hai que gravalo”. Esta
recuperación da tradición e a reinterpretación de pezas coñecidas
compoñen un dos piares básicos
do grupo, pero non o único. Trei-

xadura aposta tamén pola composición propia, sen estridencias,
tentando apegarse o máis fielmente posíbel aos ritmos e ás métricas
tradicionais para que cada peza teña “o máximo carácter galego”.
Neste novo disco o quinteto
rescata dunha gravación familiar
dos Campaneiros a peza Unha
semaniña enteira, un xeito de
homenaxear a unha das grandes
formacións galegas e rende ademais tributo co tema Os Encantiño do Umia a esoutro grupo de
Caldas de Reis.
Entre as once cancións que
compoñen o novo disco, inclúese
a peza A Chula da guía, na que se
funde o tema tradicional Nosa
Señora da Guía, que interpretou
Benedicto, e Chula da Póvoa,
que cantou Zeca Afonso.
O disco, autoproducido polo
grupo, foi gravado nos estudios
A casa de Tolos, de Gondomar, e
Edisco, na Estrada a finais do pasado ano e principios do 2006,
coa colaboración dos técnicos
Segundo Grandío, Pablo Casal e
Fernando Campos así como os
músicos Tino Baz e Pablo Ces.
O grupo vén de poñer en
marcha na súa páxina web
(www.treixadura.com) unha tenda virtual, dende onde é posíbel
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adquirir calquera dos seus catro
traballos publicados, e un apartado fotográfico.
Xira despois do verán
O 30 de xullo escoitarase por primeira vez en directo o novo repertorio de Treixadura. Será en
Couso, Gondomar e o 5 de agosto participarán no festival Folkantas que se celebra anualmente en
Antas de Ulla. Entre os concertos
confirmados está ademais a actuación o 20 de agosto en Allariz,
pero o quinteto agarda até despois
do verán para iniciar a xira presentación do seu novo disco por
boa parte dos concellos galegos.
Rachar complexos
Treixadura nace a principios dos
noventa, coa idea de “rachar complexos” e subir aos escenarios un
grupo de gaitas “coa mesma dignidade” que formacións de calquera
estilo musical. “Cambiou moito a
sociedade e a mentalidade dende
que comezamos. Nos oitenta era
difícil incluso aprender a tocar a
gaita”. Dende aquela o grupo superou as crises e os booms que
atravesou a música tradicional e
folk. “Seguimos igual que sempre,
con ilusión, creatividade e moi
convencidos de que o que facemos
gusta e chega ao público”, comenta Toniño.”Moitos grupos que empezaron canda nós foron reconducíndose cara o folk e quedamos
sos con este estilo tradicional. Nós
tamén poderíamos tomar xeitos
máis folk, pero cada vez que tocamos outros instrumentos non nos
sentimos Treixadura”.♦
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A Revelación en Cangas
M.B.

dunha prestixiosa orquestra sinfónica. Pero todo se complica
cando os presentadores se decatan de que, debido a un erro
organizativo, a orquestra non poderán actuar. A partir de aí
San&San teñen que salvar a situación valéndose do enxeño ou
da súa torpeza.

Leo Bassi levará a Cangas o
polémico espectáculo La Revelación. A sátira da Igrexa que
levantou bochas por todo o Estado é un dos espectáculos
que compón o programa da
XXIII Mostra de Teatro Cómico
de Cangas, que este ano se
adianta a principios de xullo.

Troula para nenos

Atracción que será presentada na XXIII Mostra de Teatro Cómico de Cangas.

MARICA CAMPO

L

áiase un prestixioso columnista, en castelán, da perda de
falantes de galego entre a xente nova. Despois de dicir que
as causas son de distinta natureza e algunhas delas
ineluctábeis, cita unicamente unha: o profesorado de galego.
Seica nós temos como obxectivo “conseguir o que non puideron
facer Franco e os seus ministros de Educación: facer do idioma
un instrumento para o desencontro e a confrontación, xerar
arredor del un sentimento de repulsa e antipatía”. Mea culpa,
xa que logo, porque eu, que son mestra de galego, estou a
contribuír á súa erradicación. Mea culpa porque os anos do
franquismo, aqueles nos que non houbo confrontación, os avós
dos que hoxe son os meus alumnos, decidiron que o galego era
a lingua que debían transmitir aos fillos a aos netos. Mea culpa
porque os xornais galegos, agás dous, están escritos
integramente na nosa lingua. Mea culpa porque todas as
películas que se proxectan neste noso país están dobradas en
galego. Mea culpa porque, de quitado unha, as canles de
televisión falan todas a lingua de aquí. Mea culpa porque o
comercio, a banca, o exército, a igrexa, a xustiza, a
administración na súa totalidade, non empregan xamais o
castelán. Mea culpa porque os rapaces e rapazas, que tanto
usan e abusan do móbil, poden escoller o galego para
manexalo. Mea culpa porque a canción do verán na Galiza non
vai ser Opá yo viacé un corral, senón a dun grupo ou cantante
galego que, aínda que non acade a fondura desta, resultaralle
máis interesante e actual á nosa xuventude, entre outras razóns
pola promoción mediática e apoio institucional ás creacións
autóctonas. Mea culpa porque os Carlos Luíses Rodríguez
sempre loan e se suman ás iniciativas dos parlamentarios que
piden máis espazos para o galego. Mea culpa porque todos os
homes e mulleres de aquí, tras máis de cincocentos anos de
concienciación, aman sobre todas as cousas o seu ser de galegos
e non padecen o autoodio dos casteláns. Mea culpa porque...
Señores, sexamos serios. Se, como se ten dito, para educar a un
neno cómpre toda unha tribo, para manter unha lingua
cómpre toda unha nación.♦

magnetic light bulbs [mabirevuelta.com]

Mea culpa

rados se entrecruza de súpeto.
Do Uruguai a compañía Teatro de Residuos Chiche Viejo traerá a obra La Atlántida y el Dorado, unha obra que traslada o espectador ao ano 2056, momento
no que se atopa no leito seco do
Río da Prata os manuscritos de
Juan Carlos Otatti. O espectáculo representarase, por primeira

mabi revuelta (bilbao 1967)

soños das súas xentes o venres
7 e o sábado 8.
Durante toda a semana polo
auditorio sucederanse espectáculos de sala mentres na rúa
actuarán compañías como Os
colombaíños ou a Compañía
Mar Gómes, que presentará Morir no corre prisa, onde o destino
de dous personaxes desespe-

ant_art

Cun programa que aposta por
compañías internacionais e polo
espectáculo de rúa, celébrase en
Cangas a XXIII edición da Mostra de Teatro Cómico, que este
ano muda de data no calendario
e adiantase á primeira semana
de xullo. Un dos artistas destacados que pasarán pola vila será o
polémico Leo Bassi, o artista cómico que non pasa inadvertido
con cada un dos seus espectáculos. Desta banda, representará La Revelación, unha sátira da
Igrexa pola que sufriu ameazas,
algunha con bomba, no Estado.
A obra poderá verse o xoves 6
de xullo no auditorio do concello.
Outra das apostas desta edición é o espectáculo dos portugueses Circolando titulado Charanga. Os xardíns do Señal serán o escenario no que se desenvolva o espectáculo poético e
visual desta compañía que parte
das terras esquecidas á procura
de historias que perduran nos

vez no Estado, o luns 3 de xuño.
Entre os máis de quince espectáculos que se poderán ver
en Cangas durante toda a semana, atópase Concerto bífido, un
espectáculo cómico a base de
sketchsobre o mundo da música
clásica. Asinado pola compañía
San&San, o espectáculo arranca
coa presentación ante o público

Para cativos Viravolta e Os Quinquilláns levarán a Cangas o espectáculo infantil a O Trebón,
que inclúe obradoiros e a participación dos propios rapaces como actores. Monicreques, zancos, malabares, pallasos e actores danlle forma a esta proposta
que se desenvolverá o luns 3.
Ademais deste espectáculo,
Os Quinquilláns porán en escena a obra Moby Dick, na que
ademais do capitán Ahab e a súa
tripulación daranse cita outros
seres que habitan as profundidades mariñas.
O Teatro Gorakada representará tamén para o público infantil Robin y Hood, unha recreación do clásico, e os galegos
Cachirulo interpretarán con monicreques Camiño de aventuras,
unha historia presentada por
Xan Laranxal e a macaquiña Kiku que se iniciou hai máis de
cincocentos anos.♦
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Bernardino Graña e o mar en terra
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

O escritor morracense foi nomeado chairego de honra. Durante o acto de entrega da
homenaxe o pasado 17 de xuño, Xosé Vázquez Pintor leu un discurso na súa honra.
A boa xente de “Xermolos” de
Guitiriz e da “Asociación Cultural Manuel María”, fai ben acoller para a memoria ao escritor
Bernardino Graña Villar en Vilalba, nunha recalada feliz.
E veño de mañá cedeira até o
cerne capital da Chaira que nos
honra hoxe a ti e a min nesta mesa das palabras. A ti como chairego e a min coma seitor. É sabado, o teu día das grandes mareas,
cando os amigos achegan os
afectos por ferrados e “fanegas
de alma”, que dicía o noso amigo Manuel. Sábado 8 de xuño do
1996 en Cangas: ollabas prender
ao carón do mar a túa árbore e
descubrías para os ollos de futuro o teu nome en pedra na rúa
travesa do Forte, o barrio mareante, o do tendal e os xogos daquela infancia que soñabas. Hoxe é sábado tamén e estamos de
volta nós os dous, na hora das
doce, despois da parva, a soerguer a túa figura humana e literaria, agora aquí na Terra Cha dos
labregos ao vento, ao sol e aos

rechuvazos, paxaros da vida son,
coma os araos das Cíes de Soavela, en Ons e Sálvora e tanto
máis alá. Eu tamén nacín en sábado, 30 de novembro do 46, unha homenaxe a Antonia da Ponte
de Penas, que é a miña nai. Van
cadrando ben as contas. O mes
de xuño énos de seu propicio, leva o vento morno e maino nas viradas da memoria: En Cangas a
sardiña pinga e molla o pan, repenican as mulleres as herbas e
as flores do tromentelo para faceren “o cacho” onde nos lavar
en beneficios cando é a mañá;
despois de rebrincarmos coas
novas xeracións nas labaredas da
noite de San Xohán nos areais
distintos do Morrazo; e Vigo
axexa o fulgor do mascato que ti
es e que fixo obra e niño na Costa do Cuco e soña e pinta de colores o cadro palabreiro de Galiza ao fondo, alén do azul. Tamén
neste mes, cando eu era alguén,
seiturabamos a herba aló en
Quian e faciamos os ghallardetes
nos Pendellos de Agolada, para a

Bernardino Graña.

A.N.T.

festa do San Pedro, todo a mau e
todo en xogo, nese outro mar de
pedra da arquitectura popular de
feira, que aínda é. Xa ollas os paralelismos nas cativas distancias
dos nosos corpos de brincar.

Licénciase en
Belas Artes pola
Universidade do
País Basco, en
1990 e ao ano
seguinte comeza
a exhibir o seu
traballo de
forma
profesional,
vindo expoñendo regularmente
en espazos,
galerías e
museus de diversas partes do
mundo. As súas
obras víronse recentemente en
diferentes exposicións colectivas,
en lugares como
o Tallinn Art Hall
de Estonia, o
Museu Akureyri
de Islandia e o
Museum of Sex
de Nova York.
A súa última
exposición individual, My Favorite Dress of Nothing, tivo lugar
na Sala Bastero
de Andoain.
Dende 2000 até
a actualidade
vive longas
estadías en
Nova York,
cidade a que se
traslada durante
2003, cando
recibe unha
Bolsa da
Fundación Marcelino Botín.♦

Celebro arestora contigo esta
Honra de Chairego que mereces
dos herdeiros da Terra Ancha e
Longal. E chamaraste endiante
tamén paxaro sobre o mar de
verdes e amarelos, coma en Ro-

ás, en Outeiro, en Cospeito, en
Vilalba, en Guitiriz... indo de ida
e volta pola Cova da Serpe cabo
da infancia e da vellice ao monte
do Facho, o das Alta Aras que
axexan Cabo Home e Udra, estremeiras dunha gorxa de mar
que engole e sabe agradecer os
agasallos da vida, coma arestora
aquí, sábado dezasete de xuño
dous mil seis. E pouses e apouvigues as furias do trovador levado
en ansias nas Penas de Rodas,
para que o vento labre na macieza do granito as tantas veces
moitas grazas aos Amigos de acó
que te queren consigo en vida e
ledo, bidueiro para as zocas dos
camiños todos, que tan ben labra
arestora o Norberto Piñeiro de
San Simón da Costa, acó.
Que Berobreo, o deus que
din do Facho atlántico de Donón,
queira e saiba asistir tamén a esta festa de achegas do Mar-Terra
en ti, ollos das esculcas, nevaradas na barbicha, voz do almeiro
en permanencias, corpo lanzal.
No hora de mandar este correo a ANT, infórmanme doutra
despedida que nos manca: Fernando Pérez López, cofundador,
e arestora presidente, da Aula
Castelao de Filosofía en Pontevedra, da nosa tripulasión, mareante, labrego e amigo. Memoria
e Honra sempre tamén para el.♦

Danza en pé
de pedra
M.B.
As rúas e as prazas de Compostela serán o escenario dos máis
de trinta espectáculos que compoñen o programa da undécima
edición do Festival Internacional En Pé de Pedra, a cita ao
aire libre de danza que anualmente organiza o Teatro Galán.
Desta vez, serán sete as estreas
e vinteseis as representacións
que os camiñantes poderán ver
do 23 ao 25 de xuño da man de
nove compañías e bailaríns galegos, alemáns, xaponeses e
brasileiros.
O alemán Dominik Bourucki
e a colombiana Claudia Cardona
son os encargados de abrir na
Praza de San Martiño Pinario
unha programación coa que os
organizadores queren amosar
distintas correntes da creación
actual da danza contemporánea.
O venres 23 estrearase en
Galiza o espectáculo Ad hoc da
alemá Juschaka Weigel, no
claustro do Museo do Pobo Galego. Con música de Benjamin
Britten, a coreógrafa artella un
espectáculo no que se ensarillan
os momentos de tensión cos
tempos mortos. Ese mesmo día
o CGAC será o marco da estrea
do espectáculo Herz.kammern,
do alemán Urs Dietrich, autor
doutra das obras que se poden
ver en Compostela. Esta última

titúlase Chronisch e interpretarase o sábado 25 no CGAC.
Un dos espectáculos destacados da cita xunta a música do
aquófono de PARTO e as propostas coreográficas e de imaxes
en movemento de Daniel Abreu.
A obra, titulada Auga, poderá
contemplarse durante os tres días
na Chocolatería.
A compañía galega Pisando
Ovos, xurdida no verán de 2004
da man de David Loira e Rut
Balbís, levará ao festival o seu
novo traballo No intre 1800, e
Matarile Teatro, baixo a dirección de Ana Valles, interpretará
na Carballeira de San Lourenzo
o 23 e 25 Historia Natural (eloxio do entusiasmo).
Tamén estarán presentes no
evento Provisional danza, que
presentarán Matar el 9, Miembros Cia de Dança, con Meio-fio
e os xaponeses S20 con While
going to a condition.
Actividades paralelas
Baixo o título Puro e duro
desenvolverase na Praza das
Praterías o sábado 24 un programa de cinco solos de danza consecutivos. Andrea Quintana,
Mauricio González Santana, Félix Lozano, Victoria Miranda e
Víctor Zambrana son os bailaríns participantes.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Rectificación
Eleuterio sabía ler e máis escribir, tiña xa feito versos para algunhas antroidadas, e ademais
era escribinte do Concello. Sentíndose forte para grandes empresas quixo facer un periódico,
e fíxoo, vendo deste xeito cumprido o mais agasalleiro dos seus
soños, que vos era o de ver imprentados os seus versos.
Púxolle ao boletín o nome de
La Verdad, e no primeiro artículo-programa dicía que viña facer
xustiza, chamarlle ás cousas polo seu nome, e que non rctificaría
endexamais aínda que tivese que
ir a todos os terreos.
Eleuterio era da mesma madeira que o meu nunca ben gabado amigo, e ilustrado funcionario
público, Texada, modelo de periodistas e literatos máis impávidos
que un croio de vinte quintais.
No primeiro boletín saíu unha

noticia del tenor siguiente, con
perdón: “Ayer tarde, al pasar por
el jardín de las Delicias un infelíz
albañil, fué furiosamente mordido
por un terrible perro, que, según
se nos informa, es de la propiedad
del señor don Enrique Bravo, comandante retirado. Las autoridades deben impedir que estos canes
anden sueltos por la vía pública, y
deben multar fuertemente á sus
dueños, etc., etc.”.
Aínda ben non berraban os
cativos pola rúa o novo boletín,
presentouse na redacción o señor
Bravo.
—Veño –dixo– a que me faga
o favor de rectificar unha noticia.
O meu can é de boa paz, e non é
certo que trabara ningún albanel;
pola contra, o pobre animaliño
chegou onte á miña casa cunha
fendencha na testa. Ademais, eu
non permito que mesturen o meu

nome nestas cousas, e veño a que
se faga mañá mesmo unha rectificación cumprida.
—O meu periódico non pode
rectificar.
—Ai, meu rulo; o seu periódico rectificará ou se non esnáfroo pra comezar.
E o señor Bravo ergueuse poñendo unha cara que mesmo
arrepiaba.
—Pero, señor, acougue. Teña
en conta que a notícia é certa;
que o seu can trabou de duro nas
carnes do pobre albanel. Toda a
vila o sabe e non pode rectificarse. A verdade é a verdade...
—A verdade –dixo o señor
Bravo atallando feramente–, a
verdade é que ten vostede que
desdicirse.
E colleu polas lapelas o encollido Eleuterio, que coidou que
xa chegara a súa fin.

A Viñoteca

—Señor, non me asoballe;
atenda... rectificarei!
—É vostede un verdadeiro
conservador, e chegará a cacique...
—Ben, señor; mais eu non
sei que xeito podo darlle a esa
rectificación.
—Iso non é unha dificultade.
Eu mesmo a escribirei.
E en efecto colleu o señor
Bravo unhas cuartillas nas que
puxo estas palabras: “Mejor enterados de lo acaecido anteayer entre un perro y un albañil en el jardín de las Delicias, podemos asegurar á nuestros lectores que ha
sido el albañil quien dió un fuerte mordisco al perro, el cual se
halla ya casi repuesto del todo”.
La Verdad fixo así as súas
primeiras armas, e despois Eleuterio renegou para sempre dos
cans, dos retirados e da hora en
que se metera a periodista.♦

ANTONIO PORTELA

Esencia do vinho
Estivemos neste Renacemento vitícola na cidade do Porto comprobando máis unha vez como a historia afasta territorios idénticos,
non só en idioma, apelidos, nomes
de vilas, se non tamén en variedades de uvas comúns (alvarinho,
trajadura, loureiro, gouveiro, espadeiro, borraçal, vinhão, brancelhão, sousão, bastardo, carabunhenta-touriga, moscatel galego).
Renacemento tamén polo escenario no que se desenvolveu, o
palacio da Bolsa, reflexo, por
unha banda, dun pasado glorioso
que os galegos axudamos a crear
mais que non gozamos, e por outra banda reflexo dun inmenso
futuro vitivinícola. Alí estaban
os revitalizadores do novo Douro, os Douro Boys: Nieport, Sandra Tavarés (“Pintas”), a tudense
Susana Esteban dos Quinta do
Crasto, Francisco Olazábal da
Quinta do Vale Meão, Francisco
Ferreira da Quinta do Vallado, os

Alves de Sousa, João Roseira de
Qunta do Infantado e Bago de
Touriga, etc.
Outra rexión xa consolidada
mais que segue progresando é o
Alentejo e alí estaban novos que
son grandes promesas de calidade coma a Herdade dos Grous e
a Herdade da Malhadinha Nova
e os xa máis coñecidos coma
João Portugal Ramos, Herdade
do Esporão, Quinta da Terrugem,
Quinta do Carmo, Cortes de Cima ou o exemplo de cooperativa
a Adega de Borba.
Do Dão penso que non estaba
a referencia da zona coma é Alvaro Crasto, si probei os sorprendentes Quinta dos Roques, os coñecidos Quinta de Cabriz cun
grandísimo, no prezo, 60 euros, e
na copa, “Fouc C” catro castes:
Trincadeira, Tinta Cão, Baga e
Touriga Nacional, e gustoume a
mineralidade do “Casa de Mouraz” dunha pequena adega de

A proba do galego
MARGA ROMERO
Quen sabe escribir en galego pertence a unha reserva non moi valorada socialmente, xa que para a universidade, transmisora do saber,
da ciencia, institución que aprende a descubrir, a esculcar, a
reflectir,... semella que o correcto uso do idioma non é da súa
responsabilidade. Tamén formamos parte desa reserva as persoas
que alarmadas observamos o tratamento que fan da lingua as autoridades. Ese emprego do idioma da reserva, ocupando a reserva, sen
seren conscientes de empregar a mesma lingua que os indíxenas intérpretes traidores que traballaban para o invasor, é preocupante.
Quen utiliza con corrección a lingua oral non ten ningún valor por
pertencer ao grupo orixinario da reserva. Para quen logrou superar
os atrancos do ensino e non caer no fracaso escolar e emprega un
perfecto galego escrito sempre hai unha oportunidade subalterna:
converterse nun dicionario andante, nunha lizgaira acentuadora gráfica, nun proveitoso equipo de informática que elabore o mellor tradutor do mundo, nunha esixente lectora ou amábel lector de textos

praxe ecolóxica con proxectos
de ser biodinámicos.
Os poucos vinhos verdes que
probei –ningún deles da zona do
Minho, que son incomparabelmente mellores– non me convenceron.
De Bairrada hai que destacar
a Manuel dos Santos Camolargo
cunha estensa gama de viños de
gran calidade e de peculiares nomes: “Os Corvos da vinha da
costa”, “Diga?”, “Calda Bordaleza”, “Termeão”; as Caves de
São João cun gran Cabernet e
unha alucinante augardente velha e o histórico referente da zona, Luís Pato, que curiosamente
non se adscribe á Denominación
de Orixe Bairrada senón como
Vinho Regional Beiras, por desavinzas que veñen de longo, con
até oito diferentes viños brancos
e tintos destacando o “Quinta do
Ribeirinho Pé Franco” da uva
clásica da zona a Baga e de ape-

nas 900 botellas a 120 euros.
Deixo para o remate unha rexión totalmente revitalizada e que
eu descoñecía que esixira e que se
chama Estremadura mais que non
linda coa Extremadura española, é
que vai na zona da costa de enriba
de Lisboa até Leiria perto de
Coimbra, con vinhos de gran calidade de variedades francesas e
portuguesas, destacando José Manuel Bento dos Santos cos viños
“Madrigal” de Viognier e o “Quinta do Monted´oiro”; a Quinta de
Pancas e a Quinta de Chocapalha
de Sandra Tavarés (“Pintas”).
Nos viños xenerosos amais
dos coñecidos portos e os peculiares madeiras estaban os moscateis: o máis famoso de Setúbal,
de moscatel de Alexandría ou de
bago grande, e o do Douro, de
moscatel de bago miúdo ou de
Frontignan que alí chaman moscatel galego, máis aromático e
elegante.♦

orixinais que risque ou engada na sombra, en fin, nun corrector ou
correctora lingüístico, ou se se prefire eufemisticamente nun asesor
ou nunha asesora, xa que quen contrate os servizos non lle vai facer
nin caso. Quen coñeza ben as normas ortográficas con título axeitado pode pertencer ao corpo do Servizo de Limpeza dos Erros
Textuais. Se a persoa que ofrece todas estas facultades está provista
dunha alta dose de altruísmo, enerxía, entrégalle á sociedade e un
sorriso perpetuo, pode presentar a súa candidatura para formar parte
dos que se coñecen como Equipos Especiais de Normalización Lingüística. Cómpre dicir que para este último posto hai moi poucas
vacantes xa que as autoridades competentes, sobre todo nos
concellos, con ánimo de aforrar e non malgastar cartos públicos,
tenden a prescindir deste servizo ou botan man de persoas
achegadas que xa teñen algún cursiño. Ás veces non se confía nas
persoas que escriben correctamente en galego e para salvagardar o
segredo tan secreto das probas que abren as portas da universidade
non se pregunta. O problema non é que os exames estean cheos de
faltas e que o alumnado deba demostrar o coñecemento da lingua
galega. Non hai que converter os mozos e mozas que redactan esas
probas en vítimas. O grave é que a universidade non lle esixe ao
profesorado o coñecemento da lingua e que a CIUGA demostra a
súa incapacidade lingüística. O peor é o incumprimento da lei e a
permisividade con tant@ castrapeir@.
E el non chegaría a hora de pensar nas expulsións da reserva?♦

Kin García
‘Dedícolle o disco
aos salmóns
do Tambre’
M.B.
Despois de ter colaborado
con Alberto Conde, Capercaille, Berrogüetto, Uxia e de
formar parte do proxecto Talabarte xunto con Pedro Pascal e Quim Farinha, vén de
presentar no Jazz Filloa da
Coruña o avance do que será
o seu primeiro traballo en solitario O lobo morde. Por que
decide dar este paso?
Tiña moitas ganas de dedicarme a min e de darlle saída a todas as composicións
que veño arrastrando dende
hai anos. Quería que saísen á
luz e tiven a sorte de contar
coa participación do pianista
neoiorquino Gabriel Evens.
Estaba sorprendido con Galiza, co entorno e coa natureza. O disco é moi autobiográfico e moi reivindicativo,
ao tempo, da nosa natureza e
dos nosos ríos. Moitos dos
temas están compostos á
volta de paseos polo monte e
polas ribeiras. O trío complétase con outro grande
músico galego, o batería Andrés Rivas. De cara aos concertos queremos contar coa
presenza de Juanma Varela.
O disco sairá a rúa o 1
de xullo e presentarase no
Teatro Principal de Compostela. Que vai topar a
xente que escoite O lobo
morde na man?
Un disco moi relaxado,
onde flúe a música, sen protagonismos nin presións de
arranxos. En boa medida
arrastra a bagaxe musical
que fun recollendo nos diferentes grupos e proxectos
nos que teño participado. É
complicado illarse tanto dos
gustos como dos traballos
pasados por iso este disco
ten algo de folk, de jazz e de
música electrónica.
Por que ese título?
Xurdiu dunha conversa
con Guillermo Fernández e
Marcos Teira. No título existe esa ambigüidade do lobohome e da man-natureza. Eu
son moi reivindicativo con
temas da natureza pero moitas veces facemos máis dano
que beneficio.
E por que llo dedica ao
río Tambre?
Porque foi onde me criei.
Coñézoo pedra a pedra. E tamén vin como se foi indo. É
un dos mellores de Galiza e
nel aínda queda salmón, aínda resiste. ♦
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Corpus
Christi
FRANCISCO CARBALLO

T

eño celebrado a
festividade do Corpus
Christi en distintos
ambientes. No seminario
era festa teolóxica: todos
eramos sensíbeis á
transignificación do pan e
do viño como sacramento
de presenza. Nas cidades
concorrín á procesión cos
colegas clericais: sentíaste
intruso na rúas urbanas e
resultaba un baño de suor.
Na beiramar, as rúas para
percorrer brillan de flores;
na noite previa é un
traballo colectivo que
admiro. Logo, na
procesión, matino.
A festividade do Corpus
foi introducida na lirtuxia
cristiá na Baixa Idade
Media. Os dramas sacros de
teatralización de accións
litúrxicas, como o traslado
sacramental do Venres
Santo ou as figuracións de
Nadal-Epifanía, serviron de
modelo para a
concentración nun día
festivo máis. Un dos tres
xoves a destacar: Xoves
Santo, xoves da Ascensión e
do Corpus.
A simbólica relixiosa da
Eucaristía nacera na
intimidade das
comunidades cristiás. Na
Idade Media estas
comunidades
territorialízanse: son as
parroquias. Precisan saír á
rúa. De familiares pasan a
sociais e asumen unha
mensaxe cósmica: O Señor
Xesús resucitado,
simbolizado na Eucaristía, é
tamén “Señor do mundo”.
As celebracións do
Corpus teñen unha
significación de vitoria: até
o concilio de Trento ían na
procesión as
representacións de todos os
elementos da creación, do
mineral ao anxélico. A pesar
da Contrarreforma
perduran estes
acompañamentos nalgures
verbigracia en Redondela,
en Pontevedra etc. É unha
celebración ecolóxica, de
liberación da natureza de
toda corrupción.
É unha resonancia do
capítulo 21 da Apocalipse:
“Vin un ceo novo e unha
terra nova pois o primeiro
ceo e a primeira terra xa
pasaran… a praza da
cidade era de ouro, puro
coma cristal relucente. Nela
non vin santuario ningún,
porque o seu santuario é o
Señor Deus, que todo o
sostén, e máis o Año; o Año
é a súa lámpada”. Todo
remite a observar o senso
de esjaton ( derradeiro)
desta acción sacral. ♦

PACO VILABARROS

Xulio Gaioso
‘Debuxando a historia da banda de música
recuperei a visión infantil do mundo’
M. BARROS

Debuxante e ilustrador, Xulio Gaioso vén de presentar A Banda de Vilacendoi (Kalandraka),
unha obra na que mergulla aos cativos na vida diaria dunha pequena vila galega. A través
dos avatares que corre a banda de música da vila, Gaioso artella unha sorte de crónica, a
medio camiño entre a realidade e a ficción, do rural galego. Con esta obra Xulio Gaioso, ademais de ilustrar, embárcase por primeira vez na tarefa de elaborar tamén o guión.
Con A banda de Vilacendoi dá
un paso máis na súa traxectoria e ademais da ilustración
realiza o guión.
Considérome ilustrador pero decidinme a facelo despois
de que fracasasen varios intentos conxuntos con outros narradores, como Bieito Iglesias ou
Isabel Parreño, en boa medida
pola miña culpa. Para non comprometer a ninguén asumín todo o labor. A idea xurdiu da proposta do colexio dos meus fillos, que me pedían unha ilustración para elaborar unha mostra de artistas de Cambados. Tiña moitas ganas de debuxar música, saíume unha banda popular e tirei do fío. Son de Lugo,
recordei que había unha banda
de música en Vilacendoi con
moita sona. Con este punto de
arranque real fun compoñendo
unha historia totalmente inventada e quíxenlle dar un remate
positivo cun punto integrador e
esperanzador.
Pensa que ese final é facilmente trasladábel á realidade?
É un desexo máis que unha
realidade. As cousas van mal,
sobre todo para a Galiza interior que se está despoboando

masivamente. O libro, a pesar
de que é un conto para nenos,
ten moita densidade na medida
que trata, de xeito sutil, temas
como o despoboamento, a chegada de xente nova, a ecoloxía, a reivindicación e a dignificación da cultura popular, a
emigración, o abandono das
labores do campo ou a integración de emigración polo traballo fundamentalmente. Parecíame bonita a idea de integración pola música. Unha das intencións do libro era facer ver
que nun sitio tan pequeniño
como unha aldea do interior de
Galiza pode latexar a esencia
da humanidade.
Como ve a actualidade da
ilustración en Galiza?
Coido que atravesa unha situación moi boa, con xente activa que está a traballar ben, como os amigos de Bd Banda.
Ademais hai feitos novos, impensábeis hai dez anos, como a
aparición de editoriais en Galiza cun nivel de calidade moi alto, como a propia Kalandraka
ou A Nosa Terra.
Como mudou o panorama
dende que empezou a ilustrar?
Cambiou radicalmente. Eu,

que ilustrei no periódico A Nosa
Terra, recordo que mandaba as
ilustracións polo coche de liña.
Os medios dos que se dispuña
eran moi elementais. Se tiñas
mesa de luz, como era o meu
caso, xa era ter moito. Agora revolucionouse totalmente, cos
medios novos e os sistemas de
comunicación. Unha das características d’A Nosa Terra, e niso
ten moito que ver Pepe Barro, é
que lle daba unha importancia
fundamental a ilustración. Foi
un periódico que fixo moitísimo
por recuperar os ilustradores.
Despois pasouse a unha fase na
que interesa máis a inmediatez
da fotografía.
Que problemas atravesa a
ilustración na actualidade?
Dificultades hai moitas porque hai moita competencia. Pero tamén é certo que cada vez
existe unha demanda maior de
imaxes, asociada a unha mudanza na sociedade.
Mais parece que boa parte
da ilustración só se está a canalizar cara o sector infantil.
Si, pero as cousas están
cambiando. Eu que son un entusiasta do cómic, penso que se
está recuperando o cómic dirixido ao público adulto. Por ou-

tra parte está en marcha o sector
da animación que ten o seu oco
a nivel internacional.
Que recorda dos seus inicios?
Empecei por pura militancia cultural. Tiñamos unhas tarefas que facer e cumpriámolas. Un dos grandes problemas
que tiven foi enfocar dun xeito
profesional o que sempre vin
como unha militancia. Quero
facer unha reivindicación da
xeración de galeguistas que temos agora ao redor de cincuenta anos, porque nunca foi o suficientemente recoñecida pola
cantidade de sacrificios que fixo polo país.
Cales son os seus referentes dentro da ilustración?
Os clásicos galegos todos e
os modernos tamén. Reivindícoos como algo propio. Pero despois teño un abano moi amplo
de mitos, un deles, Hugo Pratt.
Fun moi seguidor do cómic, pero agora estou nunha fase na que
me interesa moito a ilustración
infantil. Nese eido descubrín
cousas moi propias miñas, recuperei unha visión infantil do
mundo e fixen unha reinterpretación inxenuísta das diferentes
linguaxes artísticas.♦
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O Trinque
Os portóns
portóns de San Xoán
A noite de San Xoán está remarcada
no noso almanaque. Desde antes de
que houbese cristianismo no mundo, en Galiza xa se celebraba a chegada do verán con centos de rituais
máxicos e eróticos que hoxe están

case extintos. Un deses rituais, que
enlaza co espírito bufonesco de toda
festa, é o roubo dos portóns e dos
carros. Hoxe apenas hai carros pero
si portóns de ferro que tirar dos gonzos. Unha vez ao ano non fai mal.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

clúe obras de Tàpies, Antoni
Muntadas, Helena Almeida, Álvaro Lapa, Almudena Fernández Fariña e Antonio Dias, entre outros.

O XARDÍN DO SOL
Agalería Ana Vilaseco presenta até o 15 de xullo esta mostra
da pintora Pilar Alonso.

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

Ana Pillado
expón
na A.C.
Alexandre
Bóveda da
CORUÑA.

Amoeiro
Amoeiro
■ ACTOS

PREMIO TRASALBA 06
Na Casa-museo Otero Pedrayo, este domingo 25, a
fundación do mesmo nome
organiza unha festa literaria
para conmemorar a entrega
do Premio Trasalba. Ás
13,30 presentarase Laio polo grande ausente. Enfermidade, morte e honras
póstumas de Castelao no
epistolario de Otero Pedrayo e outras voces, en edición
de Xesús Alonso Montero,
que será quen faga a presentación; a continuación homenase ao grupo musical
Milladoiro –XXIV Permio
Trasalba– a cargo de Manuel Bragado; presentación
de Milladoiro. A Galicia de
Maeloc e estrea de “Trasalba”, tema especialmente elaborado para a ocasión.

Betanzos
■ MÚSICA

PABLO BICHO
Os ritmos do flamenco
chegan o sábado 24 a partir das 22:30 h. á Fonte da
Unta, dentro do ciclo Música na Pedra.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

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

Carballo
■ MÚSICA

NACHO VEGAS
O que está considerado como un dos talentos máis sobresaíntes do rock en castelán presenta, acompañado
pola súa banda Las esferas
invisibles, as cancións do álbum Desaparezca aquí e do
mini LP Esto no es una salida, este sábado 24 ás 22:30
no exterior da antiga Estación de Autobuses. O luns 26
O rocqueiro
Nacho
Vegas
estará este
sábado
24 en
CARBALLO

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS
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 PORTUGUESA

A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase cunha mostra única sobre o
pintor mexicano.

A sala Imaxinarte de Caixa
Galicia acolle, até final de
xuño esta mostra de animación dixital.

MANUEL
DE LAS CASAS
Até final de xuño podemos

ENTRE A PALABRA
E A IMAXE
O martes 27 inaugúrase na
sede da Fundación Luis Seoane esta mostra autoproducida, na que se analisan experiencias de artistas españois,
portugueses e brasileiros no
eido da vinculación entre a
iconografía e a expresión escrita, desde os anos 70 até a
actualidade. A selección in-

E S P E C T Á C U L O S

Berrogüetto
Berrogüetto

FRANCISCO LEIRO

DIEGO RIVERA

TRÍO DE ESTILOS

E

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.

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.

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 problemas de conservación da
natureza, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae, até
este domingo 25.

A emblemática banda galega celebra
os seus 10 anos de existencia coa
edición de 10.0, o seu novo traballo
que podemos escoitar en directo este

xoves 22 no Auditorio de Galiza de
SANTIAGO DE COMPOSTELA. O vindeiro venres 30 farano no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA.♦

Lamatumbá
A banda ourensá presenta este
venres 23 ás 23:30 h. nas festas
de San Xoán de CARBALLO, no
exterior da antiga Estación de
Autobuses, a reedición de Lume
(para que saia o sol). O vindeiro

venres 30 tocará no Festival Magosta de Castañeda en SANTANe o sábado 1 de xullo levan
a festa, o ritmo e o baile ao Festival Mendebala da vila biscaína
de SOPORTA.♦
DER;

Suite

Cía. do Ruído

O grupo de pop rock
barcelonés toca este
xoves 22 no Clavicémbalo de LUGO; o venres
23 faráo na Fabrica de
Chocolate de VIGO.♦

As festas da vila donostiarra de PASAJES
DE SAN PEDRO contan o mércores 28 coa
actuación da banda galega, que presentará en directo o seu novo traballo Ruído.
O venres 30 poderemos escoitalos nas
Festas de Verán de BOIRO.♦

■ MÚSICA

ANDRÉS CALAMARO
O arxentino presenta este
xoves 22 ás 21:30 h. no Coliseum o seu novo traballo
titulado Tinta Roja.

CGAI

■ EXPOSICIÓNS

TERRITORIO OESTE

ANA PILLADO

MANUEL
PREGO DE OLIVER

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 27 ás 20 h. poderemos ollar Flashback sobre Julião Sarmento.
No ciclo Fóra de serie temos este xoves 22 ás 20:30
h, con entrada de balde, O
prezo da noite (2002), No
ámbito do cauca (2003), e
O tempo dos bullos (2005),
de Chus Domínguez. No
ciclo adicado ao Cinema
fantástico español proxéctase, este venres 23 ás 18 h,
La madre muerta (1993),
de Juanma Bajo Ulloa
(que repite o sábado 24 ás
20:30 h.) e, ás 20:30 h. Tras
el cristal (1986), de Agustí
Villaronga. De Jia Zhangke podemos ollar, con subtitulos en galego, Pickpocket (1997) o luns 26 ás
20:30 h.; o martes 27, con
entrada de balde, Unknow
Pleasures (2002); o xoves
29 Platform (2000); e o
venres 30 ás 19 h. In public
(2001), para continuar ás
20:30 con The world
(2004). O mércores 28 ás
20:30 tocaralle o turno ao
filme De niños (2003), de
Joaquín Jordá. Máis información en www.cgai.org.

ollar a obra deste pintor no
centro de arte Atlántica.

Mostra de cadros deste pintor no Quiosque Afonso.

O casino Atlántico expón a
súa obra até o mércores 28.
O Premio
Trasalba 06
foille
concedido
ao grupo
Milladoiro.

C U L T U R A

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.

MIGUEL CAMARERO
ás 23 h. toca na Praza do
Concello Pereza, para interpretar a súa última referencia
discográfica Los amigos de
los animales, onde Rubén e
Leiva repasan os temas máis
coñecidos da súa carreira.

D E

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

MARTÍN CHIRINO
A partir do martes 27 poderemos contemplar na sede da

Fundación Caixa Galicia
unha mostra deste escultor.

LUCES QUE SE
ACENDEN E APAGAN

Dentro da campaña de animación á lectura, que coorganizan a editorial Kalandraka e a galería Sargadelos, podemos ver neste local a mostra de Ramón
Trigo e Carole Hénaff, até
este sábado 24.

O AFRICANO
QUE HAI EN MIN

Ampla mostra dos traballos
do alumnado da Escola
Aberta de Arte na galería
Sargadelos até o venres 30
de xuño.

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

Carteleira
Carteleira

☞

HEROES IMAXINARIOS. O suicidio do fillo maior e estrela deportiva
deixa a unha familia sumida na
crise. Entón, afloran as diferenzas entre os seus membros.
Película que aborda as dúbidas
da mocidade, o suicidio, as
drogas, o sexo e os conflitos
xeracionais. Moi interesante.

☞

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 destes 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.

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
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

☞
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este xoves 22 ás 21 h. na
Biblioteca.

Os libros de
artista de
José Emilio
Antón
pódense
contremplar
no Museo
Municipal de
OURENSE.

■ MÚSICA

THE TURRE’S BAND
A banda galega leva as súas
famosas versións de bandas
sonoras, os ritmos balcánicos e a muiñeira ska ao Liceum este sábado 24 ás 23
h., onde presenta o seu novo CD Algho hai.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

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

pación de Santiago Lamas,
Luís Cochón, Xosé Manuel Beiras e Ubaldo Rueda, o martes 26 no claustro
deste instituto, onde permanecerá até o 26 de xullo.

PELU VIDAL

DONS DA INTEMPERIE

MENTIRAS

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.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

ANA FERVENZA

Lugo

Esta artista participa nunha
interesante mostra colectiva xunto con Celeste Pena,
Carlos Martiño e Mónica
Valladares, que podemos
visitar na Casa da Xuventude até o 8 de xullo.

■ EXPOSICIÓNS

Ourense
Ourense

LOIS WALPOLE

■ EXPOSICIÓNS

Até o domingo 25 na capela de Santa María podemos
visitar esta mostra de cestaría urbana.

LIBROS DE ARTISTA
DE JOSÉ EMILIO ANTÓN

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

ga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e convertido en hotel.

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

SCANDAL
A banda de pop rock coruñesatocará o vindeiro venres 30 no centro da música
e da arte Clavicémbalo.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

O Museo Municipal (Lepanto 6) acolle a mostra
que dá a coñecer a obra
plástica deste artista afincado en Madrid, colección de
120 libros iniciada en 1971:
exemplares bibliográficos
ilustrados, moitos deles
únicos, ademais de librosobxeto e diversos montaxes
realizados con eles, asi como os seus bocexos e deseños. Ademais, durante o
tempo que dure a mostra,
haberá actividades como
conferencias e obradoiros.
Até o 9 de xullo. Os luns e
festivos pecha.

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

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. Pa-

■ EXPOSICIÓNS

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS
Podemos ollar esta mostra
na Fundación La Caixa,
nunha carpa situada na Praza
da Ferrería, até o 7 de xullo.

GABRIEL CUALLADÓ
No Café Moderno esta mostra pertencente ao IVAM.

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

BOAS PEZAS
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.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ ACTOS

POETA EN COMPOSTELA
Este xoves 22 ás 19:30 h. no
Casino preséntase o libro
Abecedario das árbores, de
Marilar Aleixandre.

EMILIO XOSÉ ÍNSUA
O mércores 28 preséntase,
na galería Sargadelos a partir das 20:30, o libro Antón
Vilar Ponte e a Academia
Galega (Contributos para a
historia crítica dunha institución centenaria), nun acto no que se conta coa presenza do autor; do responsábel de Edicións do Cumio,
Antón Mascato; do catedrático da USC, Francisco
Fernández Rei; e máis de
Xosé Manuel Beiras.
■ CINEMA

A CUARTA PISTA
Este venres 23 preséntase ás
20:30 h. no teatro Principal
o documental dirixido e producido por Pela del Álamo.

CINECLUBE
COMPOSTELA

Pontevedra

■ CINEMA

■ CINEMA

OS EDUKADORES

■ DANZA

FREAKS

O programa Cine e intercontracultura presenta esta
fita de Hans Weingartner

EN PÉ DE PEDRA

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

O Cine-Club Pontevedra

O Porriño

Imaxina Sons. Festival de Jazz de Vigo

Presenta, en directo, o domingo
25 ás 22 h. no C.C. Caixanova a
Louis Esclavís con Napoli´s
Wall; o mércores 28 ás 21 h. temos no mesmo lugar á compañía Locos por el Jazz con The
Missing Stompers & Roman e
Cia & Fernando Argenta; o

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

O martes 27 ás 22:30 h.
proxéctase, con entrada de
balde no centro social O Pichel (Santa Clara 21, baixo), o filme Café Atómico
(1982), dirixido por Jane
Loader e Kevin Rafferty.

UN VIAJE GALAICO

JUÁN CID

proxecta, dentro do ciclo A
discapacidade a través dos
tempos organizado en colaboración coa asociación
Amencer, a fita A parada dos
Monstros (1932), de Tod
Browning, o luns 26 ás 18
h. na Residencia da Terceira
Idade da Xunta (rúa de Fernández Ladreda). O martes
27 á mesma hora poderemos
ollar Ti e mais eu (1957), de
Leo McCarey; o mércores
28 o clásico O pequeno salvaxe (1969), de François
Truffaut; o vindeiro xoves
29 tocaralle o turno ao filme
Nacional 7 (2000), dirixido
polo francés Jean-Pierre Sinapi; e o venres 30 a As
chaves da casa (2005), de
Gianni Amelio.

sábado 1 ás 20:30 h. á Imaxina
Jazz Orquestra; e o domingo 2
ás 22 h. á Art Ensemble of
Chicago. No MARCO, o luns
26 ás 20 h, temos a conferencia
Fusións e confusións: do jazzrock á fusión, e ás 21 h. un concerto de saxo barítono e clarine-

te baixo a cargo de Carlo Actis
Dato; o martes 27 celébrase unha mesa redonda sobre A música de jazz na actualidade, mídese co seu pasado ou con outras músicas, á que lle seguirá o
concerto de guitarra de Joan
Sanmartí.♦

A XI edición do Festival In-

ternacional de Danza para
paseantes conta coas actuacións, desde este venres 23
ao domingo 25 de artistas da
talla de D. Borucki & C.
Cardona (Alemaña / Colombia), a compañía francokeniata Gáara, os alemáns
Urs Dietrich, Daniel Abreu
e Parto (Canarias / Galiza),
os galegos Pisando Ovos e
Matarile Teatro, Provisional Danza de Madrid,
Membro Cía de Dança do
Brasil ou os xaponeses S20,
que presentarán os seus espectáculos, a maioría inéditos no Estado, en espazos
públicos como as prazas de
San Martiño Pinario, San
Pedro, Praterías, ou a Quintana, na Carballeira de San
Lourenzo, no Parque de Bonaval, o Claustro do Museo
do Pobo Galego, o CGAC,
ou a Facultade de Xornalismo entre outros. Horarios e
información completa en
www.teatrogalan.com.
■ EXPOSICIÓNS

OS OITENTAS
Mostra de Virxilio conmemorativa dos 400 anos do
Colexio de San Clemente
de Pasantes e 65 anos do
Instituto Rosalía de Castro,
que se inaugura, coa partici-

A colectiva Poéticas (Obxectuais), con obras de Luis Jaime Martínez del Río, Carmen Algarada, Luis Fega,
Evaristo Bellotti, Miguel
Ángel Blanco, Fernando
Baena, Jordi Alcaráz e
Santiago Mayo, permanecerá aberta até o 18 de setembro na Fundación Granell.

Desde o
venres 23
ao domingo
25
celébrase en
SANTIAGO
o En Pé
de Pedra.
Arriba,
Urs Dietrich,
abaixo,
Juschka
Weigel.

TEMAS E ENCONTROS
Até o 4 de xullo a galería
Sol & Bartolomé (San
Francisco 30) presenta esta
colectiva dos artistas santiagueses José Luís Iglesias Diz, Nolo Suárez, e o
novo valor artístico Luís
Iglesias Fernández.

SECRET STRIKE
No CGAC inaugúrase este
xoves 22 unha mostra de
Alicia Framis.

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

O ESCENARIO
DA ILUSIÓN

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.

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

TRASCESDENCE
OF NETWORKS

Marilar
Aleixandre
presenta o
seu libro
Abecedario
das árbores
este xoves
22 en
SANTIAGO.

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

FERNANDO BELLAS
Compostela na memoria
recente (1970-80) titula o
The Turre’s
Band toca
este sábado
24 no
PORRIÑO.
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fotógrafo a súa mostra na
galería Sargadelos onde
poderemos contemplala até
o 15 de xullo.

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

TONO CARBAJO
A mostra Escenas, cadrados negros e outros enlaces
podémola contemplar. no
CGAC.

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
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.

Convocatorias
IV PREMIO
CENTRO RAMÓN PIÑEIRO
Convócase este certame de ensaio breve para homenaxear a figura do ilustre
galeguista, no que poden participar
aqueles autores que o desexen con textos orixinais e inéditos, escritos en galego segundo a normativa oficial, sobre
calquera tema referido ao ámbito xeral
do pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía, filosofía ou historia). Os traballos, dunha extensión
mínima de 50 páxinas e un máximo de
70, impresos ou mecanografados en
formato A4 con letra corpo 12 e un máximo de 32 liñas por páxina, enviaranse ou entregaranse por quintuplicado e
só cun lema ou pseudónimo nun sobre
pechado no que se aportará o nome e
apelidos, enderezo, documento de
identidade, teléfono e enderezo electrónico antes do 4 de setembro, no Rexistro Xeral da Consellaría de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, dirixidos á Secretaría Xeral de Política
Lingüística - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación das Humanidades,
estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)

15896 de SANTIAGO DE COMPOSTELA.
O autor premiado recibirá 3.000 euros
e o traballo publicarase na colección
Cadernos Ramón Piñeiro.

II CONCURSO DE SMS
A área de Normalización Lingüística
do Concello do PORRIÑO organiza este
concurso de mensaxes de móbil en lingua galega, no que se premiará a mellor
mensaxe de tema libre enviada ao número 630 468 553, valorándose a orixinalidade e calidade de expresión, dunha extensión dun máximo de 150 caracteres, incluídos os espazos e sen empregar acentos ortográficos. A data límite para enviar os textos é o 30 de xuño, e todos os recibidos amosaranse na
web www.centroculturalporrino.com.
da Biblioteca Municipal. O primeiro
premio conta con 250 euros, o segundo
con 150 e o terceiro con 100.

NOVELA CURTA DE RIVEIRA
O Concello da vila coruñesa promove
este certame de novela curta ao que poderán concorrer todas as persoas que o
desexen, maiores de idade, de calquera

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.

SWITCH
ON THE POWER

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

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

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

descarnado e grotesco, este
oratorio que mestura o cómico e o tráxico, que podemos ollar do xoves 22 ao
domingo 25, e do vindeiro
xoves 29 ao domingo 2 de
xullo na sala Yago. Entradas e horarios en www.salayago.com.

Silleda
■ TEATRO

■ MÚSICA

SARABELA

LORENA LORES
Presenta Dúas beiras, viaxe
imaxinaria a través do tango
e da música celta, cunha
coidada vestimenta e elaborada coreografía, nun espectáculo que pretende amosar
o encontro entre dúas culturas, a galega e a arxentina,
froito daquela epopea colectiva que foi a emigración.
Este venres 23 ás 21 h. no
Auditorio de Galiza.
■ TEATRO

UNA NOCHE CON
GABINO
O sábado 24 ás 21 h. estréase no teatro Principal esta
peza de Gabino Diego dirixida por Gina Piccirilli.

Este domingo 25 representa
no Siador o Romance de
Micomicón e Adelaha. Migallas Teatro fará gozar ás
crianzas co espectáculo
Canta connosco!

Tui
■ EXPOSICIÓNS

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

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO

A CASA DO PAI
As compañías Teatro do
Noroeste, Negra Teatro e
Noescafé únense para coproducir este rito cruel,

Dentro da programación desta libraría temos este xoves
22 a presentación do libro
Cielo de Tango, de Celsa
Osorio; o vindeiro venres 30

D.O.G.

Convócanse subvencións a particulares, asociacións e institucións
culturais para a realización de actividades culturais destinadas á promoción e cooperación cultural, e á
difusión e animación sociocultural
que contribúen ao espallamento e
promoción da cultura galega. A

Entre o 24 e o 31 de xullo de 1956, co
gallo de conmemorarse o centenario do
Banquete de Conxo, tivo lugar en Buenos Aires o I Congreso da Emigración
Galega. Cincuenta anos despois o Arquivo da Emigración Galega e o Consello
da Cultura Galega fan unha lembranza
daquel encontro cun Congreso Internacional que se vai celebrar en Santiago de
Compostela do 11 ao 14 de xullo, co obxectivo de facer unha homenaxe, pero tamén de abrir de novo o debate sobre os

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.

DENTRO

CONSELLARÍA DE CULTURA
E DEPORTE

GALIZA: ÉXODOS E RETORNOS

fenómenos emigratorios, para o que a organización convida os estudosos e especialistas a participar en conferencias, relatorios, intervencións en mesas redondas e comunicacións. O congreso desenvolverase en torno a catro seccións: A
partida e as causas da emigración; Os
procesos de inserción e o asociacionismo; Os retornos e a inmigración; e A
memoria da emigración e o exilio. Os
interesados en asistir deberán enviar a
folla de inscrición debidamente cumprimentada ao Consello da Cultura Galega
(Pazo de Raxoi 2º andar, Praza do Obradoiro 15705 de SANTIAGO DE COMPOSTELA), antes do 3 de xullo, e facer efectiva mediante transferencia bancaria á conta de Caixa Galicia 2091-0300-473110063172 unha cota de 20 euros (10
para estudantes e licenciados en paro). O
número de prazas está limitado a 100 persoas, que se cubrirán por orde de inscrición. A organización solicitou un crédito
de libre configuración das tres universidades galegas. Máis información nos teléfonos 981 957 202 e 981 557 351, ou en
aemigracion@consellodacultura.org e
correo@consellodacultura.org.♦

ESPERANDO
1.000 PALABRAS

PROXECTO COCHE

Lorena Lores
está co seu
espectáculo
Dúas beiras
este venres
23 en
SANTIAGO

nacionalidade, cun único traballo en
galego, de temática libre e que sexa
inédito. A obra, dunha extensión mínima de 84.000 caracteres, enviaranse
por quintuplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa
cara, debidamente grampados, sen sinatura e cun lema, utilizando o sistema
de plicas, antes do 31 de outubro á Comisión do Centenario – Concello de
RIVEIRA (Praza do Concello 15960). A
organización establece un único premio de 3.000 euros, diploma conmemorativo e a publicación da obra.

contía de cada subvención non poderá superar a cantidade de doce
mil euros. Poderán optar a subvención os particulares e as asociacións legalmente constituídas,
sen ánimo de lucro e con domicilio
social en Galiza. As solicitudes deberán presentarse antes do 14 de
xullo de 2006. A información completa desta orde pode consultarse
no DOG de 13 de xuño de 2006.♦

haberá unha conferencia a
cargo de Silvia Salinas titulada Medrar en parella. As
dificultades no amor e o reencontro co amor. Estes actos darán comezo ás 20 h.
■ CINEMA

LITTLE VOICE
Paralelamente ao Utopía Son,
o café Uf organiza o ciclo Cinema e Canción no que podemos ollar, o domingo 25,
esta fita dirixida por Mark
Herman no 1998. Ademais
no ciclo 36 filmacións de
Cantautores Xeniais, este
xoves 22, adicarase ao italiano Paolo Conte; o martes 27
a Peter Gabriel; o mércores
28 a Sting; e o xoves 29 a
Marianne Faithfull.

ROAD MOVIES
O ciclo de cinema organizado por Caixa Galicia presenta, este xoves 22 ás 20 h.
na súa sede, a fita Entre Copas, de Alexander Payne.
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN QUINTERO
Luna Nueve chámalle á
mostra que abre este xoves
22 na galería María Prego
(Luís Taboada 21) onde poderemos vela até o 21 de
xullo. “Quando Carme pinta, as efervecencias se disparam e nos encaminham à
carruagem púrpura que se
precipita sobre a paisagem
onírica e sedutora: percepção e escuta camuflados” di Fernando Casás.

DIEGO SANTOMÉ
O artista vigués nos seus
filmes, instalacións, debuxos ou fotografías busca a
conexión co social, fala da
arte e da vida, cuestionándose os límites da experiencia artística. Podemoslle
contemplar aprimeira exposición individual nunha institución galega até o 3 de
setembro no Espazo Anexo
do MARCO.

O grupo
coruñés
Triángulo de
Amor
Bizarro
toca na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO o
sábado 24.

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.

ño 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.

RAMÓN DESIDE

EN EFECTIVO

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
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.

ELSA PÉREZ VICENTE
Até este domingo 25 podemos ollar na sala II do Centro Social Caixanova os
seus cadros. 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 dese-

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.

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 consegue pola sucesión
das formas dadas polo alto
contraste.

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

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

TRIANGULO
DE AMOR BIZARRO

A Fabrica de Chocolate
acolle a súa actuación o sá-

Non hai salvadores supremos
nin rei, nin tribuno, nin deus,
temos que salvarnos nós mesmos,
o pobo traballador.

Fernando Pérez López
Os teus amigos e compañeiros
da FPG
continuarán a túa loita.

Anuncios de balde
■ Véndense cachorros de Fox Terrier en Vigo. Preguntar por Carlos
Martínez no 616 904 688.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ 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.
■ 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).
■ 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.

Fotografías
antigas do
Arquivo
Pacheco
están
expostas na
Casa das
Artes de
VIGO.

bado 24 xunto con Blows. O
domingo 25 o local celebra
a súa Festa de Aniversario
con sorpresas, pinchos e
agasallos; o mércores 28 tocan os Creole Kings; o vindeiro xoves 29 temos a Isi
Vaamonde; o venres 30 tocan na festa Cultura Quente Elodio y los seres queridos, e o sábado 1 os High
Sierras. Máis información
en www.fabricadechocolateclub.com.

SOLISTAS DE GALICIA
A orquestra de cámara vai
dar un concerto este venres
23 no Auditorio Municipal.

A Rede

ción de concertos coa actuación desta banda de
rock con ecos country, formada por destacados músicos locais.

ILEGALES

■ 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.

Os míticos rockeiros presentan en directo o seu novo disco Si la muerte me
mira de frente me pongo de
lao o vindeiro venres 30 na
sala A!

www.imaxinasons.com
Páxina electrónica sobre o Festival de
Jazz de Vigo de 2006, que se celebra do
15 de xuño ao 2 de xullo. O sitio inclúe
noticias, programa, un capítulo para a
prensa, datos dos patrocinadores, ligazóns e informacións sobre a cidade, entre
outros aspectos interesantes.♦

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Zeca Afonso e o café Uf organizan a 1ª Mostra de canción de autor, na que todos
os venres ás 23:30, até xullo, ten lugar un concerto de
cada un dos cantautores que
optan a un premio de 600
euros para a mellor canción
presentada. Este venres 23
vai tocar Servando Barreiro; o vindeiro venres 30 poderemos escoitar a Julián
Rodríguez González. Ademais este ciclo trata de mostrar todo o relacionado coa
canción de autor, a través de
exposicións, libros, discos,
audicións, revistas, etc...

THE CASANOVAS
O vindeiro xoves 29 a
Iguana Club despide, até
setembro, a súa programa-

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

Porto
Porto

CATRO RODAS

■ ACTOS

Pablo Nojes e Páprika Teatro representan o sábado
24 no Auditorio Municipal
esta peza para cativos en
dúas funcións.

XII FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE YOGA

Viveiro
iveiro

Reune ás maiores autoridades portuguesas e internacionais do ramo, este domingo 25 no Palacio de
Cristal do Parque da Cidade.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

LOIS TOBÍO

MUSEU SERRALVES

O centro de maiores Caixa

O Museu de Arte Contem-

EVITA, EVA PERÓN

IMAXINA SONS

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

Nova acolle, até final de
xuño, esta mostra fotográfica sobre o intelectual galeguista (1906-2003), orixinario de Viveiro.

■ TEATRO

A nova sala alternativa Teatro Arte Livre (Vázquez Varela, 19) acolle até o 2 de
xullo durante todos os venres ás 22 h., os sábados ás
20:30 e 22:30 h. e os domingos ás 20:30 h. o espectáculo de Eisenhower Moreno
e Roberto Cordovani. Entrada anticipada á venda nos
centros do Corte Inglés.

■ 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.

■ 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.
■ 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 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 m 2 de
finca, por temporadas. Chamar ao
686 753 105.
■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e tamén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.
■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.
■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.
■ Coido crianzas, anciáns e, 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.♦

poránea de Serralves organiza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadramento e contextualización
das mesmas; visitas orientadas aos espazos arquitectónicos (domingos ás 15 e
16 h.), o edificio do museo
é da autoría de Álvaro Siza, e serven para relacionar
a arquitectura coa casa e o
xardín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o recoñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e
estético. Para as dúas primeiras precísase o billete
de entrada ao museu e para
a última o de entrada ao
parque.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão pode contemplar,
até o 15 de outubro a mostra
retrospectiva de José Cândido Domínguez Álvarez
(Porto 1906-1942), fillo de
galegos, figura forte do chamado segundo modernismo
portugués; até o 30 de xuño,
a mostra de gravuras de
Hein Semke (1899-1995), o
artista alemán residente en
Portugal desde 1932; e os
deseños de Fernando Lemos, De mércores a domingo das 10 ás 18 h.♦

Non vos riades que o conto é triste

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

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

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

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

Vilanova
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Citano presentan este sábado 24
na Casa da Cultura a historia de Chicho de Chantada,
que substitúe durante uns
días ao seu amigo o fareiro,
oficio do que non ten nin
idea, situación da que consigue saír airoso.

Nº 1.228 ● Ano XXIX ●
Do 22 ao 28 de xuño do 2006

Nº 1.010 ● Do 26 de

Se vostede ten unha medianeira está de noraboa. Non importa que nacera da especulación inmobiliaria ou das malas prácticas municipais. Queda vostede no punto de mira dos
creativos publicitarios. Entre eles e os munícipes que antepoñen os ingresos atípicos ao
bon gusto, engordaranlle a carteira. Magoa polas nosas cidades. Vigo neste caso.♦

Fulano,
Mengano e
Citano
representan
O Faro en
VILANOVA
DE AROUSA
este
sábado 24.

M

ayor Oreja respondera á anterior tregua da ETA coa
descalificación da “tregua
trampa”. Os meses posteriores déronlle, desde algúns
puntos de vista, a razón. A de

Mayor Oreja era a táctica de
quen estaba contra o diálogo,
pero mostraba certa intelixencia na interpretación. Agora o
triunvirato Acebes-ZaplanaRaxoi non usa o de tregua
trampa, senón que descalifica

a negociación “porque o que
había que facer era pedir a
rendición”. Acabaramos. Como non se lle ocurrira antes a
ninguén? Que idea! Que intelixencia! Todo o mundo é parvo, quitado eles.♦
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Santiago del Valle
‘Imos localizar o palacio do rei inca Tupac Amaru’
H. VIXANDE
O cinco de xullo parte para o Perú nunha expedición de máis
dun mes á procura do palacio do
último reino inca independente en Vilcabamba La Grande,
un lugar que leva explorando
dez anos. É Santiago del Valle.
Santiago del Valle, supoño.
Esa é unha alusión á frase
histórica que Stanley lle dixo a
Livingstone cando o atopou pero, aínda que valoro a mención, a
comparación non me gusta porque Stanley era un colonialista
cun comportamento desprezábel
cos indíxenas. Unha vez chegou
a matar a un para demostrar a
eficacia dun arma súa.
Pensaba que os únicos exploradores que quedaban eran
os astronautas.
Iso pensa a xente, mais quedan moitos lugares escondidos detrás dos que andamos xente coma
min. Imos a un lugar na ladeira do
Nevado Choquezafra que alberga
vales profundos que ninguén explorou e que está protexido por un
río non navegábel. Aí pensamos
que Maco Inca estableceu o último reino inca independente. Cando conquistou o imperio inca, Pizarro nomeou gobernador sen poderes a Maco Inca. El revelouse e
refuxiouse con 30.000 soldados
neste pequeno reino en Vilcabamba La Grande, que durou 34 anos,
até que foi capturado o último inca, Tupac Amaru.
Levará salacot?
Levo algo parecido. O salacot é para o sol e alí o problema
é a chuvia, por iso levarei un
sombreiro de goretex.
De todas formas, non ten
moita pinta de Indiana Jones.
Penso que si, mais as mulleres non se decatan.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

En todo caso, non é unha
expedición tan arriscada como
as de Indi.
O risco está medido. Hai incomodidades, pero levamos uns
bolseiros porque é asumíbel.
Algunha picadura de cóbrega, un encontro cos paramilitares, tal vez?
As cóbregas foxen da xente,
só hai que evitar pisalas. A zona
estivo controlada por Sendero Luminoso pero hoxe está tranquila.
Hai algún problema, que non nos
afecta, con algunha mafia cocalera... mais sentímonos amparados
pola comunidade de campesiños.
Será unha aldeucha.
Non no sentido despectivo,
pero si por pequena. É unha comunidade que se rexe polos prin-

cipios de solidariedade e hospitalidade, pero que é moi pobre.
E alí quedan achados importantes que facer?
Localizamos lugares clave
que se corresponden con documentos do século XVIII, pero
queda por descubrir o palacio do
rei inca que describiu o galego
Pedro Sarmiento Gamboa.
Un galego?
Hai máis, Xan de Betanzos, entre outros, que asinou a acta de paz
e de ocupación de Vilcabamba La
Grande. Pensamos que destas imos
demostrar que descubrimos a súa
localización. Cómpre ter en conta
que se trata do maior misterio da
arqueoloxía xunto con Troia.
Non me diga que pensan
descubrir América!

Sempre hai que buscala. Vilcabamba La Grande, Dattun Vilcabamba en inca, representa unha
referencia para os pobos oprimidos porque alí deseñouse unha revolución que fracasou e que pretendía botar os españois e fundar
un imperio de indios e mestizos. O
último rei, Tupac Amaru, quedou
como gran referente de todo iso.
Pero xa levan anos con esta
busca.
Dez. Houbo expedicións de
verdade e outras ás que non se
lles podía chamar así. Sorte que
destas imos financiados por Estrella Galicia.
Levarán cervexa entón.
Levaremos algunhas postas e
penso que daremos conta doutras
alí mesmo.♦

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

Valoración
e mentira
MANUEL CIDRÁS

A

resaca das noites
electorais tennos
afeitos ao espectáculo imposíbel da vitoria
universal, pero as valoracións dos resultados do referendo catalán deste domingo raian nalgún caso no
grotesco. Entre os partidos
promotores do non contrasta a autocrítica de ERC co
triunfalismo do PP, que xa
o dicían eles. Como a abstención superou o 50 por
cento, perdeu José Luis Rodríguez Zapatero, e debe
estar pensando que así sexan todas as derrotas. Como din os freakies na tele,
resulta patético que un partido que propugnou un voto que nin secundou o seu
propio electorado se apunte
ao triunfo da abstención e
faga propio, se me apuran,
até o significativo voto en
branco. Os freakies da tele
son como teleñecos de carne e óso, e os dirixentes populares con gravata alaranxada superan os seus propios monicreques.
O argumentario popular enseguida salta á vista,
porque se repite cun mimetismo preocupante entre seres intelixentes. Que se fagan valoracións interesadas
ten un pase porque todos
fan o mesmo no mercado
da política, pero a mentira
descarada debería estar
prohibida nalgún código
ético aplicábel mesmo aos
políticos de resaca. De boca de Mariano Raxoi primeiro, e de Alberto Núñez
Feixóo despois, escoito con
pasmo que, pola baixa participación habida, o novo
Estatuto Catalán é “o Estatuto con menos apoio popular da historia de España”. Non dispoño dos resultados de todos os referendos (ou referenda) da
historia da España autonómica, pero recordo os do
vixente Estatuto de Galicia.
E sendo os dous citados galegos de nacenza, deberían
tamén eles lembrar que na
votación do Estatuto patrio
a participación apenas acadou o 28 por cento, ben
lonxe logo do 49 por cento
catalán, redondeando as cifras. Como daquela o voto
favorábel, sendo maioritario entre os votantes, foi incluso algo inferior ao recibido polo texto catalán, a
conclusión é que ou os teleñecos andan mal en matemáticas ou suspenden en
historia.
No PP persisten na estratexia de iren de derrota
en derrota ata a vitoria final.
Un discurso tan falaz apenas pode ter eco alén dos
que claman contra o proceso de paz diante da Audiencia Nacional alternando os
berros de no en mi nombre
coas imprecacións á prensa
e os máis tímidos de guardia civil, empuña tu fusil.♦

