O 40%
da enerxía
producida en
Galiza marcha
para fóra

Pepe Carreiro

Nº 1.229
Do 29 de xuño
ao 5 de xullo
do 2006
Ano XXIX - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

1,75 euros

(Páx. 18)

Galeuscat conmemora o 70 aniversario do Estatuto do 36

Artur Mas (CiU), Anxo Quintana
(BNG) e Josu Jon Imaz (PNV),
representantes da Alianza
Galeuscat celebraron o 28 de
xuño en Santiago o 70
aniversario do referendo do
Estatuto de Autonomía de 1936.

Comeza o debate do novo Estatuto galego
OTTO / AGN

OLLOS DE AUGA
Domingo Villar

‘Poderá saberse todo
sobre os concursos públicos’
Méndez Romeu, conselleiro da Presidencia

Suspense, personaxes orixinais,
ambiente urbano e humor nas doses
que esixe o xénero negro son as
características desta novela que
Domingo Villar nos vén ofrecer como
“ópera prima” para a literatura galega.
Un novo autor para a literatura galega e unha
novela na que lectura e diversión son sinónimos.

Danse de baixa cinco membros
do Comité Nacional do PSdeG-PSOE
(Páx. 11)

Galiza vence o Xapón en baloncesto
(Páx. 21)

(Páx. 9)

Ruiz
Zafón
en galego
(Páx. 25)
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Varias organizacións sociais poderían crear unha plataforma cívica
para evitar ‘unha nova aldraxe’

COMEZA O DEBATE
DO NOVO ESTATUTO
PERFECTO CONDE

Remataron as comparecencias diante da comisión parlamentaria para a reforma do Estatuto galego.
O xoves, 29 de xuño, comeza no Hórreo o debate sobre o contido da norma máxima de Galiza.
Unha vez ouvidos todos os sectores sociais, dá a sensación de que
o PP quere ralentizar o proceso
pexando a posibilidade dunha reforma estatutaria a curto prazo.
Así o indican as declaracións dos
ex presidentes Xerardo Fernández Albor ou Manuel Fraga, inmobilistas e contrarias a calquera
recoñecemento de Galiza como
nación. A liña que parece triunfar
entre os populares galegos arestora é que propugna Mariano Raxoi desde Madrid. Mais todo pode ser unha pantalla, un xogo de
grande altura que sirva para potenciar a posición política do presidente do PPdeG e líder da oposición, Alberto Núñez Feixóo.
Un discurso galeguista e contrario á liña madrileña reforzaría o
seu liderado e daríalle credibilidade á hora de negociar.
Se opta por manterse no castelo do “non”, BNG e PSOE terán
gañada unha vantaxe social diante de moitos colectivos, que temen unha manobra do PP en contra dun novo Estatuto. Tanto é así
que varios colectivos sociais discuten nestes días a posíbel conformación dunha plataforma cívica, ampla e sen siglas de por medio, que inicie unha campaña de
presión social para evitar unha
nova “aldraxe” –en referencia ás
loitas a prol do Estatuto do 1981–
e que conciencien a sociedade da
oportunidade histórica que se
abre para que Galiza sexa recoñecida como nación. O proceso de
diálogo está moi avanzado e podería dar os seus primeiros pasos
antes do 25 de xullo. Este ano, o
Estatuto centrará as demandas da
habitual manifestación nacionalista polas rúas de Santiago.♦

Francisco Cerviño

‘A maioría pronunciouse a favor
do dereito e do deber de coñecer o galego’
Francisco Cerviño (PSdeG-PSOE) presidiu a comisión
parlamentaria sobre a reforma do Estatuto. Confesa
que aprendeu moito durante as comparecencias e destacou dous piares nas demandas da cidadanía: a lingua e
o status do noso país na futura configuración do Estado.
Como foi o curso das compa- galego. No caso do PP aínda
recencias?
non é de todo así, pero tamén o
Eu creo que colleu veloci- vexo máis temperado nisto. Eu
dade de cruceiro cando levaba- creo que a comparecencia da
mos pasado máis
sociedade na Coda metade dos
misión serviu pacomparecentes, e
ra cambiar as pocomparecencia sicións dos grufago tres consideracións. Unha,
pos. Segunda
a da cuestión da sociedade
cuestión, o proidentitaria. En na Comisión serviu blema da nación.
primeiro lugar, a
Aí non houbo
cuestión da lin- para cambiar
unanimidade nos
gua. Penso que
comparecentes,
as
posicións
cada vez houbo
pero a verdade é
sobre isto unha dos grupos”
que hai moitisimaior unanimima xente que se
dade. A maioría
pronuncia a prol
dos comparecende que Galiza é
tes pronunciáunha nación e taronse a favor do
mén xente que di
dereito e do deber de coñecer o que, en todo caso, o que non degalego. Aqueles que non se pro- bemos facer é perder posicións
nunciaron, porque hai algúns respecto ao status actual.
que non o fixeron, limitáronse a
De que vai servir esta unanon pronunciarse. Os que se nimidade?
mostraban tépedos ou agochaVai ser moi complicado que
ban esta cuestión, neste mo- ninguén, por un lado ou por
Continúa na páxina seguinte
mento lanzáronse na defensa do
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Membros do Parlamento nun intre previo a unha reunión da comisión.

outro, o no medio, rompa o conVén da páxina anterior

senso. En todo o caso, aínda que
non sexa exactamente así, a verdade é que o propio paso de
xente tan importante, dende directores das grandes institucións financeiras até representantes dos sindicatos, os clusters
económicos máis importantes,
etc, serviu para moito. O deputado do BNG Bieito Lobeira,
por exemplo, díxome o outro
día que seguiu as sesións con
moito interese porque lle servían para perder prexuízos que
aínda tiña sobre determinados
sectores da sociedade galega, e
facíame unha referencia en concreto aos avogados, salientando
que todos os decanos dos colexios profesionais fixeron unha
defensa fantástica da necesidade de que a xustiza se faga en
galego. A min as comparecencias servíronme para descubrir
un país vivo, magnífico e mesmo emocionante. É moi bonito
o que está pasando aquí. Agora
imos ver como somos capaces
de plasmar todo iso.
Houbo alguén que se sentise ignorado?
Si, e fixéronnolo saber. Por
iso ampliamos en dous días a
convocatoria e algunhas organizacións que non estaban incluídas nun primeiro momento logo
foron chamadas.
Cales?
Pois, por exemplo, unha organización de enfermos mentais,
as fundacións Carlos Casares e
Alexandre Bóveda, unha formación ecoloxista que se chama
Xermán Estévez, o Seminario
Galego de Educación para a Paz,

que por certo tivo unha intervención fermosísima, etc.
Que debe dicir o novo Estatuto sobre a paz?
A xente do Igadi tivo unha
intervención absolutamente xenuína, unha reflexión interesantísima sobre a paz, aínda que
sexa froito dun grupo seguramente pequeno de intelectuais
que foron capaces de reflexionar sobre como debe Galiza articular as súas relacións exteriores coa China. Por que só a
través da embaixada española?
Hai que cooperar e non competir, dende a perspectiva de socios. As relacións con Europa
xa non son relacións exteriores.
Hoxe en día son relacións interiores. Mesmo as relacións con
países de emigrantes son tamén, en certa medida, relacións
interiores. Por que Galiza non
pode ter unha oficina de relación de intereses como ten o
Estado mexicano de Chihuahua
en Chicago ou en San Francisco, poño por caso?
Rechazaron a comparecencia de alguén?
Si, porque non había máis
oco. Algún colexio profesional,
algunha outra organización. Poucas. Tamén alguén que non pediu
ser admitido senón que simplemente mandou algúns escritos
que, obviamente, van ser incorporados á documentación do relatorio, e tamén houbo achegas
interesantes dos estudantes de
cuarto e quinto de Ciencias Políticas, que fixeron un esbozo moi
bo ou de estudantes de Dereito
que trazaron tamén as liñas xerais dun Estatuto.♦

AGN

Carlos Aymerich

‘Non houbo ninguén
que dixese que este debate
era unha cuestión secundaria’
Carlos Aymerich representa o BNG na comisión. No
balanzo da fase de comparecencias, indica que os argumentos nacionalistas callaron na sociedade e que
diversos sectores defenden sen dúbidas a necesidade
de potenciar o galego ou cal é a mellor forma de poñer a Galiza á altura das outras nacións do Estado.
Que destaca vostede do inicio
do proceso estatutario?
O primeiro que destacaría é
a confirmación práctica de algo
que, a través da campaña do Estatuto que desenvolvemos no
BNG, xa puidemos detectar.
Dende logo, que non é certo
que a cuestión do novo Estatuto non lle interese á xente. Interésalle e moito. Non houbo ninguén que dixese que isto é unha
cuestión secundaria ou que non
interesaba. Ou, indo aínda algo
máis alá, que non tivese algunha demanda que lle facer ao novo Estatuto. En segundo lugar,
destacaría como argumentos
ideas ou razóns que dende o nacionalismo en xeral se viñeron
sementando e introducindo na
sociedade mediante os debates
social e político. Foron ideas e
razóns que callaron na xente,

non sei se directamente ou que
xa había un pouco ese pouso
que a priori non estaba inscrito
na órbita polo menos do nacionalismo organizado. É dicir,
aquí é amplísima a maioría, fóra dos confesionais doutras organizacións políticas ou correntes de pensamento, dos que entenden que que por suposto o
status do galego debe ser, como
mínimo, igual ao do castelán e
que, polo tanto, non só ten que
haber un dereito ao uso do galego como liberdade individual
senón tamén un deber colectivo
esixíbel do seu coñecemento.
Polo tanto e neste sentido, as
comparecencias foron producíndose moi positivamente, falando dende o punto de vista do
BNG. Mesmo no que é a consideración ou a fórmula que se
empregue para o recoñecemen-

to nacional de Galiza no Estatuto, tamén son ampla maioría os
que entenden que Galiza non
debe perder status e que non
debe ser menos que Euskadi ou
Cataluña neste ámbito. Os que
asocian, ademais, o recoñecemento da condición nacional de
Galiza con máis competencias
e dereitos para os cidadáns e
unha presenza e un papel distinto de Galiza que xogar no
seo do Estado e de Europa, están frisando o 50 por cento os
que sen ningún tipo de ambaxes
afirman que Galiza ten que ser
recoñecida como o que é, como
unha nación. E isto dito por
xente que fala dende a súa autoridade e dende a súa experiencia e que representa institucións que non están ligadas co
campo nacionalista, como poden ser o Consello Galego da
Avogacía, a Academia Galega
de Lexislación e Xurisprudencia, a Real Academia Galega ou
o reitor da Universidade de
Santiago. Eu creo que iso tamén supón unha mensaxe a
esas outras forzas políticas que
Continúa na páxina seguinte
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Carlos Aymerich (BNG) saúda a Manuel Fraga en presenza de Francisco Cerviño (PSOE), Xosé Manuel Barreiro (PP) e Ismael Rego (PSOE).

Vén da páxina anterior

ou ben dubidan ou están en contra do recoñecemento nacional
de Galiza.
No total de comparecentes
estiveron todos?
Eu non teño dúbida ningunha
de que faltou moita xente e moitas entidades. Iso é evidente porque a nación galega é unha nación rica e a sociedade é moi viva e plural. É imposíbel dar conta de toda esa pluralidade nun calendario de algo máis dun cento
de comparecencias. Agora ben e
dito isto, tamén é certo que nunca se fixera un esforzo comparábel de participación, de comparecencia e de escoitar e debater o
que é o traballo do parlamento. É
mais, eu creo que vendo os procesos das reformas estatutarias
doutros parlamentos autonómicos, hai que concluír que nunca
se fixera un esforzo coma este.
Nin compareceu tanta xente nin
houbo a mesma intensidade nin
este grao de participación.
De quen ou de onde porocederon as ideas ou suxestións
máis interesantes?
Todas as comparecencias
engadiron algo. As que menos
eu diría que foron as dos alcaldes de Vilagarcía e de Mondoñedo, por poñer dous exemplos
que pertencen a forzas políticas
diferentes, en representación da
FEGAMP. Eles dous, no canto
de falaren de problemáticas
simplemente municipais ou de
cómo o réxime ou os entes locais poden aparecer recollidos
no novo Estatuto, ou dun tema
que está candente como é o papel das deputacións e en xeral a

planta administrativa de Galiza, 26. Xa digo, fóra dos problemas
adicáronse simplemente a facer iniciais, todo foi resultando ben
de altofalantes das súas respec- porque, en realidade, o que pretivas posicións partidarias. Pen- textaba o PP, porque eu creo que
so que isto non fala moi ben da era un pretexto máis ca outra
FEGAMP neste sentido. Nin se- cousa, era que estaba comparequera porque estivese o BNG cendo moita xente no mesmo día
tamén porque, precisamente, e que non había présa ningunha.
Que sucedía con
hai moitas outras
todo isto? Que
forzas que están
estes pedimentos
no ámbito muniunca se fixera
do PP podían ser
cipal e que non
atendidos se non
están no parlaun
esforzo
estivesen dalgunmento e que poha forma contadían ter un con- comparábel
minados polo
duto de chegada e
que o PP pretende participación de participación,
de e que foi cada
no parlamento.
día máis evidenPenso que este ti- con máis
te, gañar tempo e
po de cuestións
de
un
cento
de
atrasar o inicio
empobrecen o tedos traballos do
ma porque, ás ve- comparecencias”
relatorio.
ces, parece que se
Gañar temtrata só de poder
po con que finafacer ao final unlidade?
ha especie de baPara deixar
lanzo. De calquera xeito, esas intervencións non que pasase o referendo do Estaforon significativas e non deixa- tut catalán, para que se fosen
ron de ser algo excepcional e alongando os traballos de elaboración do novo Estatuto e que
por iso as destaco.
Finalmente, como foi o fun- chegásemos á campaña das municipais, que van ser tamén autocionamento da comisión?
Coido que resultou razoabel- nómicas na maioría do Estado,
mente ben. O papel de Paulo con este debate aberto. SeguraGonzález Mariñas na Mesa foi mente tamén para ver se roza alespecialmente relevante. Falo da go unha posición algo máis aberMesa e non do do presidente a ta ao que é o posicionamento do
mantenta. A Mesa levou o ritmo PP español. Eu creo que na dia dirección apropiadas no que foi rección do PP galego son conso debate no seo da Comisión fa- cientes de que, se seguen por escendo que fose un debate vivo e te camiño de dicir non na práctique chegásemos a finais de xuño ca a un novo Estatuto, vailles trasen que o alongamento das com- er custos. O que pasa é que taparecencias impedise que o tra- mén non son quen de desobedeballo do relatorio comezase o día cer as ordes de Madrid.

‘N

Houbo algunha ausencia ou
non comparecencia destacábel?
Poucas. A máis destacábel foi
a da Sociedade Galega de Historia Natural, que explicou os seus
motivos polas cartas do PP sobre
este asunto. Unha primeira carta
enviada a aqueles que eles propuxeron e que finalmente apareceron na lista consensuada dicíndolles que ían comparecer porque
eles os propuxeran, o cal non era
certo, á parte de pouco elegante
porque na maioría dos casos eran
entidades que propoñiamos os
tres grupos. E logo, ademais,
houbo outra carta, que esa si que
foi peor aínda, aos que eles propuxeran e que non apareceron na
lista consensuada dicíndolles que
os outros grupos impediron que
non comparecesen cando, dende
o noso punto de vista, se se consensúa algo, hai que respectalo.
Que posición ten arestora
cada partido?
O PSOE tén unha posición
dubitativa porque eu creo que estiveron buscando xogar unha especie de papel de mediadores.
Foi algo máis estético e mediático que outra cousa, con contradicións. Polo que se refire ao PP, si
que houbo unha posición coherente, que foi a de ir en contra do
recoñecemento nacional de Galiza e do deber de coñecemento do
idioma galego. E logo houbo
coincidencias entre o PP e o
PSOE valorando moito o Estatuto de 1981. A posición do BNG,
a ese repecto, é a de que ten de
positivo que permitiu que se organizasen os poderes públicos
por primeira vez, pero no que é a
executoria e o balanzo deses po-

AGN

deres non podemos ser trunfalistas nin autocompracentes porque
os problemas culturais que tiña
Galiza hai 25 anos seguen estando aí. Mesmo diriamos que outras comunidades cun marco
estatutario superior pero similar,
como son Cataluña e Euskadi,
dende logo que lle sacaron moitisimo máis partido e o proceso
de construción nacional, que para nós é fundamental, foi moito
máis lonxe nesas comunidades.
Irá todo dentro de prazo e a
fin de ano estaremos co Estatuto renovado?
Nós esperamos que si, e estamos traballando no espallamento
da nosa proposta e buscando
puntos de encontro cos demais
grupos para ver que os traballos
avancen todo o que se precisa.
Pensamos que hai mínimos que
son imprescindíbeis e, dende logo, que ningún gruppo debería
parapetarse para significar unha
rebaixa.
Cales son eses mínimos?
O recoñecemento de Galiza
como nación ten que aparecer
como mínimo como está aparecendo no Estatut catalán. E digo
como mínimo porque a nós parécenos abondo frustrante que a
condición de Cataluña como nación non apareza no articulado e
si no preámbulo. É algo que se
pode falar, pero o mínimo é ese.
Polo que se veu nas comparencias isto é case unha opinión
unánime. Igual que hai 25 anos,
cando a vontade nacional de Galiza se intentou frear buscando
pretextos para que non aparecese
reflectida no Estatuto, agora hai
Continúa na páxina seguinte
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Xesús Palmou e Xosé Manuel Barreiro, ambos do PP.
Vén da páxina anterior

que ter moito ollo con ese tipo de
formulamentos. Hai outras cuestións, a organización territorial
na que debemos avanzar sen cortapisas cara a unha superación da
división provincial en aras da ra-

cionalidade e a eficiencia dos recursos públicos. Hai que estabelecer unha división baseada nas
comarcas e nas áreas metropolitanas. No que se refire ao status
do galego ten que aparecer claramente recollido o deber xeral de

AGN

coñecemento do noso idioma e o
compromiso normalizador en
sectores determinados, o ensino,
a xustiza e, dende logo, a función pública e o que son en xeral
os servizos públicos. Ten que haber un marco competencial moi-

to máis amplo do que hai agora,
máis coherente e máis garantido,
o dereito de Galiza a proxectarse
internacionalmente como tal,
etc. Ten que haber un modelo de
finaciamento pactado bilateralmente co Estado, etc.♦

Xosé Manuel Barreiro

‘Os prazos non deben obsesionarnos’
Xosé Manuel Barreiro foi o portavoz do PP na comisión. O deputado alerta dos perigos de tentar apurar nun proceso que debe ser consensuado punto por punto “para evitar os problemas
que desembocou o Estatut catalán, por exemplo”. Adianta, malia todo, que os populares apostan polo diálogo sen tabús.
Que importancia lle dá á consulta pública realizada sobre a
reforma estatutaria?
Era imprescindíbel, e nós defendémola dende o primeiro momento porque non tiña ningún tipo de sentido abordar unha reforma do actual Estatuto vencellada unicamente ás opinións dos
grupos políticos, ou que fose un
debate meramente interno no seo
do parlamento. Unha vía fundamental para implicar a sociedade
galega era crear canles de participación. Todos somos conscientes de que un proceso coma este
había que canalizalo dalgún xeito, e, no conxunto da consulta,
houbo entidades de diferente índole que representan dunha forma bastante clara o que é o conxunto da sociedade galega. Paréceme fundamental que se realizase a consulta, polo que supón
de participativo o proceso en si
mesmo, e logo tamén polas propias achegas que fixeron os que
compareceron.
Que destaca deses achegas?
É moi difíl buscar un fío condutor no sentido de que normalmente todo este tipo de organizacións inciden en cuestións que

teñen a ver co que a elas lles
afecta directamente. É lóxico.
Aperece un representante do sector forestal e seguramente vai
tratar de que no Estatuto se recollan cuestións vencelladas con
ese sector. Por exemplo, os representantes dos montes de man
común ou os do sector financeiro falaron do que a eles lles interesa máis. Houbo, digamos, un
elemento común que se lles crea
a todas as asociacións que teñen
que ver coas cuestións identitarias e as relativas á lingua. Unha
gran maioría delas –hai excepcións evidentemente– non entraron neste tipo de análises porque
son asociacións de carácter plural. Fáiseme moi difícil facer unha valoración global. Houbo un
volume de información moi
grande que agora todos os grupos iremos procesando.
Aquelas dificultades que,
dende o PP, sinalaron ao principio corrixíronse debidamente?
Dende o principio, fomos
partidarios de que existise unha
comisión específica coma a que
houbo, da que non todos os grupos eran partidarios. Para nós,
era fundamental porque era a

maneira de realzar o debate par- xuntas, non terían maioría de
lamentario. Igual que fomos par- abondo para facela. Nós sempre
tidarios de que, unha vez remata- tivemos unha postura moi clara e
das as comparecencias, existise creo que o estamos demostrando
un debate no pleno do parlamen- a través da nosa participación no
to para decidir a postura de cada proceso, pero sobre todo porque
grupo. Ese debate pedimos que fomos os que desbloqueamos o
se dese ao máximo nivel. E logo debate propoñendo a creación da
diciamos que non deberiamos comisión. Polo tanto, non atrasaestar obsesionados co tema das mos nada. O que queremos é que
datas e que hai
se fagan as couque traballar coa
sas con responsamaior responsabilidade.
bilidade e coa
Quedou alomos os que
maior celeridade.
guén fóra da
Rematar semana desbloqueamos
consulta?
arriba ou semana
Seguro que
abaixo non con- o debate
houbo alguén que
diciona para nada propoñendo
non participou e
o contido dun bo
que tamén sería
a creación
Estatuto.
interesante que o
Os outros
fixese, pero había
grupos apuntan da comisión”
que concretar. Os
que vostedes teque estiveron reñen interese en
presentan un abaatrasar o proceso.
no importante do
Eu creo que
conxunto da soiso é unha desculciedade galega. A
pa que están utiligran maioría foi
zando porque o
proposta polo PP
que hai que ter en
e todos foron reconta e que, dende o primeiro sultado do consenso. O criterio
momento, o PP foi o partido que da representatividade foi aceptádesbloqueou todo o proceso. Pri- bel aínda que sempre podería
meiro, porque deu unha solución mellorarse, se cadra.
a través da creación desta comiEnriba da mesa está o recosión. Segundo, é a única forza ñecemento nacional de Galiza
política que é imprescindíbel pa- ou non. Cal é a súa posición?
ra abordar a reforma. Calquera
A gran maioría das compadas outras forzas, ou as dúas recencias eludiu pronunciarse a
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ese respecto. Eu entendo que si
que hai dificultade sobre isto.
Nós dicimos que Galiza ten un
recoñecemento constitucional
que permitiu, até agora, afondar
nas nosas capacidades de autogoberno. Polo tanto, cremos
que é perfectamente compatíbel
abordar a reforma do Estatuto
mantendo a coherencia co texto
constitucional, sen que Galicia
renuncie a estar ao mesmo nivel
que calquera das outras comunidades autónomas que teñen
ese rango. A dificultade é certa,
porque eu creo que mesmo nos
grupos que apoian o Goberno
galego non hai idéntico criterio
sempre. O conselleiro de Presidencia, Xosé Luís Méndez Romeu, falou de que a denominación apropiada era a de comunidade histórica e logo outros non
din o mesmo. O presidente da
Xunta tardou moito en definirse. A postura do Bloque si é
sempre clara. Isto é algo que teremos que discutir agora entre
todos.
Como foi o ambiente das
reunións até agora?
Como en todo, houbo momentos de máis tensión. É lóxico
que sexa así porque estamos
diante dun dos debates máis importantes desta lexislatura. Cada
un mantén a súa postura, e non
creo que haxa nada que salientar
neste sentido.
Haberá novo Estatuto antes de que finalice o ano?
Non debemos estar obsesionados cos prazos porque parece
que queremos un Estatuto contra
o reloxo, e iso non é así. Temos
que abordar unha reforma estatutaria que, cando menos, nos dea
as mesmas garantías e as mesmas capacidades en materia de
autogoberno que nos deu o Estatuto vixente. Temos que ter rematada esta fase neste mes e a
outra no outro? Non. O que temos que facer é traballar a bo ritmo e con intensidade, pero hai
que facelo tamén con responsabilidade. Eu non sei se será en
decembro ou será en xaneiro ou
en abril. Ese non é o que debe
determinar o noso esquema de
traballo.
Comparado co de Cataluña, Andalucía e outros casos,
como analiza o caso galego?
O de Cataluña é significativo
polo seu desenlace final. As tres
forzas que apoiaban o goberno
romperon a coalición como consecuencia do Estatuto. Dáse un
caso curioso, e é o de que as forzas políticas e propio parlamento
que participaran na elaboración
do Estatuto agora xa non existen.
Nin o mesmo goberno. Iso débenos facer reflexionar no sentido
de que non parece un exemplo a
seguir. O caso do País Vasco ten
unhas connotacións vencelladas
coa ruptura do principio de territorialidade, igual que no caso
catalán, e que nós evidentemente
non compartimos. Galiza tén que
buscar unha fórmula que lle permita avanzar aínda máis na súa
capacidade de autogoberno, pero
dentro da construción da arquitectura do conxunto do Estado.
No caso de Andalucía, creo que
se buscou unha fórmula que é dificilmente críbel mesmo para os
que a propuxeron porque o propio Alfonso Guerra analizou moi
criticamente a definición de realidade nacional.♦
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Facendo España co San Xoán

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

MANUEL MONGE

Os socialistas de
Montilla acusaron
sempre a Maragall de
pertencer á burguesía.
O cal, segundo eles, é
un grave defecto.
Defecto que o PSOE
non lles apón, por
exemplo, ás ministras
Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo e Teresa
Fernández de la
Vega. Ou, antes, a
Maravall, Fernández
Ordóñez, etc. A
maiores dos que se
fixeron burgueses polo
camiño, como Boyer.

A palabra
burguesía só se usa,
na prensa de Madrid,
para referirse aos
cataláns. Segundo
eles, os Barrios Altos
e Pedralbes son os
únicos lugares do
Estado español e case
do mundo nos que
existe burguesía. En
Madrid, en cambio,
non hai burgueses. Alí
chámanlles
“empresarios de
éxito”.

Tentan deslexitimar
o novo Estatuto de
Cataluña. Pola
abstención. Pero as
matemáticas debían
ser para todos igual.
A Constitución
europea saíu cun
58,2% de abstención.
E o referendo da
Constitución española
no País Vasco cun
54,5%.

A Delegación
Provincial de
Pontevedra da
Consellaría de Política

O San Xoán ten un significado especial na Coruña. Máis alá das fogueiras e a festa, o Concello organiza unha celebración de volta ao pasado para lembrar os momentos máis “felices” do franquismo.

P

or unha vez, e sen que sirva de precedente, non vou escribir de política; hoxe toca lembrar un santo, o San Xoán,
que din as crónicas que foi patrón da nosa cidade hai moitos séculos.
O patriotismo do goberno municipal da Coruña non se limita aos desfiles, xura de bandeira, monumento á bandeira, etc. Recibín a revista que edita a Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan de La Coruña para anunciar
as actividades con motivo das festas do San
Xoán para 2005 e quedei alucinado cando no
sumario –despois de lembrarnos que é unha
Fiesta de Interés Turístico Nacional– aparece
moi destacada, e a modo de presentación, unha
frase do tenente xeneral Fernández Vallespín de
1974: “También con el trabajo de la Comisión
Promotora de las Hogueras de San Juan se hace España”. Eu, que son moi inxenuo, pensei
que co relevo na alcaldía, cambiarían as cousas
e desaparecería ese patriotismo barato pero repítese a mesma frase na revista de 2006, con
Xavier Losada como alcalde. A verdade é que
eu non caera nisto e pensaba que as festas eran
para outras cousas, pero resulta que teñen outros obxectivos, como “facer España”.
Estes promotores deben andar, pensei eu,
un pouco despistados porque xa morreu Francisco Franco hai trinta anos, vivimos nunha democracia consolidada e non vén a conto recoller frases pronunciadas en plena ditadura nunha revista subvencionada polo Concello, entre
outras entidades. Segundo pasaba as páxinas da
revista puiden comprobar que non se trataba
dun despiste senón dun espíritu que impregna
todo o contido. Nun artigo firmado por Carlos
Fernández Barallobre facía todo un percorrido
histórico desde 1966 –di que, daquela, “España era una nación confiada y alegre”, manda
carallo!– lembrando as actividades do seu irmán –Xosé Uxío Fernández Barallobre, presidente desta comisión– e o ruído das Harley Davidson da escolta de Franco. Lémbranos tamén
que “el Caudillo Franco visitaba la ciudad de
Barcelona en esos días cercanos a San Juan,
siendo multitudinariamente aclamado por los
barceloneses. ¿Estarían entre ellos Maragall y
Cardo Rovira? Nunca lo sabremos”.
Percibía eu nestes textos certa nostalxia
franquista, sen entender moi ben a procedencia. Todo quedou aclarado cando comprobei
que algúns dos dirixentes que organizan as
festas de San Xoán na Coruña tiñan unha estreita relación con Fuerza Nueva, partido que
dirixía Blas Piñar e que propugnaba, en 1977,
unha volta ao pasado, é dicir, a continuidade
do rexime fascista. Co descubrimento destes
datos cheguei a entender unha cousa que sempre me chamaba a atención desde hai anos:

Presten atención a este programa: “ChegaQue ten que ver o San Xoán coa “homenaxe á
bandeira”, que se fai no programa destas fes- da da autoridade que preside o acto, honores,
tas, e que este ano se celebra o 30 de xuño? pasodobles As Corsarias e Canción do SoldaAgora todo está claro: hai que “facer España”. do, poema dedicado á bandeira, invocación á
Nesta liña reaccionaria e transgresora da le- bandeira, canción A morte non é o final, ofrengalidade vixente, a revista de 2006 recolle o Pre- da coroa, oración, homenaxe aos caídos, retiragón de la 35ª Fiesta del Aquelarre Poético, que da dos estandartes, toque de retreta e retirada da
leu Xosé Antonio Quiroga e Piñeiro; neste pan- forza, viño español no patio de capitanía” (confleto, que non ten nada de poesía, o presidente da tido das instruccións do Cuartel Xeral do ManCámara de Comercio fai un acendido ataque do Rexional Noroeste, elaboradas pola Secretaría Técnica). Vostede pode pensar
contra o topónimo oficial da cidaque este programa corresponde ao
de: “Ya suponéis que estoy sanercibía eu ano 1942, cando a homenaxe aos
grando por la herida. La herida de
era un acto obrigado en toun modesto coruñés que como munestes textos caídos
das as celebracións fascistas da
chos miles se siente en estos momentos agredido en lo que más certa nostalxia época, pero en realidade é de xuño de 2004 e forma parte dos acamamos. Ya no se trata de que
cambien el nombre de tu calle, con franquista, sen tos das festas do San Xoán, que
contan coa colaboración e sublas molestias y la pena que eso
entender moi vención do Concello. Con esta
conlleva como acabo de decir. Es
programación festiva tan orixinal,
que de lo que se está tratando es de
ben a
estará pensando o goberno municambiar el nombre a tu ciudad.
Nada menos ni nada más. Es casi
procedencia. cipal do PSOE en utilizar este acto –coa homenaxe aos caídos intanto el dolor, como si de repente te
Todo quedou cluída– como reclamo turístico da
dicen que has nacido en la tundra
nosa cidade? Como isto siga así,
siberiana... Como muchísimos
más, sólo pretendo que mi ciudad aclarado cando A Coruña pode converterse no
de La Coruña, lugar en donde na- comprobei que destino turístico preferido para os
nostálxicos do franquismo, e non
cí, en donde nacieron y eduqué a
sería nada estraño atopar a seguinmis hijos, continúe llamándose así
algúns dos
te oferta turística: visite A Coruña,
como fué llamada en los últimos
dirixentes
tiñan
un día festivo, lembrando o cauditrescientos años. ¿Es esto un pecado inconfesable? ¿Constituye un
unha estreita llo Franco.
11 horas: concentración na
ofensa a alguien? ¿Perjudica o
trastorna el orden establecido?”
relación con praza de María Pita onde o alcalde arengará os presentes soQue nivel o deste persoeiro!; din que
é unha das forzas vivas desta cidade. Fuerza Nueva” bre a sagrada unidade da patria e
os perigos dos nacionalismos,
Hai un sentimento na rúa,
estatutos separatistas, masonaría
penso que moi xeneralizado, que
e comunismo.
demanda unha renovación do
12 horas: recepción oficial no palacio mucontido das festas de María Pita e tamén das do
San Xoán. No programa hai algúns actos que nicipal onde poderán desfrutar dos restos da
carecen de personalidade propia, pouco enrai- simboloxía franquista, contemplando o escuzados na Terra, e que podían facerse aquí o do da ditadura na vidreira da entrada princimesmo que en Alacante ou Murcia. É de agra- pal, que é ilegal desde hai vinte e catro anos;
decer o traballo e dedicación desinteresada de despois haberá unha bendición da placa que
moitas persoas para organizar as festas duran- lembra a inauguración da escaleira principal
te moitos anos, pero o concello non pode dele- polo caudillo Franco –pola graza de Deus– e
gar, debe asumir as súas responsabilidades e a súa dona. Xa no salón de plenos, poderán
ter a última palabra na elaboración dos progra- deleitarse cun baixorrelevo do esbelto caudimas, aínda que estea aberto a todo tipo de co- llo a cabalo, vestido de requeté, rodeado de
laboracións. As festas non poden utilizarse co- fascistas e acompañado da Garda Moura.
13 horas: no salón azul, especialmente
mo plataformas para “facer España”, nin homenaxes á bandeira –hai outros marcos para decorado para a ocasión, e para descansar de
facer este tipo de actos– nin as comisións or- tanta emoción, os patriotas asistentes serán
ganizadoras poden converterse nun niño de obsequiados cun viño español, que o alcalde
nostálxicos do franquismo, con proclamas fas- aproveitará para facer un brinde por España,
cistas e chamamentos a violar as leis. E todo única nación.
isto subvencionado polo Concello da Coruña.
Continúa na páxina seguinte
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Cartas

Os libreiros
Ser libreiro non é doado. Moitas
veces temos que lles aconsellar
aos nosos clientes libros de actualidade principalmente, e para
iso necesítase moito tempo e dedicación. Tempo que non nos
abonda traballando unha media
de dez horas ao día. Por iso temos que protestar diante do que
se está a facer co noso colectivo
pola Consellaría de Educación.
Estamos de acordo que os libros
de texto teñen que ser gratuítos,
pero non pode ser que esa gratuidade se faga de xeito que elimine un colectivo tan importante e
necesario para a sociedade a través de todos os tempos. Non hai

máis ca ler libros como La sombra del viento, de Carlos Ruiz
Zafón; O bosque de levas, de
Francisco Castro; Brooklyn Follies, de Paul Auster; ou Herba
moura, de Teresa Moure, para
decatarse do que estou a dicir.

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

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

DE 8 A 16 HORAS.

Pero a conselleira é teimuda e
proponse poñernos as cousas difíciles para os vindeiros anos.
Porén, resistiremos e loitaremos
polo noso futuro como colectivo
progresista e activo que sempre
fomos os libreiros.♦
RAMÓN DOMÍNGUEZ
(CAMBADOS)

Dende Sarria
ata o Lérez
Na memoria de Fernando Pérez

Cando aínda recenden as flores
das alfombras do Corpus de
Pontevedra polas rúas da cida-

de, de súpeto, como un lóstrego, :::
unha triste nova chega dende as
terras de Sarria, xeando os nosos corazóns e truncando a primavera: o pasamento do compañeiro e amigo Fernándo Pérez,
presidente do Aula Castelao de
Filosofía.
Maldita sexa esta morte que
nos deixa orfos dun home bo e
xeneroso, un dos imprescindíbeis, un home que do seu río Sarria trouxo até o Lérez a frescura
das ideas, a sabedoría, o amor
pola terra e o mar, o vento, o río,
as carballeiras, os regos e as fontes, a defensa do idioma, a ecoloxía, a loita contra as guerras, e da
súa terra trouxo tamén un vento
de cultura e filosofía e amor por
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Política marca Acme

Vén da páxina anterior

17 horas: despois dun xantar de irmandade no parque de Santa Margarida,
con degustación de empanada, haberá un
percorrido polas rúas da cidade, de homenaxe aos golpistas e fascistas máis significados de 1936: viaduto do Generalísimo, avenida do Xeneral Sanjurjo, Xeneral
Mola, Primo de Rivera, etc. que rematará
na placa que hai nun lateral da capitanía
dedicada ao Xeneral Cánova, que mandaba a gornición que o 18 de xullo de 1936
se sublevou contra a República.
18 horas: despois de observar na fachada do cuartel de Atocha dous preciosos escudos franquistas, ilegais desde hai
vinte e tres anos, a comitiva concentrarase diante da estatua de Millán Astray,
exemplar único en España, onde todos os
asistentes cantarán El novio de la muerte.
19 horas: saída da comitiva, acompañada pola banda de cornetas e tambores, a
mesma que participa catro veces ao ano nas
festas organizadas polo Concello e que, sen
dúbida ningunha, constitúe unha importante
achega da nosa música e folclore tradicional.
20 horas: despois dun percorrido polo
paseo martítimo, o acto central deste inesquecíbel día celebrarase diante da bandeira
xigante do Orzán. Recoméndaselles aos
asistentes que, para daren maior solemnidade a este, leven todas as medallas e insignias
que teñan por casa (o ex alcalde Vázquez xa
prometeu que asistirá, exhibindo as súas sete medallas, superando en catro as que levou na voda do príncipe Felipe).
21,30 horas: Subida aos autobuses e
regreso á casa coa alegría e satisfacción
do deber cumprido. Arriba España!
Nun próximo artigo prometo que falarei de política.♦

ALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

É o PP un partido de debuxos animados? O autor explica con metáforas dos personaxes da Warner Bros as claves da política popular.

ando os gobernantes do PP tomaron o dirección precisa era quen de ceibar un sapoder en España hai uns nove ou dez louco, e de súpeto lle daba por chorar pensando nos emigrantes e se
anos semellaban máis
emocioaba cos méritos polítiben que se movían pola estética
das mulleres: “Corina, adee dialéctica de Heidi, abrindo
ero eles cos
mais a máis guapa…”
moito a boca e preguntándolle
Pero a Estratexia Calimero
teimarán
todo ao avoiño. O avoíño de
fallou, e Aznar meteuse nunha
Mariano Raxoi daquela era Manuel Fraga, o seu tío político era coma o coiote guerra, casou a filla, e converteuse en abuelito, e non hai naJosé María Aznar, e o abuelito
que tenta
da máis tenro ca un abuelito
de Fraga todos sabemos en que
vaqueiro que deixa todo e lisca
Val dos Caídos está entrerrado.
engulir o
ao Oeste á procura do ouro,
Non sei se o verdadeiro
avoíño de Aznar foi aquel que Correcamiños, convidado polo vello George
Bush, fillo do vellísimo Georconvocou as eleccións municibaténdose
ge Bush, tamén tirador, ambos
pais no ano 1931 e lle saíu unencaixadores de labazadas ao
ha república da chisteira, sen
de fronte
xeito John Wayne, ambos caagardala, pero até penso que si,
porque esta xente está gafada. contra a propia paces de sobreviviren aos impactos das galletas islámicas
Eis a razón, posibelmente, pola
sombra,
dirixidas por mando a distanque de tanto pensar na Historia
cia.
atrasada, unha vez ben chapada
a
sombra
De súpeto, Raxoi, orfo, ten
a Enciclopedia Álvarez e analizada a súa ineficacia nos temdo nostálxico que tomar o mando, e non onde el quería, na ponte do barpos modernos, esta xente, Azpasado”
co, alí onde se loce o uniforme
nar e os seus, cambiaron a Heimáis molón, nin cando el quedi por Calimero, aquel pitiño
ría, antes do atentado do 11-M,
negro que non se daba desprensenón despois e nas máquinas,
dido da casca do ovo do que
na maldita oposición, onde un
nacera e que sempre se laiaba
se pringa e se pon aínda máis
de que todo fose unha inxustiza; e até a Fraga lle daba por chorar, quen feo do que se pode ser, e o comezo non poMANUEL MONGE É SOCIÓLOGO E CONCELLEIRO DO
o diría?, un tipo que nin estarricándolle os de ser máis estrepitoso, co seu coello da
BNG NA CORUÑA
tirantes até o inverosimil e soltándoos na sorte, o seu Bugs Bunny Ángel Acebes,
mentindo máis ca o Pato Lucas a todo un
Daniel
país.
Ao ver o panorama que se lle vén enriba, consultan cos debuxos animados do CoAI, AMIGO,
rrecamiños e seguen o modelo político
SE FOSES OBEDIENTE,
marca Acme que utiliza o coiote e que non
COMO TOURIÑO!
semella que dea moi bos resultados até a
data de hoxe, pero no que el confía con fe
cega, e que consiste en buscar todo xeito de
atrancos, poleas, trampulladas, túneles falsos, ou en gabear até as partes superiores
dos precipicios para largar desde enriba bigornias de ferreiros, ou pedrolos inmensos,
métodos que, polo de agora, só trouxeron
como consecuencia que, polo peso, o terreo
se desmoroase, o coiote se espachurrase e a
bigornia lle fendese a testa. Pero eles teiVALE MÁIS
marán coma o coiote que tenta engulir o
SER CATALÁN DE
Correcamiños, baténdose de fronte contra a
PRIMEIRA QUE ESPAÑOL
propia sombra, a sombra do nostálxico paDE SEGUNDA
sado, a que se producía cando se estaba cara ao sol, cos ollos cegos de ignorancia e
paixón carpetovetónica.♦
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ALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO é escritor.

Xunta Xeral de Accionistas

Correo electrónico: info@anosaterra.com

:::

Galiza para conseguir un mundo
máis xusto e solidario.
Cando o tempo me deixe sen
memoria lembrarei a Fernando,
cando vexa un cartaz cun debuxo
de Castelao na caratula lembrarei a Fernando e cando co florecer das cerdeiras chegue un nova
edición da Semana de Filosofía,
estou seguro que de novo Fernando estará con todos nós.
Escribo cando a luz desaparece na noitiña, pouco e pouco,
deixando prendida no cumio da
cidade un labarada de luz laranxa, que vaise esvaecendo para
dar paso a unha nova estrela.♦
ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

Convocatoria de

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.
En Vigo a 11 de maio do 2006
3.– Rogos e preguntas.
Xosé Fernández Puga
Presidente

Territorial anúnciase
agora en castelán
(Faro de Vigo,
sábado 24). Teñen
tanto medo de que a
lingua de Cervantes
se extinga en Galiza
que están a axudala
cos cartos públicos da
autonomía.

Núñez Feixóo di que
a maioría dos
galegos prefire a
palabra “rexión” e
non a de “nación”
para definir a
comunidade. Pode ser
certo. Coa mesma
lóxica debería pedir
que se suprima a
autonomía dado que
só foi votada, no seu
día, polo 28,3% dos
galegos. Ánimo,
atrévase e descubrirá
matices da política
que, ao parecer,
aínda non coñece.

The Times (2 de
xuño) fai unha
estimación dos países
europeos que poden
conseguir a
independencia no
2020. A predición
vén con mapa. Na
Península Ibérica
figuran Cataluña, País
Vasco e Andalucía.

A oficina da Sección
de Intereses
norteamericanos,
ubicada no Malecón
da Habana, coloca
desde hai semanas
letreiros luminosos no
balcón. Un de hai
pouco poñía: “Moitas
cubanas decentes non
poden vivir como
decentes sen facer
algo indecente. Se ti
es nova e bonita, que
che rende máis
beneficio: seguir unha
carreira ou seguir a
un galego?”♦
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Latexos

Maragall e
os outros

O porteiro
Acuña e os
galegos ‘mozos
de equipaxe’
El País (22 de xuño) lembra
unha anécdota do porteiro
Xoán Acuña (A Coruña,
1923) un pouco antes de partir para o Mundial de Rio de
Xaneiro de 1950. “Aeroporto
de Barajas. As maletas que as
cargue o galego. ¿Non son
galegos os mozos de equipaxe? Solta con rexouba o seleccionador Guillermo Eizaguirre, home de confianza do
Réxime. As maletas vainas
cargar a puta nai que te pariu, respóndelle o galego.
Vostede non sobe a ese avión.
Vostede non vai ao Mundial.
Fica en terra. Os directivos e
o adestrador, Benito Díaz,
convencen o seleccionador,
que acepta a regañadentes o
embarque do porteiro”. Xoán
Acuña era un coruñés que
con 15 anos fora detido nunha manifestación antes das
eleccións de 1936.♦

X.L. FRANCO GRANDE

D

Tristeza española.

O diario El Mundo ofreceu en portada (28 de xuño) o titular
de “Decepción nacional” para referirse ao encontro futbolístico no que España foi derrotada 3-1 por
Francia nos octavos de final do Campionato Mundial. “Escenas de tristeza en todas as cidades de España” foi outro dos titulares do mencionado xornal.♦

Un piso
non pode
estar baleiro
Viçenc Navarro escribe en
El Periódico (26 de xuño) sobre os problemas da vivenda.
“En moitas cidades escandinavas, un piso non pode estar
baleiro, non sendo que o propietario espuxera razóns convincentes que xustifiquen o
mantelo así. No caso de que
estas razóns non señan xustificadas, o concello esíxelle
que o poña no mercado, ben
en réxime de aluguer ou ben á
venda. No caso de que non o
faga, o concello abre o piso e
alúgao a prezo de mercado.
Non hai practicamente apartamentos baleiros en tales cidades. En Barcelona, porén,
hai arredor de 90 mil pisos
baleiros. A súa forzosa incorporación ao mercado contribuiría en gran maneira a aliviar a situación da vivenda.
Ora ben, o Goberno munici-

RICARDO / El Mundo, 28 de xuño do 2006

pal de Barcelona non podería
facelo, aínda que quixese.
Cando o daquela conseller

Milá tentou tomar medidas
nesta dirección, as dereitas e
os poderes inmobiliarios que

representan opuxéronse a
darlles tales responsabilidades ás autoridade públicas”.♦

Guerrilleiro contra Franco
Unha crónica da loita de Francisco Martínez-López, Quico,
na guerrilla antifranquista de Galiza e León.

A NOSA TERRA

ebo recoñecer que me
amola o pouco respecto que a moitos, a non
só á prensa do sainete madrileño, lles merece Pasqual
Maragall. Síntome molesto
con tanta frivolidade, porque,
lonxe de subliñar os seus méritos, que os tivo, e en
circunstancias moi difíciles,
só se quere afondar no seu
fracaso sen reparar se este,
ao mellor, é debido a unha
suma de feitos, ás veces alleos a el mesmo.
E non se repara abondo en
que foi vítima dunha dobre
xogada (para omitir polo momento a palabra “traizón”): a
do seu propio partido, o PSC,
e a do PSOE, co presidente
ZP á cabeza. E pouco se ten
en conta o contubernio PSOECiU, que a algúns lles parece
moi natural. Por suposto que
as motivacións morais son unha cousa e outra as razóns políticas. Algúns negámonos a
prescindir por enteiro das primeiras porque pensamos que
non sempre o todo vale se pode soster.
Á vista do caso Maragall,
un ten todo o dereito a
dubidar de quen manda no
PSC. Non debe de mandar
moito en Catalunya cando o
señor ZP, nunha prestidixitación política de moi baixo nivel, pacta con CIU de costas
ao tripartito en procura dun
socio máis dócil que ERC
–por máis que, ao mellor, os
desta formación o tivesen
merecido. Maior desautorización do PSC, do tripartito e
do seu President non se pode
imaxinar. Está moi claro,
pois, quen manda, por se
alguén tiña dúbidas.
O que xa non é tan claro é
se o PSC ten algún futuro se o
seu electorado sospeita que os
que mandan non están en Cataluña senón en Ferraz. E
supoño que non lles custará
moito adiviñalo ou sentilo desa maneira. Deixaron ao PSC
e a ERC a unha beira para dar
paso triunfal a CiU. Xa se verá tamén se non lles sae o tiro
pola culata, porque o futuro
President moi ben pode ser de
CiU e non do PSC. O que pasa é que CiU sempre será mellor de levar que ERC.
Como calquera outro político, Maragall tivo erros, algúns importantes. Pero tamén
logros moi salientábeis, por
exemplo, en educación, á
parte de sacar adiante o Estatut. Por iso digo que me merece respecto e non me é posible mirar a súa
defenestración con frivolidade. E agora, que Touriño, e
tamén Núñez Feijóo, vaian
tomando boa nota, porque é
visto que, aínda en
Catalunya, o mando político
está tan centralizado que a
autonomía pode ser un
fraude. ¿Valeralles de algo
manterse á espreita?♦
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P. CONDE

Xosé Luís Méndez Romeu
‘Non ten sentido agochar o funcionamento da Administración’
PERFECTO CONDE

Coa recente aprobación parlamentaria da Lei de Transparencia e Boas Prácticas da Administración, Galicia púxose na vangarda da lexislación moderna sobre control público do poder político e administrativo. O promotor dela e conselleiro de Presidencia da Xunta, Xosé Luís Méndez Romeu, explíca o seu contido e a súa orientación.
Con vostede, que é pedagogo,
pode un adentrarse na heurística. En que consiste esa lei que
promoveu e que, por certo, foi
aprobada por unanimidade?
Que se aprobase unanimemente sorprendeunos gratamente.
Diante dunha lei que debe transformar fondamente a Administración
pública galega, existe unha coincidencia ao menos nalgunhas das súas definicións. A oposición dubidou da súa necesidade, pero non é
menos certo que algunhas das propostas que se fan nela é a primeira
vez que van ser incorporadas ao
ordenamento xurídico galego.
Que é a lei?
Fundamentalmente, un intento
de ofrecerlles aos cidadáns máis
información sobre prácticas relevantes da Administración pública.
Por exemplo, que os cidadáns poidan saber en todo o momento que
empresas concorren a unha contratación de bens ou de servizos da
Administración. Que empresas
son as que gañan o concurso. En
base a que criterios. Que os cidadáns poidan saber que entidades,
que colectivos, que persoas reciben axudas, subvencións ou convenios da Xunta. Cales son os criterios polos que os reciben e tamén, no caso de seren excluídos,
por que. Que se poidan coñecer as
retribucións reais íntegras de todos
os cargos públicos e persoal de designación directa. O que intenta a
lei é trasladar á Administración ga-

lega o conxunto de prácticas que
hoxe son normais nas empresas
privadas e, nese sentido, obrigar os
altos cargos a render contas da súa
actuación e observar un código
ético de principios morais. Tamén
se introduce unha novidade no ordenamento xurídico español, que é
a presenza diante do parlamento
das persoas propostas polo Goberno para seren presidentes de organismos reguladores, tipo a
CRTVG ou o Consello de Contas.
É dicir, organismos que teñen un
carácter de ordenación dun sector
e onde parece que os criterios do
Goberno teñen que ser contrastados mediante esa audiencia parlamentaria. Eu diría que estas son as
novidades máis sobranceiras.
Cando vai entrar en vigor?
Inmediatamente. Eu agardo
que para setembro ou outubro todas as súas prescricións estean xa
en vigor e, polo tanto, os cidadáns
poidan apreciar como vai cambiando a Administración galega.
Na consellaría que vostede
dirixe parte dese rexistro de intereses dos altos cargos xa se
pode ver na web da Xunta. Foi
para dar exemplo?
Esta consellaría deu exemplo
publicando as retribucións de todas as persoas con nomeamento
de carácter político. E tamén serán
publicadas as declaracións de intereses inmediatamente. As patrimoniais quedaron fóra da lei, aínda que se lle dará conta ao parla-

mento e naturalmente están a disposición das autoridades xurídicas
nos casos que sexan necesarios.
Creo que a normativa é viábel
dende o punto de vista operativo e
significa un cambio moi grande
na cultura administrativa diante
dos cidadáns. Vaise abrir tamén a
posibilidade de que a cidadanía
poida participar no proceso de
elaboración das leis. É dicir, que
as leis van ser sometidas a consulta telemática para que os cidadáns
acheguen as súas reflexións. Agora mesmo temos unha lei importante, a Lei da Función Pública,
sometida a ese trámite e estamos
recibindo achegas interesantes
que formarán parte do proceso da
súa elaboración. É un cambio cara
a unha Administración que sexa
menos vencellada á discrecionalidade e máis suxeita á regulación.
Logo hai algunhas cuestións simbólicas, pero que tamén forman
parte dun espírito de modernidade. Por exemplo, a eliminación
dos tratamentos tradicionais de
Excelentísimo e Ilustrísimo.
Posto que se está a falar co
“pai” da criatura, como se lle
ocorreu proxectar esta Lei?
Quizais porque, durante anos
de deputado da oposición, en reiteradas veces tiven que soportar o silencio dos poderes públicos diante
de informacións relevantes. Ás veces perdemos de vista que as persoas que ocupamos postos de dirección na Administración estamos

aquí para administrar os recursos
de outros, os impostos dos cidadáns, e, polo tanto, temos a obriga
moral e eu creo que legal de render
contas sistematicamente con toda a
claridade e até o último euro que
teñamos que administrar. Isto no
pasado non ocorría. Por outra banda, eu son asguidor afervoado das
teses da necesidade de avanzar na
participación dos cidadáns, iso que
se vén chamando hoxe republicanismo cívico, esta idea de que os
gobernantes teñen que estar suxeitos a control. Estámolo vendo todos os días en países moi consolidados como o Reino Unido ou os
Estados Unidos, onde a prensa ten
a capacidade sistemática de poñer
en evidencia a actuación dos gobernos, mesmo en temas sensíbeis
Ten algún significado que
até agora non se sumase á iniciativa da súa consellaría ningún outro departamento da
Xunta publicando na web os
salarios dos altos cargos?
En principio non están obrigados a facelo até que a lei entre en
vigor. Non hai razón ningunha para ocultar información ou para dala simplemente cando nola pide un
deputado da oposición. É certo que
o que estamos a discutir agora nesta consellaría é a forma en que a
Xunta debe xeneralizar este tipo de
informacións. É dicir, como imos
facer visíbel esa información, que
parámetros teñen que ser publicados, en que formatos, con que pe-

riodicidade, etc., posto que en realidade temos un caudal moi grande
de información. Eu creo que durante esta lexislatura, en materias
de administración moderna e prácticas políticas, esta consellaría vai
ser un pouco a punta de lanza, entre outras cousas porque temos a
obriga de desenvolver estes procesos e, polo tanto, eu tamén teño interese en que sexamos a área de experimentación das novas formulacións. Agora, que estamos iniciando xa o proceso de reforma da función pública e de preparación da
lexislación de réxime local que vai
levar aos concellos estas propostas
e algunhas máis, imos ter a capacidade de ir cambiando pouco e pouco unha actitude de reticencia en
moitos dirixentes da Administración ou políticos diante de innovacións que, á parte das vantaxes, teñen tamén algúns problemas para o
funcionamento cotián.
Poderán trasladarse pronto
á Administración Local estas
prácticas?
A Lei de Administración Local
vai entrar no parlamento no mes
de outubro. Polo tanto, debería estar aprobada a principios de 2007.
É unha lei que vai tratar moitos aspectos de organización e funcionamento dos concellos e das deputacións, pero tamén vai incluír un
conxunto de medidas de boas
prácticas que tenten separar máis
nidiamente a administración da
política no ámbito local. É importante levar até o fin esta idea de
que a Administración é un corpo
profesional servido por funcionarios públicos ou traballadores laborais, nalgúns casos, que se deben ao cumprimento da lei. E isto
tamén debe ocorrer nos concellos.
Hai que estabelecer unha liña clara de corte entre o que significa ser
cargo público electo e o que significa dirixir unha Administración. É
dificilmente críbel, a estas alturas,
que un tribunal de oposicións teña
que ter unha presenza importante
de cargos políticos. Esas funcións,
para poñer un exemplo, deben estar en mans de funcionarios, especialistas da universidade ou doutros ámbitos académicos. Estas
ideas, que xa se están a debater
noutros países da nosa área, creo
que temos que levalas adiante dentro deste proceso de modernización das institucións galegas que
levaban moito tempo ancoradas en
prácticas moi anticuadas.
O que se precisa agora é que
se cumpra a lei. O PP xa falou de
que leis de transparencia tamén
nas teñen países coma México e
logo pasa neles o que pasa.
Iso son as anécdotas que se utilizan para non entrar no debate das
categorías. O certo é que calquera
cidadán que quixese saber como se
repartían as axudas e as subvencións nos últimos anos, simplemente non o podía conseguir. Ninguén lle ía dar esa información porque ninguén estaba obrigado a darlla. A partir de agora, iso vai ser o
caso contrario. Sen que ninguén o
teña que pedir, vai estar na rede. As
empresas teñen comentado reiteradamente, en público e en privado, a
sorpresa que sempre lles producía
que en poucos anos algunhas empresas inexistentes ou con cifra baixa de negocios medrasen até estaren na cabeza das listas de obra pública, e iso indica que algo non se
estaba facendo ben ou que o procedemento de contratación non era o
transparente que debía ser.♦
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Que conclusións saca das xornadas sobre policía autónoma?
Polo que se puido deducir da
mesa onde estaban sentados os representantes dos partidos políticos
–Xesús Palmou (PP), Beatriz Sestayo (PSdeG-PSOE) e Carlos Aymerich (BNG)- é que en principio
todos os partidos estaban de acordo en crear a policía autónoma.
Xesús Palmou asegurou que cando foi conselleiro de Xustiza intentou crear o corpo galego pero
tanto o ex-ministro do interior,
Jaime Mayor Oreja, como logo o
seu homónimo do PSOE, José
Antonio Alonso, non deron facilidades ningunhas. Para resumir,
ambos os dous viñan a dicir que
se queriamos montar a policía autónoma en Galicia tiñámola que
pagar nós dos nosos orzamentos.
Agora hai un corpo da policía nacional adscrito á autonomía. Que diferenzas presenta
cunha policía autónoma propia?
A policía adscrita nace logo
das primeiras xornadas celebradas
durante o Goberno tripartito
(1987-1989) sobre policía autónoma, nas que se intentaba recoller a
experiencia dos vascos e dos cataláns. O obxectivo era que acabásemos instaurando unha policía propia. Coa chegada de Manuel Fraga
ao Goberno todo aquilo paralizouse e optaron por chegar a un convenio de colaboración co Ministerio do Interior polo cal se pagan a
medias os gastos e a policía nacional lle cede efectivos ao Goberno autónomo. Esta adscrición só a
poden pedir aquelas comunidades
cuxos estatutos recollan a posibilidade de ter policía propia. Pediuse
que se traspasasen estes efectivos
no ano 1991 porque até aquel momento as instalacións de San Caetano eran vixiadas por empresas
de seguridade privadas, o cal é
vergonzoso. A policía adscrita asumiu esas funcións de control dos
organismos oficiais e algunha
máis como a violencia de xénero,
delitos cometidos por menores ou
a conservación da natureza, competencias que malia que formalmente son da autonomía a policía
adscrita non as ten recollidas nin
reguladas en ningún documento e
polo tanto apenas exerce.
Cales deben ser as competencias da nova policía autónoma?
Hai tres modelos que poderían
funcionar no Estado. O primeiro
funciona nos Estados federais como Alemaña, no que cada länder
ten a súa propia policía e logo

Manuel Dacal
‘O Goberno central non quere
transferir cartos para constituír
unha policía autónoma’
RUBÉN VALVERDE

Avogado e inspector xefe do corpo da policía nacional, Manuel Dacal leva anos traballando no deseño dunha policía autónoma propia. Iniciou o proxecto na etapa do tripartito sendo
asesor do daquelas conselleiro da Presidencia e agora deputado do BNG, Paulo González Mariñas. Nesta entrevista analiza os atrancos que está tendo a creación da policía autónoma.

existe unha policía federal para
encargarse de delitos como o terrorismo ou de crime organizado.
O segundo modelo é o que existe

agora en España que é o de substitución, que existe en Cataluña ou
en Euskadi, no que a policía autónoma encárgase de todos os deli-

tos producidos contra competencias que están transferidas ás comunidades e polo tanto substitúe á
dos corpos de seguridade do Estado. Tamén funcionaría como unha
policía xudicial propiamente dita.
O terceiro modelo sería o compartido, no que a policía autónoma
sería un reforzo e unha axuda da
dos corpos do Estado encargándose ademais dalgúns delitos específicos como os que levaría a brigada do xogo e a brigada da costa, e
da xestión do tráfico. Todo depende da vontade política. O BNG
apoia un modelo de substitución e
os outros dous partidos semella
que están máis polo modelo compartido.
Dentro da policía con que
modelo estarían máis de acordo?
Os sindicatos están moi preocupados co que vai pasar cos
funcionarios porque aquí non
acontece como en Cataluña ou
Euskadi onde a policía era de fóra, aquí os funcionarios son galegos no 99% dos casos. O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, disipou esa dúbida dicindo
que quería que na nova policía
contasen os galegos que están
aquí e os que están fóra. Polo
tanto, obviamente o apoio a policía autónoma galega por parte
dos funcionarios galegos é total.
Obviamente, un galego está desexando traballar na súa terra e
non ter que andar polo Levante,
Madrid ou as Canarias.
De que vai depender a creación da policía autónoma?
Pois da vontade política, que
se plasma, sobre todo, na transferencia de financiamento. O que
está claro é que se pode dicir que
se está a favor de crear unha policía autónoma, pero se o Goberno central non está disposta a
transferir máis cartos, será imposíbel levar a cabo este proxecto
adiante. Somos unha das seis comunidades que na actualidade
podemos optar a ter unha policía
propia e deberiamos aproveitar
as nosas posibilidades xa que
axudarían a unha mellor xestión
dos conflitos debido a unha
maior especialización.
Existe algún nome para esa
futura policía autónoma?
A verdade é que xa no ano
1989 estivemos preguntándolles
a numerosos historiadores como
lle podiamos chamar e ninguén
atopaba antecedentes históricos.
Seguro que aínda acaba aparecendo algún.♦

Ferrol
Dicir a estas alturas que a coalición
de goberno conformada por PP e
Independentes por Ferrol pasa por
malos momentos non é unha sorpresa para ninguén que atenda minimamente á actualidade municipal. Se ben falamos dunha crise
que se vén xestando dende hai meses, nas últimas semanas disparáronse os indicios que poderían sinalar o fin inminente do pacto.
Sería doado incorrer en erro
ao sinalar unha data para o comezo do fin. Con todo, os detonantes están bastante claros e correspóndense na súa maioría cos
desencontros en materia urbanística de ambos os dous socios de
goberno. Nesta zona de areas
movedizas sitúanse cuestións como a reforma da praza de Armas
–motivo de discrepancias públicas–, a perda de fondos para a

Alfinetes para o pacto
MARTINA F. BAÑOBRE

O goberno municipal aguanta a duras penas os seus últimos meses de mandato. As
eleccións do 2007 acabarán coa alianza.
reurbanización do casco histórico ou o proxecto para a reconstrución do barrio de Recimil.
Polo que semella, non era
ben levado polo PP o feito de
que a área de Urbanismo estivese en mans dos independentes,
nin tampouco o temón co que estaban a gobernala. Así, no mes
de marzo, e tal e como informa-

bamos nestas mesmas páxinas,
os populares decidiron reforzarse coa chegada á casa consistorial do arquitecto Guillermo
Evia. Home de confianza do alcalde, pasaba a ocupar a nova
Concellaría de Patrimonio. Se
non podes co inimigo... Con todo, a medida quedou lonxe de
ser unha panacea que lles puxese

freo ás desavinzas existentes.
A pasada semana disparáronse os rumores que apuntaban cara a unha inminente ruptura, que
se produciría antes do verán.
Non así, o alcalde, malia admitir
a existencia de problemas, indicou por medio dun comunicado
a súa intención de achegar posturas mediante o diálogo, nun encontro privado co lider dos independentes, Xoán Fernández.
Nestas circunstancias, no pleno do 29 de xuño debateranse, por
iniciativa do propio Xoán Juncal,
dous dos focos de discordia: o
concurso para a reforma da praza
de Armas e o futuro de Recimil.
Toda unha proba de lume coa que
comprobar se o intento de diálogo
prospera e conseguen soster o pacto con alfinetes até os comicios
municipais do vindeiro ano.♦

O reforzamento
do BNG
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

estes momentos, en
que o BNG está
incorporado ao
goberno galego, un grupo de
militantes organizados en Esquerda Nacionalista e outros
independentes,
nomeadamente Camilo
Nogueira, van presentar o 8
de xullo un documento
titulado “Polo reforzamento
do BNG, unha alternativa
política”, onde ao parecer se
cuestiona a dinámica da
organización e seguramente
tamén o traballo de xestión
gobernamental.
É cedo para facer unha valoración, sobre todo sen coñecer o documento definitivo e
sen saber cal vai ser a táctica
que siga este grupo, aínda que
todo indica que preparan unha
estratexia cara á Asemblea
Xeral que no outono deste ano
celebrará o BNG.
No Cuaderno de la Pobleta (1937), Manuel Azaña
menciona a xestión ministerial
de determinados políticos do
seu bando, situados á súa
esquerda, e comenta que cren
no milagreirismo político. Refírese con iso a un proceso que
consiste en asumir unha ideoloxía, interiorizala e a partir de
aí crerse xa con capacidade
para administrar calquera
terreo de xestión e resolver
calquera problema, por difícil
que sexa, que o son case
todos. Como se a crenza os
unxise dunha forza interior
que faculta para actuar sobre
calquera aspecto do complexo
mundo político. Dalgún xeito
o hábito faría o monxe e serviría tanto, ese hábito, para un
roto como para un descosido.
A partir de aí non cómpre outra formación, cursos especiais
para asuntos específicos nin
cousas desas. É este un defecto que percorre desde sempre
a política galega, non só a do
BNG. Todos vimos algunha
vez o cargo despistado que
non sabe de que se trata o que
ten entre mans.
Este grave problema non
é só de xestión pública, no
Bloque como organización
sucede o mesmo. A improvisación é grande, os
programas fracos, os escritos
individuais inexistentes e as
palabras tópicas constantes
desde hai moitos anos, se
non é desde sempre.
Agora sae un novo documento crítico. Sen pretender
descualificalo, un pregúntase
se será algo máis que o
documento dos que saíron
mal parados na renovación
da última asemblea. E tamén
cómpre preguntarse, con
todo o respecto, á espera da
lectura definitiva, se non será
outro máis deses documentos
ping-pong, que desde a noite
dos tempos nacionalistas
contradín con xeneralidades
o que fan os outros, sen
entrar nunca no fondo, que
require outro tipo de traballo,
serio e sistemático.♦
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Entre elas cinco mulleres do Comité Nacional

Novas baixas de dirixentes socialistas en Vigo
A.N.T.
O pasado 27 de xuño quince militantes do PSOE entregaron o seu
carné do partido na sede local de
Vigo. Entre estas persoas cinco
mulleres que pertencían á executiva comarcal que presidía Miguel
Barros, e tamén ao Comité Nacional Galego socialista. Teresa
Fraiz, Xosefa Gulín, Carmen Vila,
Beatriz Río e Nieca Sánchez, con
décadas de militancia no partido,
manifestáronse discrepantes máis
coa forma coa que se dirixe o
PSdG-PSOE que coa súa acción
política, tomando referencia ta-

Camilo Nogueira e Alberte Xullo Rodríguez Feixóo.

Nogueira e
Rodríguez
Feixóo
suscriben un
texto crítico co
rumbo do BNG
A.N.T.
Camilo Nogueira e Alberte
Xullo Rodríguez Feixoo, secretario xeral de Esquerda
Nacionalista, teñen previsto
presentar o próximo 8 de xullo, en Santiago, un documento titulado “Polo reforzamento do BNG. Unha alternativa política”.
O documento critica a
“situación de estancamento
e crise” que, segundo os autores, sufre o BNG e trata de
“mover á reflexión” os militantes.
Segundo o texto, que é
reformulación doutro realizado por Nogueira en novembro de 2005, o BNG debe afirmar “o seu carácter
nacionalista” e aspirar “á hexemonía democrática do nacionalismo na sociedade”.
Sobre a UPG dise que
“as súas posicións dogmáticas impiden explicar o que
pasa” e que a súa práctica de
reivindicar “un mellor trato
por parte do Estado, é unha
práctica de orientación rexionalista”. A Anxo Quintana e á súa contorna repróchalle que “de forma dogmática”, pretenda “evitar” a
cualificación do BNG como
unha formación de esquerdas e progresista, “aducindo
que sendo nacionalista xa
ten ese carácter”.
O documento acusa tamén a actual dirección do
BNG de ir “á deriva” e de
evitar o debate interno. O
documento enmarcase na
discusión que os autores
pretenden propiciar con vistas á Asemblea Nacional que
o BNG ten previsto celebrar
a fins de ano.♦

mén nalgúns dos argumentos empregados por Miguel Barros, “non
se lle dá categoría aos militantes e
meten canto independente hai.
Dóenos que se esqueza á xente
que levamos anos traballando e se
escollan independentes de perfil
moi mediocre. Así non ten sentido
militar”. Tamén amosaron explicitamente que a súa decisión precipitouse coa marcha de Barros,
“dóenos o que lle fixeron”.
O secretario de organización,
Ricardo Varela, non mostrou sorpresa “xa formaban parte do grupo de Barros. As explicacións que

el deu indicaban un futuro previsíbel”. Ao tempo que fixo estas declaracións tamén insistiu Varela
en que non habería primarias para
a elección do candidato socialista
á alcaldía de Vigo, nomeamento
que segundo Emilio Pérez Touriño, se producirá pasado o verán.
Teresa Fráiz, ao coñecer que
a dirección lle restaba trascendencia á baixa de quince militantes cualificados ironizou, “os importantes son eles. Aquí á militancia non se lle outorga ningunha importancia, por iso precisamente marchamos”.♦

Ricardo Varela, secretario de organización.
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Indestrutíbel
CARLOS AYMERICH
Remataron as comparecencias diante da Comisión encargada de elaborar o novo Estatuto. En total expuxeron as súas propostas e suxestións 109 representantes
de asociacións e institucións representativas da riqueza
da sociedade galega. Fóra de extravagancias como a do
Partido Galeguista de Manoel Soto (que, non contento
con usurpar as históricas siglas e fachendear de 75 anos
de historia, reclama unha quinta provincia para Vigo e
aspira a restaurar o Reino de Galiza na persoa de Xoán
Carlos I de Borbón!), a imensa maioría dos comparecentes reclama dos grupos políticos ambición, xenerosidade e compromiso co país á hora de abordar un proceso necesario.
De facto, a maioría das asociacións e corporacións
non ligadas, directa ou indirectamente, a unha organización política coincidiron en gran medida coas teses que o
nacionalismo vén defendendo desde hai anos: a plena
oficialidade do galego, a necesidade de que Galiza estea
claramente recoñecida como nación no novo Estatuto,

‘A maioría das asociacións e
corporacións non ligadas
a unha organización política
coincidiron en gran medida
coas teses que o nacionalismo
vén defendendo desde hai anos”

que poida defender directamente os seus intereses na UE
e que goce dun ámbito de libre decisión política protexido fronte ás intromisións estatais. De algo serviu, como
se ve, a intensa campaña desenvolvida polo nacionalismo
por toda a nación.
Apenas as organizacións politicamente confesionais e os representantes institucionais con adscrición
política coñecida –caso de alcaldes ou presidentes de
deputacións– avalaron as teses dun PP que, a medida
que as comparecencias avanzaban, foi ficando máis só
e, ao paso, radicalizándose máis na súa oposición a calquera reforma que incremente o autogoberno de Galiza. Porque como dixo Manuel Fraga, nación só hai unha que ademais, é indestrutíbel. Do resto, Galiza incluída, “cada un que se chame como queira ou como
poida”. Xoán Juncal, o pintoresco alcalde de Ferrol, tamén defendeu en español (ignorancia, militancia ou as
dúas cousas á canda?) que a nación española é indivisíbel. E na comparecencia derradeira, Francisco Puy,
presidente da Fundación Alfredo Brañas, proclamou
que Galiza xa ten todo o autogoberno que merece e que
non convén debilitar máis España, ameazada como está no interior pola ETA e no exterior polo terrorismo islamista.
Nestas estamos. Unha sociedade que se quere libertar
dos medos impostos na transición e avanzar cara a un futuro con máis autogoberno e máis benestar, e un PP de
cada vez máis marxinal e anacrónico nun españolismo
ultrapasado que, ademais, se aclimata mal nesta terra.♦

Lugo
As asociacións veciñais foron,
de sempre, un movemento reivindicativo e por iso, estiveron
no punto de mira dos partidos
políticos que vían nelas un viveiro para as súas reivindicacións e
captación de militancia.
Lugo non foi alleo a estas formulacións, dun xeito máis frouxo
durante a ditadura e dunha forma
forte e descarada na democracia,
especialmente nos últimos anos.
Pero a cousa non pasaba de aí: as
asociacións acochaban por detrás
unhas ou outras siglas políticas ás
que lles facían o xogo con máis ou
menos éxito nas súas reivindicacións, outorgaban nomeamentos
honoríficos entre os dirixentes políticos e mesmo servían para que algúns dos seus membros engrosasen
as listas nas eleccións municipais.
Agora as cousas tornaron, xa
que no que resulta unha novidade no asociacionismo veciñal galego, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo,
que engloba 85 asociacións da
zona rural e urbana e con asociados que oscilan entre os dez e os
400, estuda presentar unha candidatura ao Concello de Lugo
que podería estar encabezada por
Xesús Vázquez, presidente da
federación e recoñecido militante do PP, aínda que até o de agora se mantivera á marxe da política activa no que a cargos de representación se refire.
Pero a cousa semella ter o seu
intríngulis xa que onde algúns
ven unha nova actividade das
asociacións veciñais, que por certo foi xa rexeitada por outras asociacións galegas que entenden
que o fin destas non é facer política senón tratar de solucionar os
problemas dos barrios, outros
moitos están vendo a longa man
de Francisco Cacharro, que tentaría así montar unha candidatura
paralela que lle puidese restar votos de abondo ao PP. Sería así a
vinganza do actual presidente da
deputación pola súa non inclusión
na lista municipal de Lugo, o que
xa se dá por feito, e polo tanto a
súa exclusión como candidato á
presidencia da deputación, á que
opta Xosé Manuel Barreiro, actual presidente provincial do PP,

Asociacións veciñais
ANTÓN GRANDE

Xesús Vázquez podería encabezar unha lista electoral para o Concello formada
por membros das asociacións de veciños da cidade. Algúns ven neste movemento un intento de Cacharro de quitarlle votos ao PP se o candidato non lle é fiel.
outrora delfín de Cacharro e agora, enfrontados ambos.
De momento, o posíbel candidato da federación veciñal recoñeceu que estaba recibindo presións
para que a idea fose adiante e fose
el o cabeza de lista, salientando
amais que a candidatura sería apolítica e que o único que pretende é
unha chamada de atención baseándose nunha longa serie de agravios por parte dos partidos maioritarios e de que as súas demandas

Guisa e Napo

non sexan recollidas por ningunha
opción política.
Pola súa banda, Francisco Cacharro considerou positiva a presentación desta candidatura e negou que estea implicado na súa
creación, ao tempo que lembrou
que o obxectivo principal das asociacións veciñais é intervir na política local para acadar melloras.
Cacharro tamén considerou que
unha alternativa veciñal, amais de
lles dar moita guerra aos partidos,
UXÍA E BRAIS

ten unha virtude que é a de animar
o cotarro e dinamizar os electores.
De momento, as cousas non
están en firme aínda que de confirmarse a candidatura veciñal,
cun posíbel apaio do aparato fiel
a Cacharro por detrás, o PP podería verse notabelmente afectado nos resultados debido á división no voto que provocaría.
Así, haberá que agardar a ver
como quedan as cousas pero xa
por parte dos socialistas semella

haber unha certa satisfacción que
non ocultaba o propio alcalde,
Xosé López Orozco, a principios
desta semana, cando entraba na
polémica advertindo a Barreiro
de que membros do partido conservador lle estaban facendo a
cama e parecía mentira que non
se estivese decatando, ao tempo
que lanzaba unha lanza a favor
de Cacharro, o seu inimigo político, apuntando que vaia exemplo está dando o PP co trato que
lle veñen dando moitos que comeron da súa man politicamente.
De momento, cada un ao seu
xeito, pensa na vella máxima de
divide e vencerás, aínda que tamén hai xa quen se pregunta se
unha vez rematadas as eleccións,
os dous sectores conservadores
non voltarían unirse para quitarlle a alcaldía a Orozco. As cousas, de momento, están bastante
encerelladas.♦

Subliñado

Rouco rouco
LOISDIÉGUEZ
A voz débeselle poñer rouca a Rouco, ese arcebispo flamante dos
Madriles da sacrosanta España “una y trina” como o Santo Espírito. Xa non dicimos das Vilas Albas, pois con tanto españolismo ficaranlle estas raquíticas e contaminadas de galeguidade. É así a soberba destes homes santificados pola ideoloxía reaccionaria que
miran para todos os rostros do pasado menos para o que lle deu a
fe, pois supoñemos que sería Cristo, ao que cada día volven cravar
eles na cruz dos seus imperios. Así, nós, para el (Rouco), somos “la
semilla de destrucción del hombre y de la sociedad de los nacionalismos”. Ale, “Viva la Pepiña”. Pero aínda non queda aí a
cousa. Antes desa frase e despois de rezarlle ao Espírito Santo, deixou claro que o facía para que el o guiase “nun tema tan complexo como a unidade de España”. E o pobre pombo debeu ficar tan
asustado que aínda lle permitiu a seguinte máxima: as correntes
nacionalistas son totalitarias e están defendidas por minorías claras
e recoñecidas. Non sabemos o que dirán estas “minorías” que, curiosamente, forman parte tamén da Igrexa nunha boa porcentaxe.
Que o excomunguen, pois posibelmente teñen máis humildade e
sentido común que este cualificado militante do PP, pois só baixo
esta perspectiva se pode entender que aínda engada a ese treboado
discurso “relixioso”: hai que encarar o nacionalismo desde “el valor de la unidad de España desde la moralidad cristiana”. Toma logo! Se es cristián e non combates coa espada e a cruz os nacionalismos estás en pecado mortal. Si señor. En pecado mortal. Así que
todos iremos ao inferno, non Rouqiño? Mesmo os teus irmáns en
Cristo que non seguen a doutrina de Aznar. En fin...♦
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ANA PONTÓN
A aprobación da lei para a pro- sa. Unha crítica superficial que
tección, a mellora e a conser- demostra a debilidade de quen
vación dos ríos galegos é un fi- sae á tribuna sen argumentos.
to relevante na historia do par- Non podemos medir as leis polamento de Galiza, mais tamén lo seu peso en papel, senón popara o ecoloxismo da nosa na- los obxectivos que defenden.
ción. É a segunda Iniciativa Por iso, para o nacionalismo,
Lexislativa Popular que aproba este é un texto valioso polo
a cámara galega, a primeira en que defende e propón. O seu
temas relacionados coa defen- sentido e obxectivo central resa do noso medio ambiente. súmese no artigo primeiro, que
Chegou ao Parlamento cun fixa como prioridade xeral “a
aval importante: o das máis de conservación do patrimonio
40.000 sinaturas de apoio, que fluvial e do patrimonio etnográfico e histórison o produto do
co-cultural reladuro traballo que
cionado.”
colectivos de diimportante
A aprobación
verso tipo teñen
deste texto legal
desenvolvido
está
por
vir,
non é o final dun
durante décadas
traballo. Comeen prol da conco deseño
zamos un camiservación e uso
racional do noso dos novos planos; ño novo para os
ríos galegos. O
medio natural.
coa creación
importante está
O resultado
por vir, co desedo proceso de
dunha
rede
ño dos novos
tramitación parplanos; coa crealamentar valoráde vixilancia e
ción dunha rede
molo como acepcontrol
de vixilancia e
tábel e positivo.
control do estaEstabelecemos
do
estado
do ecolóxico dos
un marco lexislaríos; co progrativo para os noecolóxico
ma ou plano pasos ríos que ten
dos ríos”
ra acceder á prode marcar un antección integral
tes e un despois.
dunha parte sigDotamos o Gonificativa dos
berno dunha feecosistemas flurramenta e dunha
viais galegos;
orientación relecoa revisión dos
vante e innovaplanos vixentes
dora no contorno
neste intre, a esestatal. Esta é a
tratexia de eduprimeira lei que
cación ambienten por obxecto
tal ou a aplicasingularizado a
ción do Conveprotección, menio Aarhus na
llora e conservaGaliza.
ción dos nosos
O PP sumouríos. É un aceno
se a última hora
importante, pois,
por primeira vez na historia de á aprobación desta lei, a pesar
Galiza, o parlamento recoñece de térense oposto á súa toma en
por unanimidade que os ríos consideración. Benvidos sexan
galegos están sobre-explota- a unha concepción dos ríos e
dos. Na exposición de motivos dos seus usos oposta á que eles
recóllese que os ríos galegos se practicaron. Non sei moi ben se
“atopan hoxe en perigo”, sina- co cambio de voto quixeron relando as presas hidroeléctricas dimirse dos seus “pecados amcomo as principais responsá- bientais” ou fan propósito de
beis desta degradación. Isto emenda. En todo o caso, benviten, en si mesmo, un valor e dos e benvidas sexan á defensa
significado político evidente. dos ríos.
A Iniciativa Lexislativa PoO parlamento censurou unha
práctica que durante décadas pular en defensa dos ríos foi no
condenara os nosos ríos a seren seu nacemento unha luz de
unha sucesión de encoros sen alerta ante unha situación insolución de continuidade, o xusta socialmente e insostíbel
que veu reforzar o rol colonial ambientalmente. Hoxe é xa
do noso país como produtor de parte do corpus xurídico galego
enerxía hidroeléctrica, sen que e, polo tanto, unha obriga legal
esta riqueza repercutise nunha (mais tamén ética) para o Gomaior prosperidade para o po- berno galego. Con ela mantense a flote
bo galego.
A esperanza de moitas gaCoa aprobación desta lei
formalizámoslle un mandato legas e galegos de conservar o
claro ao Goberno de Galiza: o noso patrimonio fluvial, reserde evitar que se repita unha si- vando para os nosos ríos a funtuación como a que nos deixa- ción de seguiren sendo ríos no
ron en herdanza os gobernos futuro.♦
anteriores.
Criticou o PP esta lei por
ANA PONTÓN é deputada do BNG no
ser breve, por ser pouco estenparlamento galego.

‘O

Río Sil.

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

XAN CARBALLA

Nº 1.229 ● Do 29 de xuño ao 5 de xullo do 2006 ● Ano XXIX

Sobre a lei para a protección
dos ríos galegos
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Antes das rebaixas as tendas colocan o non vendido nos trinques

O escaparate como cebo
H. VIXANDE
No mundo da moda, moi pouco queda fóra do control das
marcas comerciais. Nas tendas e nos trinques, a disposición da roupa está moi estudada para vender máis. Un exemplo: antes das rebaixas, nos
escaparates colócanse as prendas que menos saída teñen.

que non se vende. Trátase de darlle saída. O segundo dos casos, á
nas rebaixas. Nese momento deixan de compoñerse os tradicionais
bodegóns con roupa para poñer
grandes carteis coa palabra “rebaixas” e o correspondente desconto.
Ás veces ponse un percheiro con
rodas –coñecido como burro– no
que se penduran prendas rebaixadas, que non teñen porqué ser todas as da colección. Outras veces
póñense maniquís semivestidos
con algún tipo de fita coa palabra
“rebaixas” ou “saldos”. Nas pequenas tendas, as rebaixas non son
tan evidentes e é habitual que continúen a poñer bodegóns con roupa no trinque co prezo rebaixado,
aínda que en xeral foxen desa nomenclatura e prefiren outros termos como “desconto”.

O mundo da moda é moi sofisticado. Non é no relativo ao deseño da roupa, senón tamén no que
se refire aos procedementos de
venda. Todas as grandes cadeas
contan cun departamento que habitualmente se chama Visual
merchandising que se ocupa da
imaxe da marca nas tendas e nos
trinques dos establecementos.
A calculada disposición da roupa nos estabelecementos de moda
é posíbel porque todas as cadeas
teñen nas súas centrais de produción unha tenda piloto que é unha
reprodución a tamaño real dunha
das súas tendas, que en xeral son
case idénticas dentro da mesma cadea. Na tenda piloto, cunha temporada de anticipación, estúdase a
disposición mellor das prendas para colocar a colección. Os produtos
sitúanse agrupados por cores, por
estilos ou atendendo a necesidades
de resaltar algunhas prendas en
concreto. Cada conxunto de prendas chámase no argot da moda,
corner –esquina en inglés.
As tendas piloto tamén serven
para deseñar interiorismo ou calquera cambio de disposición da
roupa que se realiza, xa que facelo unha tenda real provocaría un
disturbio na súa actividade. Ademais, as variacións na colocación
das prendas son moi habituais.

Grandes almacéns

Renovación cada quince días
Hai cadeas, as pequenas, que teñen dúas entradas de material por
temporada. Unha ao principio
–en xaneiro e setembro– e outra a
mediados da mesma –en maio e
outubro. Nestes casos, non hai
moitos cambios. O primeiro material que chega é de entre tempo
e queda relegado a un segundo
plano cando se produce a segunda entrada de produto, que é o
propiamente acaído á temporada.
Esta nova entrada de material implica unha renovación da localización das prendas na tenda.
Nas grandes cadeas, normalmente a entrada de material prodúcese cada quince días. A primeira ten lugar a finais da temporada anterior. É roupa de entre
tempo que se sitúa en lugares
que chame a atención ao público
para que vaia coñecéndoa. Máis
tarde, cada entrada de material
implica un cambio de disposición da roupa na tenda que se estuda coidadosamente con anterioridade na tenda piloto.
Para facer isto posíbel, as empresas recorren a dúas estratexias. As pequenas marcas contan
cun escaparatista que ensaia os
cambios nas tendas piloto e que
logo visita todas as sucursais que
ten a cadea para dispoñer os cambios. No caso das grandes marcas, existe un equipo que escapa-

O departamento de imaxe visual cada vez é máis importante nas cadeas de moda.

ratistas que se reparten o traballo.
Os escaparatistas tamén se
encargan de dispoñer a organización dos trinques, que tamén se
deseñan nas tendas piloto. Estes
escaparatistas do departamento
de Visual merchandising están
coordinados co equipo de deseño

das marcas para definir unha
imaxe coherente da mesma.
Disposición dos trinques
Os trinques tamén se renovan
quince días no caso das empresas
grandes –as que teñen menos en-

PACO VILABARROS

trada de material tenden a rotar o
que hai no interior da tenda. Nas
cadeas importantes, o trinque reflicte a entrada de material que se
produce con periodicidade agás en
dous casos. O primeiro é quince
días antes das rebaixas. Entón o
que se coloca no escaparate é o

Neste mundo, un caso aparte son
os grandes almacéns porque manexan tal gama de produtos que a
complexidade da xestión dos
mesmos é enorme. No Estado, o
caso máis coñecido é El Corte
Inglés, que trata de imitar outros
modelos estranxeiros non sempre
con éxito. De todas formas, o
exemplo típico destas tendas é a
británica Selfridges. A disposición da roupa neste gran almacén
está moi vencellada ás empresas
de moda e os corners de cada
marca están deseñados pola propia marca e responden á mesma
estética e incluso teñen a mesma
arquitectura de interiores.
A centralización das decisións
podería representar un inconveniente para as grandes marcas. De
feito, moitas cadeas teñen coleccións diferenciadas entre Europa,
Estados Unidos, os países árabes
e Latinoamérica. Isto leva a que a
disposición das tendas e dos trinques estea organizada por separado, pensando en cada unha destas
áreas. Mais unha vez dentro dun
continente, as diferenzas son inexistentes. A temporada de verán
ocupa toda a tenda no mes de
abril tanto en Londres ou Galiza
como en Barcelona, aínda que o
verán nesta cidade comeza moito
antes que no noso país ou que nas
Illas Británicas.♦

Manifesta Galiza
Manifestos na literatura galega do século XX
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O manifesto, en primeira instancia, é a mellor maneira de levar a cabo un
programa conceptual que abranxe, a maioría das veces, aspectos filosóficos, estéticos e políticos. Todo manifesto leva implícitas estas tres categorías. No século XX galego, todos teñen en común o feito de que son
ou propoñen unha teoría militante do poder simbólico, xa que suxiren
unha interpretación da realidade literaria e mesmo política, que pretende
ser unha indiscutíbel impugnación simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS
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MONUMENTOS A CASTELAO

Catalunya lembra o autor de Sempre en Galiza
A.N.T.
A localidade catalá de Sant Andreu de la Barca inaugura o 2 de
xullo unha alameda que levará o
nome de Afonso Daniel Castelao. O Concello aproveitará este
acto para organizar un fin de semana de homenaxe ao rianxeiro.
Sant Andreu de la Barca, un
concello a 15 km de Barcelona

que conta con 26.000 habitantes,
non é alleo ao galeguismo. Desde
o 2001 conta cun Parque Rosalía
de Castro deseñado de maneira
que se reproduciron en pedra trinta e seis poemas da autora galega.
A Alameda Castelao conta
cun parque e unha avenida. O
parque conta con dez debuxos do
rianxeiro e varios monolitos nos

que se inscribiron fragmentos do
Sempre en Galiza que fan alusión a Catalunya. Os debuxos fabricáronse en Sargadelos e son
unha doazón da Xunta de Galiza.
Os actos de inauguración comezan o 1 de xullo. Varias autoridades galegas, entre as que estará
tamén o alcalde de Rianxo, Pedro
Piñeiro, serán recibidas polo al-

calde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca. Esa mesma noite A
Quenlla dará un concerto na vila.
Ao día seguinte, un pasacalles de
até 50 gaiteiros amenizará a xornada central da celebración.
Curiosamente, tal e como recorda o escritor Xosé Lois García, Sant Andreu de la Barca está
de camiño entre Barcelona e o

mosteiro de Montserrat, lugar
onde se aprobou o primeiro Estatuto de Galiza nunha sesión parlamentaria, en plena guerra, o 1
de febreiro do 1938. A casualidade quixo que esta homenaxe
coincidise case perfectamente co
70º aniversario do referendo no
que se aprobou ese Estatuto, o 28
de xuño do 1936.♦

O Parque Castelao do barrio de Intxaurrondo, en Donostia, acollerá o vindeiro 15 de xullo a inauguración dun monumento ao rianxeiro. Os vínculos entre o galego e Euskadi foron moitos e fecundos.

Castelao e Euskal Herria
XOSÉ ESTÉVEZ
Castelao é unha das personalidades
máis senlleiras que agromou en
Galiza, vello país de longa peregrinaxe polos recunchos da historia.
Segundo o meu cativo entendemento, na galaxia de persoeiros galegos sobrancean tres lumieiras na
idade contemporánea: Rosalía de
Castro, na segunda metade do século XIX, Castelao na primeira do
XX e Manuel María na segunda do
século pasado. As tres, mesmamente moi vencelladas a este garimoso País Vasco, que tamén bica
as rumorosas augas do mar Cantábrico, así como outras moitas: Manuel Murguía, o esposo de Rosalía,
Curros Enríquez, amigo de Bilintx,
Lousada Diéguez, Vicente Risco,
Otero Pedrayo, Antón Vilar Ponte,
Alexandre Bóveda, Álvaro das Casas. Largacía ringleira, que simboliza as fortes ligazóns entre estes
dous pobos irmáns.
Castelao, emporiso, érguese
como mastro enfesto nestas relacións por moitas e nidias razóns.
Unha morea de monumentos,
rúas e prazas dedicadas a este
rianxeiro, galego integral e polo
mesmo universal, enfeitizan vilas
e cidades vascas como Pasaia,
Donostia, Éibar, Txurdínaga. O
que se inaugura este 15 de xullo,
co gallo do 75º cabodano da fundación da Casa de Galiza, no parque Castelao, ubicado no barrio
donostiarra de Intxaurrondo é unha digna coroa desta xeira.
Escritores euskaldúns de sona
como Antonio María Labayen, Gabriel Aresti, Koldo Izagirre, Ramón
Etxezarreta ou Bego Montorio traduciron ao éuscaro case todas as as
obras narrativas e teatrais de Castelao. Mesmo existe unha importante
obra de investigación sobre as relacións de Castelao cos vascos a cargo de Iñaki Anasagasti.
O rianxeiro xa era coñecido no
País Vasco durante a II República
polo feito de ter sido deputado do
Partido Galeguista en dúas lexislaturas e manter amizade con outros
deputados vascos como Agirre, Aldasoro e Irujo. Pero. sobre todo, difundiron a súa figura os artigos de
Vicente Risco, colaborador do xornal Euzkadi, nos que a eito louvaba
a Castelao en todas as súas facianas da vida: arte, caricatura, litera-

Monumento a Castealo na Carballeira de Santa Susana, na Alameda de Santiago, do
escultor cambadés Francisco Leiro.

tura e política. Durante a etapa re- no Álbume da Casa de Xuntas, o
publicana visitaría o País Vasco en pacto de Gernika, ratificando a sodúas ocasións. A primeira aconte- lidariedade dos tres pobos pra acadar a liberdade.
ceu no outono de
Non convén
1932. Foi unha
silenciar tampouviaxe particular a
s
únicos
co a defensa que
Gernika, onde, na
compaña do dipu- responsos recitados Castelao realiza
acotío dos dereitado de Izquierda
Republicana Ra- diante do cadaleito tos á liberdade e á
soberanía do Pobo
món Aldasoro, bide Castelao
Vasco no seu libro
cou a árbore, símSempre en Galiza,
bolo das liberdacantounos
pobo que menta
des vascas, e levou
en
eúscaro
o
Padre
en 196 citas. Este
un xermolo para
cuxa priplantalo en Galiza.
Iñaki de Azpiazu, libro,
meira edición saíu
A segunda ocasión
do prelo en Bos
sería o 2 de abril
un crego vasco
Aires en 1946, esde 1933 para participar nun mitin ce- nado en Azpeitia” tá considerado como a “Biblia do
lebrado no FronGaleguismo”. Retón Euskalduna de
mata resumindo a
Bilbao e artellado
súas ideas polítipola Asamblea
Nacionalista Vasca. Tamén visita- cas, algunhas premonitorias, se se
ría Gernika na compaña do catalán lle fixese caso. A autonomía inteRiera i Puntí e do nacionalista vas- gral de Galiza para federarse cos
co Sabin Seijo e os tres asinarían, demais pobos de Hespaña; A Re-

‘O

pública Federal Española para
confederarse con Portugal; A
Confederación Ibérica para ingresar na Unión Europea; Os Estados
Unidos de Europa para constituír
a Unión Mundial.
No movemento Galeusca, que
ten os alicerces na Tripla Alianza
arredista, asinada o 11 de setembro de 1923 en Barcelona, confírmase no Pacto de Compostela ou
Galeusca, selado en Santiago o 25
de xullo de 1933 e ratifícase nos
sucesivos pactos artellados no
exilio, sobre americano, entre
1941 e 1947, é onde Castelao pon
toda a súa carne na grella, converténdose no más fervoroso seareiro
desta entente trinacional. Castelao
matinaba que soamente as tres nacións xunguidas mediante rexo
convenio serían quen de trocar a
estrutura unitaria, uniformista e
centralista do Estado español por
outra de xorne confederal. Neste
novo artellamento as tres nacións,
Galiza, Euskal Herria e Catalunya
vencellaríanse mediante pactos
internacionais, libres, voluntarios
e reversíbeis.
Castelao finou en xaneiro de
1950 en Bos Aires, nun exilio imposto polo réxime franquista, sen
ver cumprido o seu soño: unha
Galiza liberada social e nacionalmente que xunto as outras nacións
peninsulares conformaría unha
Confederación Ibérica. Este soño
repítese unha e outra vez non só no
Sempre en Galiza, senón tamén na
farturenta correspondencia epistolar con persoeiros vascos como José Antonio Agirre e, sobre todo,
con Manuel de Irujo, o seu máis
íntimo e fiel amigo vasco.
No seu pasamento non faltaría unha abondosa presenza vasca. Pedro de Basaldúa, delegado
do Goberno Vasco, asistiu en representación deste. Basaldúa e
Irujo escribiron sentidos artigos
de pesar no número extraordinario d’A Nosa Terra sobre o pasamento de Castelao. No mes de
febreiro seguinte o Goberno
Vasco, ubicado en París, organizaría un funeral e unha homenaxe cívica coa participación de
egrexios persoeiros republicanos españois, cataláns, galegos e
vascos, entre eles o lehendakari

Agirre, por suposto, a adhesión
do president da Generalitat, Josep Irla, e o propio presidente da
República no exilio, Diego Martínez Barrio.
Non quero esquecer unha aparente miudeza, mais de abondo ben
significativa. Os únicos responsos
recitados diante do cadaleito de
Castelao cantounos en eúscaro o
Padre Iñaki de Azpiazu, un crego
vasco nado en Azpeitia. Este dato
reveloumo el mesmo en persoa,
confirmoumo oralmente Bieito
Abraira e ratifícao Rodolfo Prada
en carta a Ramón Otero Pedrayo.
O Pobo Vasco é agradecido e
hospitalario, moi lonxe dos tópicos que verten pola parameira
mesetaria e lugares adxacentes os
túzaros centralistas españois,
moitos deles viúvos do franquismo e casados en segundas nupcias con esta pseudodemocracia,
que tanxemos como podemos. O
único “delito” deste pobo é loitar
arreo, sen acougo e sen baixar a
cabeza, pola súa soberanía nacional para arrequentar o polífono
concerto da variada riqueza universal de pobos libres e diferentes. Este pobo vasco, xeneroso e
solidario, acolleu máis de 70.000
galegos antes e durante a “longa
noite de pedra”, dándolles pan,
fogar, traballo e familia. O 15 de
xullo acollerá outro símbolo máis
da fraternidade vasco-galega. No
barrio donostiarra de Intxaurrondo erguerase un monumento ao
rianxeiro no parque Castelao, así
bautizado en 1994, e que conta
con un cruceiro dende 1993.
Os galego-vascos sentímonos
fachendosos de vivir neste país,
que anda a percorrer o camiño da
paz coas armas incruentas do diálogo e da negociación, sendeiro
no que axudaremos dentro das
nosas posibilidades. Temos o toro da nosa árbore vital ben chantado na nación finisterral, á que
non renunciamos, pero abrimos
as pólas ao vento da solidariedade á patria éuscara, aberta á esperanza, e na que quizabes entregaremos os nosos ósos para semente de frucitífero porvir.♦
XOSÉ ESTÉVEZ é historiador e
profesor da Universidade de Deusto.
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Os compradores deben rexistrarse para adquirir os lotes. Deteñen a poxa cun mando a distancia.

PACO VILABARROS

A Consellaría de Pesca permite novas formas de vender o peixe

Lonxas con poxas á alza
H. VIXANDE
A Consellaría de Pesca vén
de publicar un decreto que
autoriza as lonxas que o desexen a cambiar o sistema de
poxa para pasar a facelo á
alza. Sobre esta novidade, hai
opinións para todos os gustos.
A tradición manda que as poxas
de peixe sexan á baixa. Quen detén a poxa, queda co lote no decurso dun proceso que se desenvolve con grande axilidade.
Mais ese modelo impedía outras
posibilidades que se abren co novo sistema de subhastas á alza,
como a poxa de grandes lotes.
O decreto 101/2006 do oito
de xuño que publicou o Diario
Oficial de Galiza o 23 de xuño
indica na súa exposición de motivos que o sistema de poxa á baixa “limita a posibilidade de empregar para os produtos pesqueiros todas as fórmulas transaccionais de adquisición e venda utilizadas noutros sectores”. Estamos
pois ante unha norma que pretende dar máis posibilidades aos
operadores dentro do mercado.
Mais a novidade introducida
agora pola Xunta dá lugar a opinións de todo tipo, desde os que
están a favor até os que se manifestan completamente en contra.
“É unha iniciativa que está
moi ben, sobre todo se é para
conseguir estabilidade nos prezos”, indica Ana Núñez, mentres
participa nunha poxa na lonxa
de Portonovo. Ana merca o pei-

xe na lonxa e coa súa decauve
refrixerada dedícase á venda
ambulante minorista polas aldeas do concello de Sanxenxo.
De todas formas, Ana entende
que a decisión de implantar este
sistema “debe contar coa opinión
doutra xente, porque afectaría a
moitos operadores: mariñeiros,
vendedores, comercializadores...”
O consenso é un aspecto fundamental nunha medida como
esta. De momento, calquera confraría que quixese poñer en marcha este sistema tería que facer
un esforzo pedagóxico porque
moitos operadores non comprenden nin admiten outra maquinaria distinta da poxa á baixa. Na
lonxa de Portonovo, a señora
Carme forma parte deste grupo.
“Se sae un lote de chocos a cinco
euros, eu paro a poxa de contado
e ese lote non mo quita ninguén”,
asegura. Explicámoslle que se
trataría dun procedemento diferente e que habería que agardar a
ver se algún outro operador facía
unha oferta superior, para adxudicarlle o lote ao que máis ofrecese. “Diso nada, ese lote é para
min”, teimaba a peixeira.
“A cuestión é que na lonxa
sempre poxamos á baixa”, sinalaba noutra punta da poxa de
Portonovo unha muller á quen as
súas compañeiras coñecen como
Morena. Ela si que comprende o
mecanismo da poxa á alza, mais
matiza que “cada lote levaríanos
media hora e cando rematásemos a poxa sería noite”.

Axilidade

sición non aparece de forma tan
explícita e ás veces nin sequera
En efecto, un sistema de poxas á existe. “Paréceme moi ben”, sinaalza tardaría en alcanzar a axilida- laba Xosé Otero, patrón do Sardide que ten o actual e quizais habe- ña 1 de Bueu. “O sistema implicaría que aplicalo en contornos con ría que os compradores fosen sumenos participantes nas poxas ou bindo a súa oferta e se con iso concon operadores máis afeitos a este seguimos mellores prezos, estutipo de procesos. Unha persoa que pendo”, engadía.
Quen amosou un escepticismo
ve ben esta posibilidade é Torcuacoa medida aproto Teixeira, que
bada pola Xunta
até hai pouco era
foi Xesús, funcioo patrón maior da
poxa á baixa
nario da ConsellaConfraría da Coruña e que agora limita a posibilidade ría de Pesca destinado na lonxa de
ocupa a presidende empregar
Portonovo. “Ese
cia da asociación
non é o problede armadores Pes- todas as fórmulas
ma”, sinalaba Xeca Galicia. “Abre
sús ao remate da
moitas posibilida- transaccionais
poxa que el mesdes –sinalou Teide
adquisición
e
mo controlou. “Os
xeira–, pero hai
prezos do peixe
que ter en conta venda utilizadas
vainos poñer o
que hai moitos
mercado; o que
protagonistas e noutros sectores”
hai que facer é reimplantalo terá
gular a pesca, pero
que levar un tempo polo arraigo que ten o procede- a iso non hai político que lle meta
man”. Para Xesús, “o que non pode
mento actual”.
O novo sistema que aprobou o suceder é que o mercado demande
decreto da Xunta é voluntario e en mil quilos de sardiña e que os barxeral todos os que están en contra cos pesquen dez mil, porque entón
da súa aplicación din que serían ou- os prezos van baixar”.
Á marxe desta cuestión, de
tros os que oporían. “Os mariñeiros
nunca ían permitir iso”, dicía Rosi- momento non houbo ningunha
ta, sentada canda a señora Carme e lonxa que decidise implantar este
participante na poxa de peixe de novo sistema de poxa. Non se poPortonovo. “Os da Xunta queren de dicir que as lonxas galegas tearranxar as cousas pero van estra- ñan prexuízos fronte aos cambios.
O noso país é pioneiro en sistemas
galo todo”, engadía esta muller.
Con todo, noutros protago- electrónicos de poxa e nos portos
nistas como os mariñeiros, a opo- galegos ninguén pode acudir a

‘A

comprar sen estar rexistrado e
contar con cadanseu mando por
infravermellos que lle permite deter o proceso de poxa e facerse co
lote que lle interesa, sempre e cando non se adiante outra persoa.
Modernidade
Unha empresa galega, Saec Data, é a responsábel de poñer en
marcha un complexo sistema
electrónico de poxas nas lonxas.
A modernidade rematou cos tradicionais curros nos que se cantaban os prezos a viva voz, pero os
procesos de venda de peixe non
perderon o interese etnográfico
que sempre tiveron porque no
fondo o sistema segue a ser o
mesmo, só cambiou a tecnoloxía.
Os cambios permitidos por
Pesca si poden mudar as dinámicas nas lonxas, pero a tecnoloxía
pode ser unha nova aliada do
sector. Se as compañías galegas
de informática son quen de desenvolver mecanismos áxiles de
poxa á alza, gañarase por partida
dobre: os operadores terán novos
sistemas para comprar e vender
peixe e as empresas informáticas
galegas seguirán innovando.
De momento, o sistema pode
ser interesante para algúns. “É
posíbel que lonxas nas que se
vendan produtos moi determinados si que lles interese partir dun
prezo mínimo que garanta a rendibilidade do que se subhasta”,
sinalaba Torcuato Teixeira, presidente de Pesca Galicia.♦

O sistema legal
en España
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MANUEL CAO

Encoro entre Lobios e Entrimo (Ourense).

X. TABOADA

A UE pídelle ao Estado español
maior transparencia nas concesións

O Plano Enerxético de Galicia
reordenará o sector para
evitar que fuxan os beneficios
A.N.T.
A Xunta iniciou xa negociacións coas empresas eléctricas para
que se free a fuxida de beneficios do sector enerxético e, en especial, das empresas hidroeléctricas. “O 40% do total da enerxía producida en Galicia marcha para fóra, e comunidades como Madrid, que só producen o 5% da enerxía que consumen,
vense beneficiados cos ingresos dos impostos da enerxía que se
xera noutros lugares”, explicou o conselleiro de Innovación e
Industria, Fernando Blanco. As empresas enerxéticas están dispostas a negociar co Goberno Autónomo, mentres que a Xunta
ultima o Plano Enerxético de Galicia que reordenará o sector.
Que a enerxía hidráulica é unha
das maiores fontes de riqueza de
Galicia é algo que sabe ben o Goberno galego, ao igual que sabe
que apenas está sacando beneficios de sermos a terceira comunidade que máis enerxía exporta e a
primeira no eido hidráulico. Galicia non conta con ningún dos catro
encoros máis potentes do Estado,
pero si que ten unhas instalacións,
as do complexo Miño-Sil, que son
as máis productivas. O que pasa é
que gran parte desta riqueza está
fuxindo fóra porque as empresas
eléctricas apenas pagan pola explotación dos nosos recursos enerxéticos e mesmo tributan en Madrid, onde teñen a súa sede social.
A Xunta enfróntase agora a
unha reestruturación do sector
unha vez que paralizou a construción de novas minicentrais logo da aprobación dunha iniciativa lexislativa popular en defensa
dos ríos. O Goberno galego está
ultimando para iso un Plano

Enerxético de Galicia que xa foi
presentado en borrador á comisaria europea de Política Rexional, Danuta Hübner, quen se
amosou moi satisfeita en especial pola duplicación dos investimentos en I+D+i e pola vontade
de transparencia nas concesión.
Hai uns días a Comisión Europea (CE) volvía denunciar o anómalo das concesións hidroeléctricas no Estado e ameazou con levar
o caso ao Tribunal de Xustiza da
Unión Europea. A CE considera
que as longas concesións sen apenas contraprestacións por parte
das empresas concesionarias violan o Tratado da Unión “polo seu
carácter discrecional” e pídelle ao
Goberno español que realice concursos públicos e transparentes para licitar estas centrais.
Segundo aseguran as autoridades europeas, para que un réxime de autorización administrativa previa estea xustificada “debe basearse en criterios obxecti-

vos, non discriminatorios e coñecidos de antemán”, para que as
concesións ou ampliacións non
se realicen de xeito arbitrario.
En Galicia, a Coordenadora
Galega para a Defensa dos Ríos
(COGADER), formada por organizacións ecoloxistas, plataformas veciñais, sindicatos, asociacións de pescadores e outras
entidades preocupadas polos ríos, denunciaron en varias ocasións irregularidades na concesión de aproveitamentos hidroeléctricos que afectan a numerosos espazos naturais da Rede Natura 2000, como por exemplo o
sistema fluvial Ulla-Deza e os
sobreirais do río Arnego.
COGADER presentara no
seu momento unha denuncia na
Fiscalía Anticorrupción na época
en que gobernaba o PP en relación coa adxudicación por parte
de Augas de Galicia de numerosas concesións a diversas empresas, como Enerxías do Deza, detrás das cales estaba a mesma
persoa. En total, esta mesma persoa chegou a xestionar até 27
empresas hidroeléctricas, cuxas
solicitudes foron tramitadas en
tempo récord. Coa aprobación da
Iniciativa lexislativa Popular o
complexo Ulla-Deza foi practicamente salvado, pero esta persoa aínda segue a xestionar concesións outorgadas polo PP en
numerosos ríos galegos.♦

O Supremo dos EE UU sentencia
que a enerxía dos encoros non é renovábel
Foi unha sentenza histórica despois de anos de loita por parte dos
ecoloxistas dos Estados Unidos. O
Tribunal Supremo deulle a razón e
nunha histórica sentenza do 15 de
maio do 2006 declarou que as descargas de auga das hidroeléctricas
son “vertidos” e polo tanto deben
ser tratadas como tal e aplicárselle
a normativa de medio ambiente, a

Clean Water Act, debido ao empeoramento da calidade da auga.
Até agora, nos Estados Unidos a enerxía hidroeléctrica estaba considerada como unha enerxía renovábel e o seu tratamento
era preferente. A sentenza do
máximo tribunal lembra que non
se poden estabelecer saltos de
auga de xeito indiscriminado e

recorda que “os trinta anos de
existencia da Clean Water Act
serviron para desenvolver unha
industria pesqueira importante
nos Estados Unidos, como no caso das troitas”. Polo tanto, a autoridade xudicial pide que os Estados regulen as concesións en
función desta lei e non da das
enerxías renovábeis.♦

Dos tres poderes clásicos de Montesquieu a constitución española e as regulacións posteriores someteron a cambios moi
substanciais ao lexislativo e ao executivo debido principalmente á propia instauración da democracia representativa como base na que asentar a lexitimidade orixinaria e de exercicio do parlamento e da presidencia do goberno. A descentralización do
Estado, agora inmersa nunha segunda redefinición en delimitación de competencias, esparexeu polas comunidades autónomas
creadas outros tantos parlamentos e presidentes autonómicos
que tratarían de atender ás preferencias expresadas polos seus
concidadáns nas correspondentes eleccións. Pode dicirse que os
cambios formais foron importantes neses dous poderes pero
aínda o foi máis a propia dinámica derivada da instauración da
democracia e do autogoberno das comunidades autónomas.
Unha excepción importante a esta dinámica de cambios podemos atopala no poder xudicial pois a constitución apenas modificou o status real dos seus integrantes e o modelo de estrutura
orgánica e funcional elixido concedeu grande autonomía de decisión aos membros da xudicatura até se converter nun Estado dentro do Estado con plena capacidade para ignorar parte importante
dos cambios políticos e sociais e as dinámicas de autogoberno nas
comunidades autónomas. Neste sentido, pode dicirse que o poder
xudicial aparece como estrutura de poder impermeábel, con gran
capacidade para manter o status quo debido seguramente a un sistema de selección interna semellante ao da ditadura.
As elaboracións teóricas que relacionan o desenvolvemento
económico coas institucións dun país consideran que a calidade do
sistema legal resulta esencial para verificar os dereitos de propiedade, garantizar a eficacia dos contratos e proporcionarlles certezas aos axentes á hora de decidir unha determinada asignación dos
recursos reais e financeiros. O sistema legal debe fornecer un marco estábel e democrático no que os axentes sociais, políticos e económicos poidan chegar a acordos e realizar negocios no respecto
a unhas regras preestabelecidas aceptadas por unha ampla maioría
social. As decisións xudiciais serán predicíbeis e non arbitrarias
para así poder gozar da lexitimidade social e asentar o predominio
das regras formais explícitas sobre as informais implícitas.

O xuíz Grande Marlaska.

‘E

n España existe unha grave
tendencia a xudicializar a vida política,
económica e social de xeito que
calquera actividade ou actuación pode
ser obxecto de revisión xudicial”
En España existe unha grave tendencia a xudicializar a vida
política, económica e social de xeito que calquera actividade ou
actuación pode ser obxecto de revisión xudicial. En principio, este modelo aparentemente garantista trataría de dotar de eficacia o
deseño e recoñecemento de novos dereitos para os diversos axentes pero, na realidade, a escaseza de medios e a organización dun
sistema xudicial ancorado no pasado predemocrático inutiliza o
exercicio deses dereitos, pois a implementación real da xustiza fai
moi difícil o cumprimento das normas abondosamente regulamentadas polo poder lexislativo. Así, a produtividade lexislativa
dos parlamentos no se ve acompasada pola correspondente dotación de medios humanos, materiais e tecnolóxicos que garantan o
cumprimento desas novas normas. Aínda máis, o deseño institucional, cun Consello Xeral do Poder Xudicial dominado por unha especie de partidos políticos xudiciais no que predominan as
correntes máis conservadoras e ligadas ao pasado, pexa unha e
outra vez o axuste e modernización das estruturas xudiciais de
acordo co deseño constitucional do Estado das Autonomías e co
imprescindíbel recoñecemento dos dereitos individuais e colectivos propio dun país democrático e membro da UE xa dende 1986.
Quizáis a principal, e talvez única, materia pendente no deseño institucional do Estado sexa o artellamento dun sistema legal eficaz e críbel que sintonice coa dinámica de cambios institucionais formais en dereitos políticos, económicos e sociais.♦

O inicio da negociación
coa ETA aprázase até que se
calme a tensión xudicial
CÉSAR LORENZO GIL
O xuíz Fernando Grande-Marlaska está a piques de cederlle o
seu posto na Audiencia Nacional a Baltasar Garzón. Antes de
marchar, decidiu rachar unha convención non escrita que eximía de responsabilidades os empresarios extorsionados pola
ETA que puidesen ter pagado o “imposto revolucionario”. Esta
actuación apraza o inicio das negociacións políticas coa ETA.
Grande-Marlaska situou no punto de mira dous novos sectores
da sociedade vasca, en relación
coa actividade da ETA. O maxistrado ordenou imputar por delito
de colaboración armada o dirixente do PNV Gorka Agirre,
amais de varios empresarios,
acusados de pagar a extorsión
esixida polo grupo armado.
Esta ampliación dos “sospeitosos” de colaborar coa loita armada
supón, en palabras do presidente
do PNV, Josu Jon Imaz, “unha xudicialización da política inexplicábel e inxustificábel”. O que fora líder nacionalista vasco, Xabier Arzalluz, foi máis alá e adiantou que
“se persiste a persecución contra
os demócratas, o PNV deberá tomar a decisión de non acatar a
constitución española”.
A liña que manexan os peneuvistas é que a estratexia de Grande-Marlaska responde a un proxecto auspiciado polo PP e os sectores máis conservadores da xudicatura, que consideran que cómpre desvincular a actividade delitiva da ETA “pulcramente” de cal-

quera avance no “proceso de
paz”. Deste xeito, comentan os
nacionalistas vascos, a postura do
goberno queda debilitada diante
da primacía do mandato dos xuíces. “Zapatero tende a man pero a
Audiencia Nacional agárrao polos
sobrazos para que non acabe de se
achegar á esquerda abertzale. O
malo é que o contorno da ETA
responsabiliza o goberno dese desencontro”, explicou Josu Jon
Imaz. Con certeza, a estratexia vese claramente cando se prohibe
que Arnaldo Otegi participe nun
foro de opinión en Catalunya “por
representar unha organización ilegalizada”, aínda que en ningún
documento figure que está convidado polo seu posto en Batasuna.
Agora, o dedo acusatorio
pendura sobre o PNV. A situación preocupa en Euskadi. Até o
secretario xeral do PSE, Patxi
López, recoñeceu os méritos de
Agirre e o compromiso coa democracia. López tamén criticou
o “acoso” aos empresarios.
“Ninguén pode converter as vítimas en verdugos. O medo non é

delito”, dixo en alusión aos procesamentos de “supostos” pagadores do “imposto revolucionario”.
A primeira consecuencia deste movemento xudicial tivo consecuencias políticas. O presidente do goberno central, José Luis
Rodríguez Zapatero, preferiu
non iniciar as negociacións coa
ETA e segue sen saberse cando
anunciará no Congreso dos Deputados o comezo do diálogo.
Algo semellante ocorreu na cámara vasca. O “proceso de paz”
aberto polo goberno de Juan José Ibarretxe, preferiu deixar para
despois do verán os seus traballos. A idea é clara: mentres persista a tensión xudicial é imposíbel achegar posturas políticas.
O máis satisfeito coa situación
actual é o PP. O seu presidente,
Mariano Raxoi, considerou oportunos os movementos de GrandeMarlaska e culpou o fiscal xeral
do Estado, Cándido Conde-Pumpido de “protexer os terroristas”.
O que resta por saber é se Baltasar Garzón proseguirá a senda
do seu antecesor ou preferirá unha
posición máis discreta. No pasado,
o maxistrado chegou á fama con
macrooperacións de moito calado
nos medios, pero nalgunhas declaracións recentes queixouse do excesivo protagonismo que ten ás
veces o poder xudicial.♦

Tres obras de
referencia sobre
a resistencia
galeguista
ao franquismo

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

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

OTTO / AGN

Cataláns, vascos e galegos conmemoran o 70 aniversario do Estatuto do 36.
O 28 de xuño reuníronse en Santiago, nun acto político, os representantes da Alianza Galeuscat para
remomorar a aprobación, en referendo, do Estatuto de Autonomía de Galiza, abolido pola sublevación
militar de 1936. Xusto setenta anos despois da data reuníanse, no Hotel Monumento San Francisco,
Josep Antoni Durán i Lleida, presidente de Unió Democràtica de Catalunya; Josu Jon Imaz, presidente
do Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco; Artur Mas, presidente de Convergència Democràtica de Catalunya, e Anxo Quintana, portavoz nacional do BNG. Todos eles interviron para destacar a importancia daquela xeira histórica e para reclamar, xa na hora actual, unha visión plurinacional
do Estado español e unha reforma dos Estatutos de Autonomía tendente a recoñecer este carácter.♦

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

A NOSA TERRA

Nº 1.229 ● Do 29 de xuño ao 5 de xullo do 2006 ● Ano XXIX

Grande-Marlaska despídese da Audiencia
Nacional cunha operación moi discutida
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Os EE UU tutelan os candidatos á presidencia nicaraguana

A campaña electoral da ‘Contra’
CÉSAR LORENZO GIL
Os EE UU non están dispostos a que Daniel Ortega volte
á presidencia de Nicaragua.
O propio xefe da diplomacia
estadounidense para América Latina viaxou a Managua
para “amparar” os candidatos máis caros a Washington.
A campaña electoral nicaraguana
xa comezou, máis de catro meses
antes dos comicios presidenciais
do 5 de novembro. O xefe da diplomacia estadounidense para
América Latina, Tom Shannon,
visitou o 27 de xuño Managua
para darlles o apoio dos EE UU
aos candidatos Eduardo Montealegre, da Alianza Liberal Nicaragüense, e Herty Lewites, do Movimiento Renovador Sandinista.
Esta visita chega xusto cando
se publica a primeira enquisa
electoral, que lle dá unha ampla
vantaxe ao ex presidente sandinista Daniel Ortega. Esta posibilidade preocupa moito en Washington, que anunciou publicamente un ronsel de visitas de diversos altos cargos para “ofrecerlles aos nicaraguanos apoio decidido nuns intres de tanta inquedanza”, tal e como dixo Shannon.
O diplomático estadounidense
explicou que a súa viaxe tiña por
obxecto “asegurar a presenza de
forzas democráticas nos comicios
que garantan os dereitos políticos
e económicos de todos os cida-

O ex presidente Daniel Ortega e novo candidato da FSLN nun mitin electoral.

dáns”, é dicir, recoñeceu implicitamente que tanto Montelaegre como Lewites contarán con diñeiro
norteamericano para as súas campañas. Esta modalidade de intervención política foi definida polos
medios nicaraguanos como a
“Contra de micrófono”, en alusión
á creación daquela poderosa forza
militar que, pagada polos EE UU,
combateu o goberno sandinista
durante a década do 1980. Se daquela se buscaba debilitar o réxime a través das armas, agora pasa
todo o contrario, quérese protexer
o sistema actual co pagamento a
aqueles candidatos con menor
apoio social aínda que afíns aos in-

tereses norteamericanos.
A intervención en Nicaragua
é a máis directa das que realizan
os EE UU nos procesos electorais de Latinoamérica. En abril, o
portavoz do Departamento de Estado, Sean McCormack, pediu
explicitamente que os nicaraguanos non votasen por Ortega. “Instamos ao pobo nicaraguano a rexeitar figuras desacreditadas do
pasado”, dixo en rolda de prensa
en Washington. Por aquelas mesmas datas, o embaixador norteamericano en Managua, Paul Trivelli, reuniu no seu despacho os
principais candidatos da dereita
para lles esixir que formasen un-

ha alianza o suficientemente forte como para impedir a chegada
do sandinismo ao poder.
Ortega non ocultou a súa admiración polo proceso bolivariano no
que participan Venezuela e Bolivia
e declarou que se chega a gobernar
de novo, tentará mover “pacífica e
cautelosamente o leme dos nosos
intereses cara a un continente plural, aproveitando a colaboración
con países irmáns”, nunha alusión
non só aos planos de venda de petróleo venezuelano a baixo prezo
senón ás xestións de varios políticos sandinistas con representantes
chineses para asinar convenios de
colaboración comercial.♦

Aquí fóra

Que México?
ROBERTO MANSILLA
Setenta e dous millóns de mexicanos decidirán o próximo domingo 2 de xullo o seu futuro presidente para o período 2006-2012. Os
candidatos son cinco, pero as posibilidades reais de triunfo concéntranse en Andrés Manuel
López Obrador, do Partido da Revolución Democrática, PRD/Alianza para o Ben de Todos
e Os Pobres Primeiro, e en Felipe Calderón,
do Partido da Acción Nacional, PAN, tolda
política do actual presidente Vicente Fox.
No entanto, o actual proceso electoral ofrece un momento tan decisivo como preocupante, xa que mide o éxito da transición política
post-PRI comezada no 2000. Mais, probabelmente, México nunca asistira anteriormente a
unha campaña electoral chea de insultos e
agravios directos tan pronunciados como inxustificados, evidenciando preocupantes síntomas de deterioro no debate político.
A confrontación López Obrador-Calderón ten tintes dunha mediática “guerra sucia”
semellante, aínda que non exactamente igual,
á acontecida recentemente en Perú entre Alan
García e Ollanta Humala. Pero o problema
non é só cómo este panorama inflúe nos contidos programáticos dos candidatos senón na
debilidade institucional mexicana, traducida
na fráxil posición do Instituto Federal Electoral, sobre quen recaen presuntas acusacións
de falta de transparencia.
Este escenario amosa sinais inquietantes
diante da celebrada transición política personificada na vitoria de Vicente Fox no
2000 e as medidas reformadoras enfocadas
en mellorar un sistema electoral tan pouco
transparente como escasamente democrático. O candidato oficialista Calderón, apoiado indirectamente polo actual goberno con-

servador, polas elites empresariais vencella- nalistas poderían lastrar a recente transidas aos grandes negocios transnacionais, ción democrática post-PRI.
influíntes canles de TV como Televisa e un
México constitúe un esencial peón no
certo desconcerto social, esfórzase en cuali- xadrez xeopolítico latinoamericano e non só
ficar o seu rival como unha “ameaza á de- pola súa veciñanza cos EE UU. A pesar de
mocracia e o progreso
que, tradicionalmente,
económico” e unha
a política exterior meperfil mesiánico
continuación do modexicana trata coa maior
lo instaurado por Hugo
deferencia a súa relaresulta
característico
Chávez en Venezuela.
ción con Washington
Pola súa banda, Lóque cos países latinoanos
discursos
de
ambos
pez Obrador, quen comericanos, o próximo
mandaba comodamente
candidatos, pero quizais presidente evidenciará
as enquisas tras recupese a vaga de cambios
principalmente
rarse dunha presunta
políticos electorais cacaída nas derradeiras
ra á esquerda e centro
no
caso
de
Obrador”
semanas, denuncia unesquerda en América
ha evidente conspiraLatina é unha realidade
ción mediática e polítien fase de consolidaca na súa contra, busca afastarse da “pantas- ción ou se ben un aliado estratéxico tan imma chavista” (quizais preocupado polo portante para Washington continúa a manter
exemplo peruano a respecto de Humala) e o seu modelo económico neoliberal.
acusa a Calderón de beneficiar política e ecoDeste modo, o espello mexicano ilusnomicamente os seus familiares, utilizándoos trarase nos próximos comicios en Nicaragua,
na campaña electoral. En ambos os casos, se- o Ecuador e o Brasil. Pero tamén evidenciamella máis importante potenciar as acusa- rá a influencia da diáspora como poder eleccións contra o seu rival que especificar qué toral: por vez primeira, máis de 400.000 mefuturo esperan construír para os mexicanos. xicanos no exterior poderán votar o próximo
O perfil mesiánico resulta característico domingo, a maior parte deles residentes nos
nos discursos de ambos candidatos, pero EE UU. Todos eles están sensibilizados poquizais principalmente no caso de Obrador, las medidas represivas do Goberno Bush caco cal se pode intuír que, no caso mexicano, ra á inmigración. Mais cos ataques directos
existe unha cargada percepción electoral de entre os candidatos, a diáspora pode descifatalismo e mesianismo. Tanto Obrador co- frar varios dos enigmas electorais das próximo Calderón séntense os abandeirados da mas presidenciais mexicanas.♦
“necesidade histórica” de impulsar un novo
ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI.
modelo para México. Tanto o seu discurso,
www.igadi.org
como os seus respectivos caracteres perso-

‘O

O manicomio
armado
GUSTAVO LUCA

N

a disciplina inglesa e
norteamericana contra
os iranianos por
nacionalizaren o petróleo en
1953 están resumidos os dous
sistemas clásicos de control
sobre os países produtores. O
primeiro é a intervención
sobre prezos e distribución,
nunca nas mans dos donos
dos pozos; o segundo é a
enxeñsría do golpe de Estado
para mudar o gobernante que
pon os atrancos.
Mossadeq declara o petróleo interese estratéxico en
1951, ao que responden Wall
Street e o Banco de Inglaterra
tirando os prezos. A responsabilidade da ruína cae sobre a
cabeza do gobernante nacionalista que logo é suplantado por
alguén máis obediente.
As normas de
participación no mercado
internacional da enerxía non
variaron dende os tempos da
Anglo Iranian Oil Company.
A diferenza é que o que antes
se facía de forma indirecta,
mediante a intervención dos
servizos secretos, é agora pura
sinceridade política. Vexan a
proba: o dereito internacional
foi abolido e os intereses da
enerxía gobernan directamente as relacións entre nacións.
As intervencións no Cáucaso,
Nixeria, Timor e o Chad son
polo control dese mercado. A
deriva da posición norteamericana con Rusia ten a ver coa
oferta do gas de Siberia para a
UE, un proxecto dos tempos
de Leonidas Breznev. A
emancipación bolivariana depende do control da enerxía.
Deben agregarse dous novos elementos a este
esquema. O primeiro procede
do estudo de Colin
Campbell, o respectado xeólogo británico que avisa que
o planeta gastou máis dun
terzo dos seus recursos
fósiles e prevé un futuro próximo no que o petróleo será
materia reservada para transformación industrial e non
para queimar nas autovías.
O segundo aparece no libro
de Greg Palast Armed
Madhouse [o manicomio
armado] e consiste na seguinte
denuncia: dende 1925 o obxectivo das grandes compañías de
distribución de petróleo é limitar a produción para subir o
prezo. Esta é a verdadeira
razón, segundo o autor, de
todas as intervencións armadas
sobre os países con reservas,
incluída a destrución do campo
de Basora, na guerra do Golfo
dos 80, con Irán e o Iraq como
actores e o derrame do poder
de refino do Iraq dende a
segunda Guerra do Golfo do
91 (estamos na terceira). Acrecentadas mediante a guerra, as
rendas do petróleo van para a
industria do armamento e para
o sistema de propaganda deste
negocio. Ben se comprende
que o que denuncia Palast non
é contraditorio co que di
Campbell senón complementario. Do que se trata é de aforrar
para o futuro.♦

A escola das canastras
CÉSAR LORENZO GIL
Xusto o ano no que debutan as
seleccións galegas absolutas de
básquet, os clubs galegos da
elite reséntense polos pobres
resultados. Está a solución na
canteira? Que dificultades teñen os rapaces que se prenden da canastra desde rillotes?
En Galiza a maré de nenos armados de balón de baloncesto é
enorme. Hai pavillóns nos que
adestran até 50 cativos xuntos.
Clubs de base acumulan até
400 licenzas federativas de rapaces entre os cinco e os 18
anos. Este esforzo mantense
con máis ilusión ca cartos e
precisa do impulso do básquet
profesional para que haxa moitos máis galegos na elite.
O Breogán de Lugo non está
a pasar un verán alegre. A pesar
dos moitos traballos para manterse na ACB, o equipo que adestrou Moncho López perdeu a categoría. Co descenso, a Galiza
baloncestística comezou a cuestionar un modelo deportivo onde
primaron as fichaxes foráneas e
non se atopou o xeito de incluír
os novos valores. “É moi complicado para un mozo superar a distancia entre a categoría xuvenil e
a profesional”, explica Miguel
Loureiro, coordinador das categorías de base do Breogán. “Os
clubs pequenos non temos capacidade reter os grandes talentos.
Sempre acabarán por decidirse
por fichar polo Barcelona, o Madrid ou o Pamesa de Valencia”.
Para Loureiro, o estado do
baloncesto de base é bo grazas ao
labor técnico. “Temos uns moi
bos adestradores e unha rede de
clubs que está a realizar un labor
magnífico”, comenta. “A base
combate con ilusión a precariedade económica e a canteira ten
unha saúde respectábel”. O técnico considera que é conveniente
retroalimentar constantemente os
equipos de elite para manter a
motivación da canteira. “Cando o
equipo representativo dunha cidade atravesa un bo momento,
normalmente logra que aumente
a canteira”, recorda. “Cando en
Galiza había tres equipos no máis
alto, Ferrol, Breogán e Ourense,
a resposta da rapazada foi enorme. Cos descensos perdeuse algo
de forza. Só a fortaleza das conviccións de moitas persoas que
apoian o deporte base sen recibiren nada a cambio fai posíbel
que cidades como Vigo, que non
teñen ningún equipo forte, sigan
producindo equipos competitivos”. Neste senso, Loureiro pensa que a posíbel iniciativa para
formar un equipo profesional na
cidade olívica favorecería todo o
baloncesto de base.”
Ademais da influencia dos
equipos de elite, en Galiza son
varias as comarcas con tradición
no básquet que case sempre manteñen equipos competitivos: O
Porriño, Sarria, Lourenzá, Vilagarcía ou Chantada son capitais
da canastra, con moita afección e

talento. “Antes dicíase que onde
máis altos saían os xogadores era
pola parte de Foz”, indica Loureiro. “Mais eu penso que ten a
ver coas xeracións e a pegada
dalgún adestrador ou equipo de
adestradores nalgún lugar concreto”. Non en van, o Chantada
arestora ten os mellores números
estatísticos de todo o Estado.
Miguel Loureiro destaca,
pese a todo, que a crise actual é
pasaxeira. “Dentro de cinco
anos, non menos de cinco rapaces galegos estarán en planteis
profesionais da liga ACB. E
moitos máis vivirán do baloncesto. A Liga LEB debería ser
no futuro unha competición activa, con recursos suficientes

para subsistir folgadamente”.
Cambiar o modelo
O Estudantes de Lugo é o segundo club da cidade. Conta
con máis de 400 xogadores federados e un equipo na Liga
EBA. O seu adestrador, Lisardo
Gómez, non tivo medo de prescindir dos dous estranxeiros que
tiña no plantel para subir dous
xuvenís. “Só cando os rapaces
ven que con esforzo poden chegar arriba, traballan”, explica.
Para Gómez, a coincidencia
do descenso do Breogán e o debú
das seleccións galegas poden servir de punto e á parte no modelo
baloncestístico da cidade. “O Breogán cometeu moitos erros nos úl-

timos anos, especialmente no que
lle afecta á canteira”, comenta.
“Era o único club ACB que non tiña equipo sub20 e renunciou a
acordos cos equipos de base, primando os contratos a foráneos”.
Con todo, Gómez recoñece
que a perda de categoría fixo reaccionar a directiva e prevese que
este ano se potencie a canteira.
“O que pasa é que moito do traballo debería estar feito. O Manresa pode loitar por volver ascender con dúas fichaxes porque xa
teñen unha base de xogadores
criados nas súas categorías inferiores preparados para a LEB”.
O adestrador do Estudantes
recomenda, como xeito de remediar a situación, reencontrarse

coa afección. “Lugo é unha cidade que ama o básquet pero precisa identificarse cos xogadores
que hai na pista. Ás veces darlle
a oportunidade a un xuvenil é un
investimento a longo prazo”, explica. “No noso equipo, cando
subiron os dous mozos, non só
eles empezaron a tomar en serio
a súa técnica. Os seus compañeiros entenderon que paga a pena
pelexar duro por cumprir os obxectivos e mellorar.”
Gómez entende que non é
un defecto que haxa xogadores
galegos en equipos de fóra desde novos. “Tomara eu ter moitos pupilos xogando na ACB.
Galiza debe exportar talentos.
Non é nada malo”.♦

A selección de baloncesto de Galiza impúxose
ao Xapón (63-58) no Pavillón dos Deportes de
Lugo o 28 de xuño. Perante 3.000
espectadores, o equipo composto por Xavier
Rodríguez, Lucho Fernández, Lino
López, Xosé Ramón Esmorís,
Sony Vázquez, Rubén Vila,
Xulio González, Xosé
Rama, Manuel Gómez,
Fran Vázquez, Xavier
Román e Xosé Antelo, foi
moi superior ao
combinado asiático.
O 29 de xuño,
tócalle a vez á
selección
feminina que
prepara Xoán
Corral. O
partido é ás
9.30 da
noite tamén
diante do
Xapón no
Pavillón das
Travesas de
Vigo.

El Progreso

As nosas rapazas na pista
O básquet feminino tivo sempre
moita forza en Galiza. Desde os
vellos equipos Medina á era dourada do Celta Citroën. Mais hoxendía os equipos galegos están
en crise. Nótase nas pistas e nas
bancadas. “Considerar a Galiza
unha potencia no básquet feminino foi unha esaxeración”, comenta Carlos Colinas, coordinador
deportivo do Celta Vigourban. “O
número de galegas neses equipos
era escaso. Só hai que ver a convocatoria da selección, na que
houbo pouco onde escoller”.
Colinas recoñece ademais
erros na planificación dos clubs
de elite. “No Celta faltou durante tempo capacidade para entender qué facía falta para medrar.
Non miramos apenas para abaixo”. O coordinador do equipo
vigués defende un modelo de
colaboración cos equipos de ba-

se da cidade. “O Celta ten que
servir de líder de toda a maré
baloncestística feminina”, indica. “Pero non para afogar as outras iniciativas senón para
apoiarnos mutuamente. Por
exemplo, queremos que todos
os clubs teñan invitacións para
que acudan aos partidos nosos
cada semana”.
Esta actitude é moi valorada
nos outros equipos da cidade.
Francisca García é secretaria do
Seis de Nadal, un exemplo de
esforzo colectivo sen case recursos, con máis de 300 licenzas entre mozos e mozas e uns
resultados óptimos na competición galega. “De nada serve
querer apostar polo deporte espectáculo de costas á cidade. É
triste que haxa máis público nos
partidos das nosas nenas ca nos
do Celta”.

Colinas prognostica unha revolución mais pide paciencia. “A
nosa intención é que en catro
anos, a base do noso plantel estea
composto por xogadoras galegas.
Este cambio é moi complexo e
vainos custar moito. Espero que a
xente teña paciencia. O Celta
arestora prefire ser modesto en
obxectivos deportivos e volver
abrazar a cidade e a afección”.
Pero o técnico recoñece
moitas dificultades no actual
panorama. “Cada día hai máis
oferta deportiva. Á mesma hora
en Vigo xogan varios equipos
de diferentes disciplinas. O dilema é apostar polo espectáculo
ou por identificar o público coas xogadoras en pista. Nós quedamos coa segunda opción”.
Francisca García considera
que as dificultades do básquet
feminino son moito maiores por

razóns culturais e de educación.
“Hai moitas nenas que teñen talento pero non apostan por seren profesionais. Primeiro, porque saben que moi posibelmente non poidan vivir do deporte.
E despois, porque a maioría estuda moito e, con bo criterio,
decántase pola universidade”.
García entende que o fundamental é formar a xente en valores deportivos. “Sabemos que é
moi complicado crear profesionais. Moitas acaban no Centro
de Alto Rendemento de Esplugues de Llobregat. Agora, tras
dez anos, unha das nosas ex xogadoras pode debutar co Celta,
Carla Fernández. Mais o noso
principal éxito é manter e ampliar a nosa estrutura para seguir
gañando títulos e demostrando
que é moito o que se pode facer
sen diñeiro pero con ilusión”.♦
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Os sobreviventes de cuartos son cabezas de serie agás Ucraína e Portugal

Recta final de históricos
CÉSAR LORENZO GIL
Das oitos seleccións que se
manteñen no mundial de Alemaña, seis foron cabezas de
serie no sorteo previo. Na tónica habitual, as eliminatorias foron fieis á historia e
cumpríronse, na meirande
parte dos casos, as previsións.
Con tanta estrela de campión do
mundo nos campos, é ben complicado sinalar favoritos. Obviamente, o Brasil segue a arrastrar
a capa de “equipo que bater” pero ábrense outros camiños, especialmente porque os que logren chegar ás semifinais (agás
Italia, que recibe a moi feble
Ucraína) terán demostrado un
alto nivel competitivo.
Este ano non hai atallos. Só
os italianos se favoreceron das
circunstancias e esquivaron a
Francia nos cuartos. O seu fútbol
apagado e máis decadente que as
pedras dos palacios de Lampedusa recibe unha tregua diante
dunha insípida Ucraína, que vai
completar un debú extraordinario usando o mínimo esforzo.
Italia xoga co seu estilo pero quizais gastou toda a súa cota de oportunismo co penalti
que marcou Francesco Totti
diante de Australia. O escándalo da corrupción no calcio deixou pegada na selección e hai
incluso quen pensa que é mellor
un fracaso do combinado azzurro para que a catarse sexa
completa neste verán.

O francés Willy Sagnol pelexa un balón con Cesc durante o Francia-España do 27 de xuño.

Os ucraínos non mostraron
aínda nada. Andrei Shevchenko
só marcou de penalti e os seus
compañeiros non van aproveitar
o “éxito” para mellorar os seus

contratos. Máis ben xogadores
como Andrei Voronin ou Andrei
Vorobei perderon cotización no
mercado internacional.
A presenza da república ex

soviética é a única sorpresa. Ao
contrario do que pasara hai catro
anos en Corea e no Xapón, nesta
ocasión non hai nin equipos africanos nin asiáticos loitando polas
semifinais. O máis imprevisíbel é
a chegada dun Portugal que empezou con moitas dúbidas e que
se enfrontará a Inglaterra moi danado pola guerra total que viviu
no seu partido contra Holanda.
Os portugueses teñen ao seu
favor que están en crecemento.
Cada partido que xogan melloran, especialmente no labor táctico. O peor é a baixa de Deco,
quen, a pesar de non destacar
moito, ten moita experiencia na
alta competición (foi dúas veces
campión de Europa). A clave do
xogo luso volverá estar nas bandas e no acerto dun Maniche que
debe andar canso do frío ruso e
busca desesperadamente un contrato máis perto da casa.
Enfronte estará Inglaterra. O
equipo de Sven Goran Eriksson
é unha incógnita. E estamos en
cuartos! Non ten estilo definido
pero salva os partidos con oficio.
O mellor dos ingleses é a calidade individual de David Beckham, Steve Gerrard ou Frank
Lampard. Se teñen uns cantos días bos, Londres pode ser unha
festa o 9 de xullo.
Algo semellante lle pasa a
Francia. Equipo insultado e arrinconado coma un pelotón de veteranos do Vietnam en Connecticut, garda rambos en cada liña.
Estalle gustando ir de vítima e

pode arruinarlle a tarde ao Brasil.
Mais facerlle a vida imposíbel ao Brasil é máis ben mérito
dos brasileiros. A afección quería
que o “hexa” (sexto título mundial) chegase con foguetes de artificio e fantasía en cada xogada.
Por fortuna, Carlos Alberto Parreira non enfiou ese camiño e
prefire aprobar todas aínda con
mala letra. O cadrado máxico élle
máis rendíbel ca un piso en Baiona e a confianza que depositou en
Ronaldo estalle a dar réditos en
forma de goles. De todos os xeitos, o Brasil precisa testar o seu
potencial real diante de Francia,
o primeiro rival de entidade co
que se vai encontrar en Alemaña.
Alemaña é, hoxe por hoxe, a
alternativa ao Brasil. Xogar na
casa, con certa alegría e moito
caudal ofensivo dálle un plus lóxico que converte o seu encontro
coa Arxentina no máis importante dos cuartos. Se Ronaldo parece que vai triunfar, igual que o fixera hai catro anos, o mesmo pode dicirse de Miroslav Klose, que
aumenta moitos enteiros cando
pon a camisola do seu país adoptivo (el naceu en Polonia).
Os arxentinos, en troques, xa
andan temerosos. Vencidos polo
autoodio nos últimos 12 anos, os
albicelestes seguen a ser os que
chegan con máis folgos e mellores
opcións de xogo dos oito clasificados. Leo Messi está “virxe” e
José Pekerman pode compoñer o
equipo que máis lle guste sen preocuparse de lesións ou sancións.♦

A maré ‘roja’
marchou tan
rápida como
nacera
A derrota de España perante Francia converteu a euforia en decepción. Vaia, o que ocorre cada dous
anos, cando a selección cae “antes
de tempo”. Demostrouse outra vez
que a roja se utiliza comercialmente até tirarlle a cor. As goleadas da
primeira fase valeron para vender
xornais, engordar a puxa pola audiencia de Cuatro e La Sexta e cebar supostas ofertas polos valores
españois, caso de Fernando Torres.
Mais igual fan unha cousa
que a contraria. O fiasco diante
de Francia dixeriuse rapidamente e onde antes se vía puntadas
perfectas en fío de bramante,
agora descóbrense máis eivas ca
nunha chaqueta do Lefties.
O certo é que a euforia era desmedida e que o problema de España non se resolve con calidade ou
esquemas tácticos máis ou menos
ventureiros. O defecto é de orixe.
Ten que ver coa identidade e co
pánico. Cada mundial ou cada Eurocopa é sempre “a primeira vez”
dun equipo suoroso ao que sempre
lle tremelican os dentes cando se
pon en xuízo a grandeza.♦

O r egr eso
dos textos
dos
mosteiros

Mofa e Befa
sempre ao lonxe
Mofa e Befa estrean no teatro Principal de
Compostela este sábado 1 Sempre ao lonxe,
novo espectáculo que leva aos escenarios a
Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, desta
volta con máis música e co humor acedo que
os caracteriza. Sempre ao lonxe é un espectáculo presentado por un padre misioneiro
no que se arremuíñan casas de fados, filmes
de Fu-man-chu, turismo sexual, ONGs, tablaos flamencos, samba, a pintura de Gauguin
e obras da literatura universal como Othello
ou As tribulacións dun chinés na China.♦

X.R. Barreiro.

Tui conmemora
os I Xogos Florais
Tui conmemorou o pasado 24 de xuño o
115 aniversario da celebración dos 1º Xogos Florais de Galiza, que tiveron lugar no
concello tudense en 1981. O lema escollido polos organizadores, entre os que se
topaban Manuel Murguía e Brañas, fora
!Galiza esperta! Organizado pola Real
Academia Galega, en colaboración co
concello de Tui e a Consellaría de Cultura, o acto homenaxe contou coa intervención de Xesús Alonso Montero, Andrés
Torres Queiruga e Xosé Ramón Barreiro,
entre outros, e coa actuación dos gaiteiros
Xosé Ferreirós, Xalo e Bieito Romero.♦
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Fotograma de
Sácalle os ollos.

XAN CARBALLA

Curtas na rede
con premio
Dez pezas audiovisuais foron premiadas
dentro do programa Curtas na rede, iniciativa organizada pola Secretaría Xeral de Comunicación e o consello da Xuventude de
Galiza. De entre os máis de corenta participantes foron galardoados na categoría de
mocidade: Marcos Atán, Fernando Pazos e
Irene Crespo. Na sección de comunicación
escolleuse o traballo de Sara Prieto, Olaia
Sendón e Pablo Penedo. No referido á defensa da lingua foron premiados Eduardo
Pérez e Pablo Penedo. O xurado concedeulle ademais un premio á creatividade a Pablo Millán e unha mención a Miguel Puig.♦

a se coñecen os guións premiados pola Xunta na convocatoria
de axudas para proxectos audiovisuais en galego. Setembro, de
Xosé Manuel Bazarra; Baixo o
mesmo teito, de Rosa Castro; Marela, unha
road movie bovina, de Pedro Vila; Alguén
externo, de Beatriz Santana; Da fonte, de
Xosé Morgade; Amence en Bouzas, de Xosé
Castro, O creador de nubes, de Carlos
López; A conta atrás, de Carlos Portela;
Outro máis, de Ricardo Llovo; Monte

X

Pindo, de Xudas Diz; Na madrigueira do
lobo, de Adolfo Ponte; Baixo os paus, de
Óscar Losada; A banda de Matusalén, de
Felipe Amil e Tras as luces, de Sandra
Sánchez recibirán entre 8.000 e 12.000
euros para desenvolver o seu traballo creativo. Creatividade sóbralle ao pintor Virxilio.
A súa obra inédita e máis íntima exponse
agora e até o 26 de xullo no Instituto
Rosalía de Castro de Compostela, dentro
das celebracións polo 400º aniversario do
edificio do que fora o Colexio San Clemente.♦
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O regreso documental dos mosteiros galegos
O acordo no Congreso abre paso
a unha vella reivindicación de arquiveiros e historiadores
X.C.
Cando no século XIX se produciu a Desamortización, unha
grande parte dos arquivos e bibliotecas dos mosteiros galegos, das ordes do Císter e dos Bieitos, acabou esparexida por
diferentes arquivos peninsulares. O regreso desta documentación, en orixinal ou copia, a centros de documentación galegos é unha boa noticia a xuizo de historiadores e arquiveiros.
A proposta do deputado do
BNG Francisco Rodríguez foi
aprobada a semana pasada no
pleno do Congreso dos Deputados. Na exposición de motivos lembrábase como unha
proposta semellante fora rexeitada na lexislatura anterior amparándose no “principio de
unidade de arquivos consolidados”, criticando que ese
concepto non atopa en ningún
manual de Arquivística nin
forma parte da doutrina da disciplina, “a práctica demostrou
que non se coñece tampouco
na Arquivística de Tradición
Ibérica, como o proba o feito
de ter retornado ao Arquivo
Xeral de Simancas durante 40
anos do século XX varios centos de cartafois expoliados polas tropas francesas durante a
Guerra da Independencia. E
non se ten noticias de que arquivos e investigadores franceses tivesen padecido un
transtorno espantoso ao voltar
eses cartapacios que permaneceran no estado viciño case século e medio nin que Francia
tivese violado o suposto principio de unidade de arquivos
consolidados. Ao contrario, reparouse unha inxustiza”.
A resolución adoptada fundaméntase tamén na capacidade tecnolóxica que hoxe permite realizar copias dixitais o que
evita facer fronte ás “pequenas
molestias que suporía voltar os
documentos orixinais” e
conservaríase a titularidade
estatal, a mesma que teñen os
fondos máis antigos que se
custodian nos arquivos históricos provinciais galegos que
xestiona a Xunta.
Un exemplo destas posibilidades é o recente acordo en-

tre o Museo de Pontevedra e a
Casa de Medina Sidonia. Nestas dúas entidades estaban parte dos dezaseis tomos das
obras completas de Martín
Sarmiento. No futuro ambas
coleccións estarán completas
nos dous emprazamentos, conservando cadanseus orixinais,
tres tomos no caso galego e
trece no caso gaditano.
Un arquivo expoliado
Explica o crego e historiador
Francisco Carballo a orixe deste desprazamento documental,
“Galiza era moi rica en documentación monástica, acumulada por séculos polas ordes do
Cister e os Bieitos. Xa desde os
Reis Católicos estas ordes foran
incorporadas ás congregacións
centrais en Castela, pero conservaban as súas bibliotecas e
arquivos. Cando se produce a
Desamortización non houbo
unha sistematizacion para recoller as súas bibliotecas e arquivos. Moitos documentos integramente foron para Madrid,
por exemplo os do Mosteiro de
Armenteira, e outros quedaron
dispersos en diferentes arquivos provinciais, con sorte desigual. Por exemplo en Ourense
estaba concentrada moita documentación no que hoxe é o Instituto do Posío, e nun incendio
a primeiros do século pasado
perdeuse moito material”.
Para Carballo entre as moitas vantaxes estará o acceso
doado aos historiadores e investigadores que agora tiñan
que desprazarse a unha chea de
ubicacións lonxanas a Galiza.
En canto á importancia dos
propios documentos lembra cal
era o peso de todo tipo que ti-

Francisco Carballo.

ñan os mosteiros, “contaban
cunha parte importante de territorio galego, case un 25% do
total dependía dalgunha maneira deles, especialmente a través
de foros e arrendamentos. Ademais tiñan señorío territorial, o
que lles daba poder político e
económico. Os abades tiñan señorío civil, e eran moi coidadosos cos documentos. A Historia
de Galiza está bastante estudada, pero moitos destes documentos poden servir de base a
estudos de historia local e tamén son importantes para o estudo do noso idioma, porque
hai moitos deles en galego, algo que xa no seu día sorprendeu gratamente a Sarmiento”.
A maiores destes documentos monásticos expoliados na
Deamortización, unha grande
parte do tesouro documental relacionado coa Igrexa concéntrase
en Catedrais e Bispados. Desde a
súa experiencia como investigador, Francisco Carballo destaca o
prodixio do gardado na Catedral
de Ourense e lembra como o
abandono dos arquivos provinciais durante moitos anos, aínda
hoxe está a ser paliado con procesos de dixitalización de materiais devastados polo abandono e
a humidade, “algo parecido pasoulle ás bibliotecas, que en moitos casos non eran consideradas
de interese. En Marín aínda nos
anos 50 había estrados polo chan
moitos libros abandonados nos
lugares desmaoritizados”.♦

Sobrado dos Monxes.

XAN CARBALLA

Os estudantes premian a Isidro Novo co San Clemente
A.N.T.
Un escuro rumor tralo silencio, de Isidro Novo, fíxose co
premio San Clemente 2006 á
mellor novela escrita en galego. Este premio, que outorgan
os estudantes de cinco institutos galegos, engádese ao ‘Vicente Risco’ que xa gañara a
obra do lucense.
Isidro Novo viviu uns días
de premio tras premio. O pasado
mércores 21 de xuño recibiu o
premio ‘Concello de Carral’ de
poesía e só dous días despois,
recibía o cariño dos lectores novos co premio San Clemente. O

premio consiste en 3.000 euros e
outórgano estudantes dos institutos A Guía, de Vigo; Fontem
Albei, da Fonsagrada; Carlos
Casares, de Viana do Bolo e
Eduardo Pondal e Rosalía de
Castro, de Compostela.
Un escuro rumor tralo silencio (Sotelo Blanco) impúxose na final a Cabaret Voltaire, de Jaureguizar e a Aguillóns
de Ortegal, de Hixinio Puentes. A novela de Isidro Novo lévanos a unha Galiza futura na
que a manipulación xenética e
os problemas ambientais toman cariz catastrófico.

Segundo palabras do autor,
quixo aproveitar neste libro a
amplitude de miras que dá a
ciencia-ficción para reflexionar
sobre a conduta humana e os
perigos do coñecemento científico cando non se combina coa
ética. Novo considera que o seu
libro é unha denuncia social actual e novidosa, escrita coas regras e pautas que esixe o xénero e cunha técnica que esperta o
interese por saber que vai ocorrer na seguinte páxina.
O premio San Clemente ten
tamén categorías de mellor novela en español e mellor novela

estranxeira. O catalán Javier
Cercas impúxose na primeira,
con La velocidad de la luz (Tusquets). Cercas venceu as finalistas La hora azul, de Alonso
Cueto e Canciones de amor en
el Lolita’s Club, de Juan Marsé.
The liberating bride [A noiva liberada], de Abraham B.
Yehoshua, foi considerada a
mellor novela internacional do
ano. Este premio recibírono en
persoa no pasado Paul Auster,
Mario Vargas Llosa, Antonio
Tabucchi ou Alessandro Baricco, entre outras figuras literarias mundiais.♦
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Ruiz Zafón en galego
O best-seller prepara a reedición no noso idioma de dúas obras xuvenís
CÉSAR LORENZO GIL
O Príncipe da Brétema e As
luces de setembro son as dúas
novelas de Carlos Ruiz Zafón
que se traduciron ao galego.
Publicadas inicialmente por
Edebé-Rodeira, tras o éxito
de La sombra del viento, diversos desencontros provocan que a nova reedición corra a cargo de Planeta-Oxford.
No 1993, Carlos Ruiz Zafón
decidiu cambiar a súa vida. Tiña daquela 29 anos e dedicábase á publicidade. Tremendo
ante a posibilidade de chegar
aos 30 sen “facer algo edificante”, marchou para os EE
UU e comezou a escribir. Ese
mesmo ano gaña o premio
Edebé de literatura xuvenil
c’O Príncipe da Brétema, título co que iniciou unha carreira
literaria que o había levar, case
unha década despois, ao éxito
máis absoluto tras a publicación de La sombra del viento.
O Príncipe da Brétema publicouse en galego dous anos
despois na filial de Edebé, Rodeira –traducida por Inés Sixto–, ao mesmo tempo ca outra
novela xuvenil de Ruiz Zafón,
As luces de setembro –en versión galega de Antonio Pichel.
Ambos os títulos colleitaron
un éxito inusual nas nosas letras. Rodeira reeditou as novelas varias veces e o director de
Rodeira, Alfonso García Sanmartín, calcula que se venderon ao redor de 20.000 exemplares de cada unha. “Os vimbios de La sombra del viento
estaban aí xa. A atmosfera, o
esquelete narrativo. Incluso
algúns personaxes son ensaios
dos que agora deron a volta ao
mundo”, conta.
Desde Los Angeles, Ruiz
Zafón continuaba administrando o seu tempo entre a literatura e a difícil loita por se facer
un oco como guionista en
Hollywood. Aínda había publicar dúas novelas máis con
Edebé, El palacio de medianoche e Marina.
A primeiros da década do
2000 a vida de Carlos Ruiz Zafón deu un xiro de 180 graos.
Daquela, presentou en Edebé
un texto supostamente para
mozos, La sombra del viento.
Os editores consideraron que o
argumento non encaixaba ben
na súa liña de publicacións.
“Nós aquí só editamos libros
de literatura infantil ou xuvenil. Somos un selo moi relacionado co ensino e recomendámoslle que buscase outra maneira de publicar aquel texto”,
lembra Sanmartín.
Ruiz Zafón presentou o
texto ao premio ‘Fernando
Lara’ e acabou sendo finalista.
Planeta, a empresa promotora
do certame, decidiu publicar a
novela. Estabamos daquela no
2001 pero o ronsel daquela
decisión aínda continúa fume-

Carlos Ruiz Zafón. Meteuno
na súa nómina de autores, puxo ao seu servizo un potente
sistema de mercadotecnia e
quixo cubrir coa súa narrativa
a falta do talentoso Manuel
Vázquez Montalbán, co que
comparte, amais da patria barcelonesa, certo aire na faciana.
O adianto para a segunda parte
do best-seller é de varios centos de miles de euros, e iso que
o escritor aínda non sentou a
escribila.
Intriga xudicial

Carlos Ruiz Zafón.

gando hoxe. Din algúns que a
novela vendeu co boca en boca perto de 100.000 libros, pero a mecha do éxito prendeuna o daquela ministro de
Asuntos Exteriores alemán,
Joschka Fischer, cando, preguntado nun programa de televisión, admitiu que La sombra del viento era unha novela
que lle encantaba. Amais de
ao alemán, a novela traduciuse a outros trinta e tantos idiomas e as cifras de venda xa se
sitúan en varios millóns de
exemplares e seguen a reeditarse libros. Arestora ocupan

os andeis de novidades –cinco
anos despois!– as edicións
53ª, 54ª, 55ª e 56ª.

Planeta quedou tan marabillada co resultado que quixo
gardar nunha arca o nome de

O Príncipe da Brétema

As luces de setembro

conta a historia dun misterio, o
do afogamento de Xacob. A familia Carver terá que desvelar o
segredo dese suceso e enfrontarse á presenza diabólica do Príncipe da Brétema. A medida que
se desenvolve a novela, o misterio agrándase e complícase unha
trama onde o terror, a amizade,
o amor e a aventura conviven.♦

métese no mundo dun
fabricante de xoguetes que
convive cunha recua
de autómatas e outros
xoguetes mecánicos. Nese
ambiente máxico e gótico
aparecen Ismael e Irene, que
nunca han esquecer aquel
verán na Baía Azul e na illa
do faro.♦

A política de Planeta cos seus
autores é un tanto devoradora.
A editorial considera que non
viste que haxa títulos dos seus
asalariados noutros selos e levou directamente os tribunais a
Edebé pola publicación das súas catro anteriores novelas, incluídas as dúas traducidas ao
galego. “Perderon o xuízo e tiveron que pasalo mal cando sacamos unha edición especial”,
recorda Sanmartín.
Agora, caducados os dereitos de autor, o escritor recuperou a propiedade dos textos e
prepara a reedición en Planeta-Oxford, unha editorial de
recente creación que se adicará ao ensino. Xa será esta a
empresa encargada de publicar en galego o autor, nos próximos meses. É incluso moi
probábel que sexan estes libros os encargados de presentar esta compañía no mercado
galego, xa que a día de hoxe
non publicaron ningún libro
no noso idioma.♦
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Autobiografía
Memoria de poeta é o título do
libro de memorias de Xosé María Álvarez Cáccamo. Desde a
súa infancia, a finais da década
do 1950, até
as protestas
da plataforma
Nunca Máis,
a primeiros da
década do
2000. O autor
pescuda na súa
memoria para
explicarnos a
súa formación
poética, as
vivencias de todos estes anos e o compromiso
co mundo. Edita Galaxia.♦

A condición humana en
Contos da Baiuca
Cinco narracións breves premiadas en Arteixo
Título: Contos da Baiuca.
Autores: Bieito Iglesias, Paula San Vicente,

X.L. Álvarez Perez, X. Domínguez Toxo, Inma López Silva.
Edita: Espiral Maior.

O título que hoxe propoñemos,
desde estas páxinas, como lectura, contén os traballos gañadores dos XII, XIII e XIV Certames de Narracións Breves
que organiza a Concellaría de
Cultura de Arteixo. Como calquera outro título de semellantes características presenta uns
valores propios do conxunto,
dos que agora
nos ocupare- Todos
mos, e outros
os relatos
méritos privativos de cada incluídos
un dos traba- presentan
llos gañado- un amargor
res. Destes tra- vital
taremos máis de fondo.
adiante, pois
agora cómpre
non esquecer
os primeiros e sinalar, aínda
que sexan palabras abondo repetidas, que a variedade (de temas e de formas en que son tratados, inclusive de calidades)
adoita garantir lecturas pracenteiras nas que o bon breve compensa o malo (se o hai, no peor
dos casos) e soberpónselle na
nosa memoria. Certamente, no
conxunto non é lei que haxa
sempre parte mala, con todo resulta bastante difícil evitar a
irregularidade. Se xa é complexo evitala cando as narracións
son dun único autor, se acontece que estes son varios e non
está na man do compilador escolla de ningún tipo esa complexidade revélase aínda máis
grande.
Así e todo, o azar pode deparar situacións como a dos
Contos da Baiuca, na que os
discursos presentan un amargor vital de fondo do que é absolutamente imposíbel fuxir, a
vida como un labirinto de infelicidades entre a que deambula,
perdido, só, o ser humano.
Fronte a isto hai dúas posíbeis
reaccións; unha, deixarse ir
nel, conformarse, co mellor
ánimo que un poida, con ser
notario das súas veleidades,
dos seus absurdos; a outra consiste en vivilo e arrincar del as
porcións de felicidade que se
lle brinden, pois se algunha seguranza existe esa é a de que
nada ha de librarnos da dolor,
da tristura, do sabor agre. Ambas e dúas posturas aparecen
ilustradas nas narracións incluídas neste volume.
Un volume que abre Bieito
Iglesias o “Comentario apocalíptico”, cun subtítulo (“análise
existencial do home galego enfermo”). A calquera lle pode

Da vida cotiá

Inma López Silva e Bieito Iglesias.

pasar o que a Adriano, vante
abandonando e vas ficando só,
tetrapléxico (hai moitas maneiras de ficar varado, sen poder
moverse, e o verbo mover ten
unha amplo estro de significados) e desexando a morte. Escrito cunha mestría indiscutíbel, alternan nel a delicadeza
(por exemplo en como completa o relato de Adriano) e crueza
(é un tema duro o desexo da
morte, da eutanasia que poña
fin á amargura existencial eterna que representa estar tetrapléxico) que mesmo se amalgaman e confunden cando
Adriano fai o amor coa amante.
En vista desta situación límite, nada debe estrañar que
un non se identifique consigo
mesmo. Chegándose así a un
absurdo existencial como o

que reflicte o discurso de Xosé L. Álvarez Pérez (“Detrás
dos meus ollos”) que aquí
lembra particularmente os
“Diálogos” de Alejandra Pizarnik, o “Diálogo sobre un
diálogo”
(Borges)
ou
“Atençao ao sábado” (Clarice
Linspector). Aínda que melancolía e o lirismo quizá o
acerquen máis ao de Linspector. Por demais Álvarez Pérez
constrúe o seu discurso mediante a superposición fragmentaria que remiten directamente á narrativa mínima ou
hiperbreve da cal os microcontos citados son referentes
canónicos. Porén Álvarez Pérez establece un tour de force
deixándonos un discurso que
sobrepasa con moito as corenta páxinas. Nel a historia está

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

baixo mínimos (e o lirismo
acada cotas máximas), con todo a adición xera no lector a
ilusión de que si existe, de que
si se conta unha historia.
Os tres títulos restantes presentan tamén o ser humano
atrapado. Carolina (protagonista de “As idades dela” de Paula San Vicente), logo de non facer casos aos avisos, dos sinais
previos ao abismo, chega a
sentir mesmo certa seguranza
(de cara ao futuro, de cara ao
pasado), certa esperanza, mais
nada a librará desa sensación
de eterna demora. E nos restantes dous explicítase máis o labirinto das paixóns humanas,
de vidas rotas. En “A casa dos
alicerceres mariños”, Xaime
Domínguez Toxo faino botando man ao socorrido trío amoroso con dous vértices masculinos, que racha e trata de recompoñerse desde o outro vértice, tentativa de recuperación
do tempo perdido que tamén
resultará tráxica, na que se abusa da adxectivación (nas distancias breves isto é un pecado) e é o título máis irregular.
Finalmente, Inma López Silva
recupera tamén o labirinto das
paixóns humanas nunha historia onde se manexan moi ben o
framentarismo e as técnicas da
brevidade (fundamentalmente,
o resumo) mantendo a intensidade lírica, sentimental, ao longo de toda a narración, na que
se xoga habilmente cos planos
espaciais e temporais e coa sorprendente filiación das fichas
principais que compoñen o
puzzle. Tamén aquí o trío está
sempre en perspectiva, aínda
que sexa con algún vértice potencial, ausente. Tamén aquí as
personaxes están mergulladas
nunha constante procura da felicidade, na constante necesidade do outro que ten como
destino fixo a vulgar insatisfacción dos soños.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Xerais publica A baloira, un
conxunto de 166 textos que
xiran ao redor de temas
como a lingua, a
cidadanía, a
literatura,
persoeiros
que admira, a
lingua ou o
mundo, entre
outros temas.
Todos os artigos publicounos o autor,
Anxo Tarrío, en El Correo
Gallego durante os últimos
anos. Brevidade e precisión
para achegar o mundo á visión
deste profesor compostelán.♦

Campos
de concentración
Atopar sobreviventes do
horror nazi e entrevistalos sobre a súa experiencia. Velaí o
labor de José Viale Moutinho,
que publica
Nas cinzas
do inferno,
compendio de
seis
entrevistas
con republicanos
sobreviventes
da Guerra do
36 que
acabaron en
campos de concentración.
Exercicio de xornalismo e historia viva. Edita Ausência.♦

Historia de Noia
Xerardo Agrafoxo publica
dous volumes sobre a recente
historia de Noia. Crónicas
dunha democracia.
A transición
política en
Noia. Os
dous mandatos de Díaz
Fornas analiza os primeiros anos
(1979-1987)
do goberno
municipal en
democracia. A
revolta nacionalista.
A Noia de Pastor
Alonso. O goberno de
Bieito González chega
até 1995. Edita Toxosoutos.♦
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Vento do Leste
Nº 13. Maio 06.
Dirixe: Xosé Lois García.
Edita: Federación de Entidades Culturais
Galegas de Catalunya.

O galego centra todas as colaboracións deste número. O seu
futuro e as dificultades de normalización nos ámbitos do ensino, a literatura, os medios de
comunicación, a xustiza, a
universidade
ou a
igrexa, son
analizados
por Xosé
Lois García,
Pilar García
Negro, Manuel Dourado, Carlos
Callón, Xosé
Ramón Pousa, Xosé Mª Dobarro, Alberte
Rodríguez Feixóo, Engracia
Vidal, Rubén Aramburu,
Afonso Eiré, Camiño Noia,
Manuel Bragado, Irene Penas,
Henrique Alvarellos, Xosé
Manuel Eyré, Alfredo Iglesias,
Arantxa Fernández, Avelino
Abuín de Tembra e Marcos
Valcárcel.♦

A Peneira
Xornal galego
de información xeral
Nº 417. 2ª quincena de xuño 06.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Alén Miño.

As principais informacións
das comarcas do sur de
Galiza dos
últimos
quince días teñen
cabida neste número
da publicación editada
en
Ponteareas.
O tema de
portada é a
polémica entre o Concello de
Nigrán e os veciños pola aprobación dun novo Plan Xeral
de Urbanismo. Outros temas
destacados son o anuncio da
saída do PSOE de Miguel Barros ou unha entrevista con
Isaac Palacín, membro de Berrogüetto.♦

Revista Galega
de Educación
Nº 35. Ano 2006. Prezo 3 euros.
Dirixe: Xesús Rodríguez.
Edita: Nova Escola Galega.

O tema central deste número é
a relación entre o ensino e os
museos. Consellos,
experiencias e visitas a museos
explican a importancia cultural
e didáctica
destes espazos.
Ademais,
inclúese unha entrevista
co filósofo
Javier Echeverría e unha
experiencia
sobre a
integración do
pensamento, o sentimento e a
acción na escola.♦

Poesía para sentir
Fran Alonso fai unha escolma dos poemas
‘máis amenos’ da nosa literatura
Título: Poetízate.
Autor: Fran Alonso.
Edita: Xerais.

O narrador (Cemiterio de elefantes, Silencio, Territorio ocupado, Males de cabeza…), poeta (Persianas, pedramol e outros nervios; Tortillas para os
obreiros…) e editor (a colección de poesía
Ablativo Ab- Poetízate
soluto) presén- busca
tanos unha an- poemas
toloxía marcada evidente- onde haxa
mente coma equilibrio
todas
pola entre a
subxectivida- linguaxe e
de, mais cun o léxico,
obxectivo ni- a estrutura,
dio abeirar pa- as imaxes,
ra o país da
poesía lecto- a musicares, crear para lidade…
o xénero, en co fin de
principio mi- reconciliar
noritario,
o o poema
achegamento, co lector.
ben sexa por
primeira vez
ou ben ofrecendo un produto o suficientemente atractivo para que o lector non só se aproxime senón
que fique no territorio poético e
que o converta en algo de seu.
No limiar da antoloxía, a
modo de conversa co lector, o

Rosalía de Castro, Uxío Novoneyra e Avilés de Taramancos.

antologo escribe “ o importante, dígocho de verdade, non é
entendela senón gozala” para
conseguilo, os parámetros empregados polo autor teñen que
ser forzosamente diferentes
aos doutras antoloxías. Non
pretende Fran Alonso dar un
panorama completo do que foi
e segue a ser a lírica galega, nin
acoller nas súas páxinas poetas
representativos de certas orientacións, escolas, xeracións…
non busca tampouco unha unidade estética.
Fran Alonso en Poetízate
busca poemas onde haxa equilibrio entre a linguaxe e o léxico, a estrutura, as imaxes, a

musicalidade… co fin de reconciliar o poema co lector ou
viceversa, tentando estabelecer
novas vinculacións entre a obra
e quen a recibe.
Os poemas escolleitos polo
autor de Cidades abranguen un
amplo abano da nosa lírica,
dende os clásicos como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal,
Curros Enríquez, pasando por
todo o século XX (Cabanillas,
Noriega Varela, Cunqueiro,
C.E. Ferreiro, Manuel María,
Novoneyra, Bernardino Graña,
Avilés de Taramancos…) até o
máis actual, mantendo un alto
nivel de calidade mais fuxindo
con intencionalidade da difi-

cultade estrutural ou comprensiva para evitarlle atrancos ao
lector, o “obxecto” máis importante desta antoloxía. Alonso quere derrubar os tópicos
que rodean o xénero e que o
lector coida que son insalvábeis e facer que a poesía resulte gratificante.
Poetízate é, en palabras de
Alonso, “ unha viaxe por algúns
dos poemas máis amenos e desenfadados da poesía galega” é
unha antoloxía para gozar, obxectivo importante de abondo
para achegarse ao libro e converterse en lector fiel de poesía.♦
XOSÉ FREIRE

Nais que agardan, cine de calidade
Título: Madres.
Dirixe: Mario Iglesias.
Intérpretes: Isabel Rei, Paula Cortizo, Pilar

Pereira, Sebas Anxo.
Produtora: Matriuska.
Duración: 22 minutos. Dispoíbel en DVD.

Unha idea sinxela permítelle
ao director Mario Iglesias sacar adiante unha curtametraxe
que permanece teimosa na Magoa que
memoria despois
dunha non rodase
primeira vi- a versión
sión. Madres, orixinal
que xa acadou deste filme
n u m e r o s o s no noso
premios –o idioma,
máis recente o algo que
do Concurso
Iberoamerica- piden as
no de Curta- imaxes para
m e t r a x e s – aportarlle
arranca
da naturalidade.
sinxela historia dunha muller embarazada, cunha nena
pequena, que rexenta un taller
de pintura nunha vila mariñeira. De súpeto unha viúva en-

Mario Iglesias, director de Madres.

cárgalle o retrato do seu fillo
morto con 8 anos nun accidente de coche en compaña de
seu pai. Como único motivo
fornécelle unha fotografía de
carné do pai morto con 38
anos.
A incertidume da pintora e
o proceso de deconstrución
imaxinaria, resólveos Iglesias

cunha montaxe onde a música
de Bach e súpetas aceleracións
e deceleracións de imaxes, culminan en dous golpes de emoción: a descuberta do cadro final ante a nai anguriada e o
imediato parto da pintora, que
agarima aos seus fillos co mar
de fondo.
Suxerentes e abertos a in-

terpretacións, os quince minutos desta peza apontan directamente ao corazón dos espectadores que se sitúan na
reflexión poética. Axudan a
iso as magníficas interpretacións das dúas actrices centrais, Isabel Rei e Pili Pereira,
lastradas pola escolla idiomática do director pontevedrés,
que é magoa que non rodase a
versión orixinal deste filme
no noso idioma, algo que piden as imaxes para aportarlle
unha naturalidade que, aínda
que a contextualización poda
propoñerse moi universalizábel, non deixa de transcurrir
nunha vila mariñeira galega,
Ribeira.
Mario Iglesias estreou tamén hai poucos meses a súa
longametraxe De bares e proponse xa como un valor firme
no noso audiovisual desde a
súa produtora pontevedra Matriuska. Desde logo o que se
vai coñecendo non fai nada
arriscada esta afirmación.♦
XAN CARBALLA

Nº 1.229
Do 29 de xuño ao 5 de xullo do 2006
Ano XXIX

Dólmen, unha serie
para unha pregunta: U-la a fonética?
Título: Dolmen.
Dirección: Didier Albert.
Produción: TF1 / Marathon.
Intérpretes: Ingrid Chauvin, Manuel Gélin

Yves Rénier, Nicole Croisille.
Canle: TVG, luns ás 21,40 h.

Ingrid Chauvin, protagonista da serie.

Con actores e actrices tan dese tipo francés que até os recoñece o

mando a distancia, unha serie que
vén publicitada desde a TVG como un acreditado suceso na grella
francesa ocupa a noite dos luns
no noso canal público. Unha novidade que necesita un aviso obvio. Só é unha serie de televisión
e tal definición debe desposuirnos

de calquer culto á cualidade. Máis
se como reiteramos nace desa
particular cosmovisión francesa
do audiovisual tan propensa aos
tópicos e aos lugares comúns.
Desenvolta toda ela en terras
bretonas, o seu perfil policial e
misterioso non quere estar exen-

Fágase socio do
Pepe Rodríguez

preséntanos dous dos seus viños:

Don Pedro de Soutomaior, un Rías Baixas de Adegas Galegas, e
Galiciano Noite, un Valdeorras de Adegas Día e Noite.

Pepe Rodríguez, á fronte do Grupo
Galiciano, está demostrando que na
Galiza se poden facer grandes viños a
pouco que se coiden as castes autóctonas
e se teña amor polo terruño. Iniciou a súa
andaina no mundo vitivinícola nos anos 80 e hoxe pode presumir de
facer algúns dos mellores viños galegos, e tamén de fóra do país,
como proba que os seus viños estean recoñecidos internacionalmente
e acadasen os primeiros postos alí onde se presentaron a competir.

Cada mes pomos na súa casa unha selección de viños galegos de calidade e,
sobre de todo, elaborados con castes autóctonas, coidando que a relación
calidade / prezo sexa a máis axeitada.

Escolma xuLLo 06

Descubra connosco

os
CAIXA DE 6 BOTELLAS
3 botellas D. Pedro de Soutomaior (Rías Baixas-).
Colleita 05. Albariño 100%
3 botellas Galiciano Noite (Valdeorras).
Colleita 05. Mencía 100%.

mellores

viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos
SEN COMPROMISO DE COMPRA

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT

46,80

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 calquera viño ou produto oferecido polo Club de Viños d’A Nosa Terra supón a incorporación dos seus datos 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.

to dos tópicos que se lle adxudican pola metrópole xacobina á
cultura da Bretaña, nin aos que
son precisos para que un serial
como este sexa homologábel para o común do público televidente. É que os tópicos, en cinema e televisión, ás veces son necesarios para que o espectador
medio poda recoñecerse como
consumidor e mesmo situarse
sen dificultade na trama.
“Dólmen”, aínda quedando
a anos luz dos seriais norteamericanos que tanto levan feito nos
últimos anos por engrandecer a
creatividade televisiva, opta por
unha corrección facilmente dixeríbel para o público nocturno,
e desgrazadamente habitual, da
TVG. E malia o acartonamento
típico dos elencos franceses non
sería estraño que aguantase o tipo desa audiencia que tanta se
lle atranca ao canal paduanamente chamado autonómico.
As chatas pois non habería
que poñelas no debe dunha serie tan clasicamente estructurada, nin na súa escolla por parte
dos responsábeis de programación pensando nesa tan suposta
como artificial afinidade entre
Galiza e Bretaña.
A crítica, e contundente por
histórica, habería que axitala ante
un problema que non ten visos de
ser abordado radicalmente pola
nova dirección da TVG. Non é soportábel a continuidade dunha dobraxe ancorada nos primeiros
tempos da cadea nos que a opción
por unha prosodia castelanizante
foi tomada como unha clara estratexia política. Que aínda hoxe se
opte por doblar con voces inspiradas en Sautier Casaseca e a escola
radiofónica de Radio Madrid dos
anos sesenta do século pasado é
unha ofensa á nosa lingua. Voces
como as adosadas ás actrices maduras desta serie circulan na liña
de Matilde Conesa e Juana Ginzo
e calquer semellanza coa fonética
galega queda en espellismo. Toda
unha sorte de dobraxe “homologada” que, por sorte, queda pola
contra a anos luz das saudábeis
voces actorais de series, de factoría e elenco galego, como “Hai vida por diante”. Non queremos
pensar que esa procura desesperada por un público urbano —por
certo: ¿tal cousa, que quere dicir
en térmos televisivos aplicábeis a
Galiza?— sexa a causante de tal
agravio co noso idioma. Os programadores de TVG deben saber
que, en non pouco tempo, o único
valor da televisión que administran vai ser precisamente a especificidade do idioma no que emite.
As privadas que chegaron e as que
han chegar –todas en español– sinálanlle o camiño. É e será cuestión de cuotas. A nosa queda marcada e subliñada polo galego foneticamente respectado.♦
LEANDRO ABOAL
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Darío Xohán Cabana
‘Só escribo poesía cando non podo remedialo’
XAN CARBALLA

Darío Xohán Cabana (Roás, 1952), regresa á poesía con Cabalgada na brétema (Galaxia), despois de varios anos ocupado noutros mesteres literarios e de a pouco ingresado na Academia Galega. Escritor de rexistos variados Darío reivindícase poeta e
na profundidade deste libro atópanse as marcas dunha obra que fai eterno un idioma.

A.G.N.

Vostede é un autor total, que
lugar ocupa a poesía na súa
xerarquía literaria?
O papel principal. A poesía
é o que máis me enche. Cando
teño algún acerto é na poesía
onde máis satisfacción atopo.
Non a planifico, aínda que en
ocasións o fixera, e o que tendo
é a escribir o menos que podo,
ao contrario do que facía antes.
Prefiro concentrar e resistir a
tentación até que non queda
máis remedio.
Daquela, é un oficio ou
unha inspiración?
Para min a poesía é unha
maneira de vida e desde que era
rapaz quería ser poeta, agora sono e vivo de poeta procurando
que non se me note moito. O poema vai medrando dentro até
que está madura a súa circunstancia e ese é o momento de metelo en palabras. Ás veces a idea
apodrece e hai que abandoala e
outras xa non queda outra que
escribila. Os poemas de Cabalgada na brétema escribinos
practicamente todos no verán de
hai tres anos cando levaba case
unha década sen apenas facer
poemas. Estaban en min desde
había moito tempo, por exemplo

o que lle dá título ao libro andáda miña terra probabelmente
bao remexendo desde hai máis
non o teña hoxe ningún, aínda
de sete anos. A concepción e o
pensando nos que sexan equimarco sentimental estaban comvalentes na súa xerarquía estépletos pero o resultado é o protica, e canto máis os libros de
duto da propia escrita, xa que as
poetas menores coma min.
palabras tiran unHai poemas
has das outras.
dentro do libro,
Máis alá do
como Biografía,
ustaríame ser que aínda que se
sentido que ten
para o propio da xeración
refiren a unha
autor a súa obra,
persoa en partim o d i f i c o u s e de Cáccamo e
cular son case
moito a función
unha testemuña
social da poesía Baixeras, pero
xeracional.
respecto a outras son da de Ferrín e
Espero que
épocas?
teña a densidade
As cousas mu- Manuel María”
lírica do poema
dan porque agora
pero está estrutupublícase moito.
rado como relato.
Se collemos a
Pásalle tamén a
Francisco Añón, un poeta realCabalgada na brétema, a O
mente moi bon, que dominaba a
voo do mascato ou a Carballo.
forma e tiña elegancia –aínda que
Como nos vamos facendo veninguén o lea agora–, viviu máis
llos quería que a vida do meu
de setenta anos e non publicou
padriño quedase fixada, porque
ningún libro en vida. Hai un séo tempo é cabrón e borra toda
culo era excepcional e hoxe quen
memoria. Aínda que só me immáis quen menos publica bastanportase a min, Biografía é a
te e ademais faino desde cedo. A
memoria de toda unha xente
poesía antes considerábase máis
queimada pola guerra, a rebeimportante que agora. A trascenlión franquista e a ditadura.
dencia que puideron ter libros coUnha persoa é filla do seu
mo Cantares Gallegos ou Aires
tempo e da súa terra, a súa

‘G

poesía acompaña en certo
sentido a historia destas décadas. Na lapela fálase de
cinco motivos como marcas
da súa obra: nación, clase,
casa, estirpe e morte.
Un é fillo das súas circunstancias e sobretodo de seus pais.
Teño unha conciencia moi acusada das miñas orixes e son un
clasista, pero como me tocou por
abaixo son clasista dos pobres e
góstame ser quen son e afirmalo.
Por aí vai este libro de poemas
que por outra parte se Ferrín non
chega a escribir o seu Estirpe eu
non chegaba a facelo así.
No discurso de ingreso na
Academia Galega considerábase fillo desa grande xeración.
Son un dos seus epígonos e
síntome que, apesar da idade,
vou pola vella e son daquel grupo. Integreime no sistema literario no ano 69/70, un momento de esplendor de Manuel María e de Ferrín. que foi cos que
compartín a aventura. Por circunstancias diversas, tamén de
residencia, vivín apartado do
movemento que se formou despois e pensando as cousas compartín con eles dous, con Xohana Torres e Novoneyra, cousas

diferentes que escritores que
publicaron uns anos despois.
Gostaríame ser da xeración de
Cáccamo ou de Baixeras pero
son da anterior. Houbo un cambio político e aínda que a literatura sexa autónoma non o é tanto e no ano 1980 calla un novo
movemento. Pero non sinto con
eles a sensación de grupo que
teño con Bernardino Graña, con
Ferrín e outros que apenas tratei
como Xosé Fernández Ferreiro
ou Salvador García Bodaño.
Todos eles foron a miña referencia contemporánea.
Creo ter lido que reivindicaba en canto á poesía o bon
uso da métrica, do ritmo, da
emoción,... tamén da música?
A poesía sempre foi canto, só
que agora parece que certa rama
da poesía está divorciada pero
segue existindo a poesía dos cantores, que unhas veces compóñena eles e outras cantan a de outros. Eu tiven relación con Suso
Vaamonde, un pouco de tempo
en Madrid con Amancio Prada e
despois xa máis de continuo con
Fuxan os Ventos e despois A
Quenlla, pero nunca estiven permanentemente no sistema trovadórico. O que me gostaría era
cantar como Georges Brassens
pero cada un ten que asumir as
súas carencias e a miña capacidade musical limita nas palabras
e non chega aos instrumentos.
Falando da música das
palabras, como lle afecta ao
poeta a situación da lingua,
mesmo á hora ser entendido?
É un problema grande. No
libro hai un poema que fai unha
relación de palabras que hoxe
ninguén entende porque ese
mundo acabou. É un imperativo
da evolución. Outro problema é
a situación do galego. Pensar
que poda extinguirse a lingua na
que escrebes é un espanto, pero
de momento aínda hai que agardar porque non estamos na situación angustiosa do non retorno e a vontade política pode facer invertir o proceso.
Por que o libro remata
cunhas “Explicacións”?
Parecíame necesario, porque
non me gosta encabezar os poemas con citas, pero incluía tantas
referencias alleas que habería
quen podía pensar que son un
plaxiario. Fíxeno a mantenta porque, se no medio dun discurso
aparéceme un verso de Celso
Emilio, non vexo porque teño
que buscar outro, xa o fixen meu.
Non teño pretensión de orixinalidade e poemas como O voo do
mascato están inzados de versos
de Ferrín ou de Avilés de Taramancos. Ás veces doume conta
de quen son e outras só cando me
avisan. As explicacións tamén
son agradecementos.
A súa é unha poesía para
ser dita?
Fíxena en verso chamado libre pero como sempre que escribo, poesía ou prosa, pronunciei cada palabra buscando unha musicalidade complexa que
é máis difícil que cando utilizas
versos medidos que teñen xa as
súas propias reglas e acentuacións. O problema é que despois lese mal cando se debía facer como cando íamos á escola,
recitando en alta voz.♦
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O tesouro de Baiona

Primeiro amor en Ferrol
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Por Monforte
en locomotora

Volta a Muros
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A MIÑA NAI.

CUALLADÓ

FIFI.

M. BARROS

Impulsor de mudanzas na fotografía da década dos 50, Gabriel Cualladó asina a mostra que se pode visitar estes días no Café Moderno
de Pontevedra. Baixo o título Gabriel Cualladó na Colección de fotografía do IVAM a Fundación Caixa Galicia reúne arredor dun centenar de obras nas que o autor retrata situacións íntimas e familiares.
Até o vindeiro 17 de setembro
pode visitarse na sala de exposicións do Café Moderno de Pontevedra a exposición Gabriel
Cualladó na Colección de fotografías do IVAM, unha mostra
que reúne ao redor dun centenar
de obras que do autor posúe o
instituto valenciano.
A sede que a Fundación Caixa Galicia ten en Pontevedra
ofrece a ollada de Cualladó sobre a vida cotiá, a través de fotografías nas que retrata escenas
da súa propia familia e amigos,
situacións íntimas e naturais tiradas dende a década dos 50 até
os últimos anos que viviu.
Nacido en Massanassa en
1925, Cualladó cursa os seus primeiros estudos na súa vila natal
até que se traslada a Madrid, onde traballa como recadeiro na
empresa de transportes do seu tío
Gabriel, da que pasa a ser director en 1949. As primeiras foto-

grafías realízaas a principio dos
50 cunha cámara Capta e retrata
o seu primeiro fillo. A partir dese
momento empeza a interesarse
polo mundo da fotografía e por
cambiar o panorama da fotografía española, xunto aos seus
compañeiros da denominada Escola de Madrid, do grupo a Palangana e do AFAL (Asociación
Fotográfica Almeriense).
Con imaxes sinxelas que semella que calquera pode tirar, a
súa obra reflicte experiencias vividas e cotiás. As súas fotografías nunca necesitaron temas importantes ou dramáticos, nin persoas famosas ou de prestixio para captar a atención do espectador. Cualladó amosa a súa ollada
sobre a vida cotiá, compoñendo
unha sorte de álbum familiar no
que conviven as preocupacións
estéticas e as inquietudes sociais.
En Pontevedra poden contemplarse a obra Xitaniña, un

retrato tirado a unha nena xitana
en Sama de Langreo sobre un
monte de lixo en 1978, o Mineiro asturiano (1958), José Luís
(1975), a fotografía que lle quitou o autor a súa nai en Massanassa en 1974, imaxes de A Albufera ou os personaxes que se
dan cita na Cervexería Alemá.
Cualladó foi un dos principais autores que influíron no
Estado Español nos cambios da
utilización da fotografía na década dos cincuenta e no inicio
dunha renovación estética na
tradición documental.♦
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‘Sentímonos especialmente orgullosos de Shin Chan’

Charo Pena, dobradora
M. BARROS
O pasado 28 de xuño presentouse a asociación de dobradores de Galiza, APRADOGA, que ten entre os seus obxectivos velar polo cumprimento da legalidade vixente no sector e conquerir un marco digno de traballo. Charo Pena, directora e actriz de dobraxe, é unha das
vogais da asociación. Ao seu ver a dobraxe “empeza a ver un camiño de esperanza despois de varios anos bastante problemáticos”.

unha falta 2006

PACO VILABARROS

carlos rodríguez-méndez (as neves 1968)

mentos reiterativos do convenio
colectivo por parte das empresas,
con moita desesperanza por parte dos traballadores.
Que lle parece a iniciativa
da Mesa pola Normalización
Lingüística de crear un Servizo
Galego de Dobraxe?
Unha medida positiva e necesaria que cómpre apoiar se se
quere normalizar o uso do idioma galego, un dos motivos, por
certo, de creación da TVG.
Entre as mudanzas asociadas a profesionalización está
o recoñecemento social. Semella que agora hai a idea de
que existen profesionais que
dobran.
É certo. A isto contribuíron
as dobraxes de calidade. Sentímonos especialmente orgullosos de Shin Chan, porque moitas crianzas aprenderon con el
galego. Isto si que contribúe ao
prestixio da profesión. Dende a
asociación imos promover a defensa do noso traballo e que se
exerza dentro dun marco digno.
Para nós ten todo o prestixio de
calquera outra profesión e sentímonos orgullosos de poder contribuír a que se normalice o uso
da lingua.
De que campos laborais
proceden os dobradores?
Dende os eidos máis diversos: teatro, radio, das facultades...
Tradutores, lingüistas, técnicos e actores. Dobrar é máis
complexo do que parece.
É descoñecido, é. Cada película ten un guión orixinal, que a
empresa de dobraxe lle entrega a
un tradutor. Nestes momentos en
Galiza hai tradutores especializados en textos para dobraxe, algúns deles moi recoñecidos.
Posteriormente chega a persoa
que vai facer a adaptación e o
axuste, que varía o texto en función da medida axeitada para o
actor que hai que dobrar e mediante a adaptación idiomática
consigue que exprese o mesmo
que no idioma orixinal. É bastante complicado, porque require coñecemento do idioma, moita paciencia e técnica. Unha vez
axustado e adaptado devólveselle á empresa de dobraxe, que fai
un corte, o que nos chamamos
takes, que é o anaco que cada
dobrador vai facer cada vez que
estea diante do atril. A lista de
Schlinder, por exemplo, tardou
unha semana en dobrarse. Nós
traballamos con xornadas de 13
horas diarias.
Non é moito 13 horas ao
día?
Trece horas son excesivas. É
necesaria unha revisión en profundidade dos horarios de traballo. Esperemos que algún día o
poidamos facer desde APRADOGA.♦

ant_art

Moito cambiou a situación
dende aquel “Sue Ellen, estás
bébeda” que escoitaban os espectadores dos primeiros
anos da TVG, cunha dobraxe
que non acababa de calar entre o público, con respecto a
actualidade, na que se producen casos como o de Shin
Chan. Que pasos se deron para conseguir esta profesionalización do sector?
Dependeu fundamentalmente dos criterios da TVG, que é o
cliente maioritario da dobraxe
en Galiza. Houbo uns primeiros
tempos, cando a creación da
canle pública, nos que falar de
calidade é case un eufemismo,
porque todo estaba por facer.
Foi unha época dunha calidade
moi baixa pero dunha ilusión
moi alta, con xente que tiña
moitas ganas de prepararse en
todos os eidos, dende o idiomático ao interpretativo. Se vemos
agora cousas daquela época
quedamos un pouco abraiados,
(sorrí), pero tamén se pode recordar con gusto o traballo que
a xente facía para mellorar. Xa
nunha etapa posterior de desenvolvemento da TVG conseguise
unha das cotas máis altas de calidade de dobraxe en Galiza. Pero ao tempo que máis xente dobraba ben, reduciuse o número
de horas de dobraxe ao redor
dun 60%. Empezouse coa produción propia, con programas
concurso e moita xente quedou
sen traballo. A última etapa iniciouse a mediados dos noventa
cunha calidade que foi non só a
mellor de Galiza, senón que tamén se situou entre as mellores
do Estado. Nos últimos anos,
non embargante, a TVG, que
apostara pola calidade e que
apremiara ás empresas para que
cumprisen os requisitos de calidade mínimos, parece que esqueceu ese tema e ao lado de
produtos ben dobrados emitíanse outros de tan baixa calidade
que avergonzarían a calquera.
Esa foi unha das razóns, xunto
co resto de problemática de deterioro do noso traballo, que nos
impulsou a un grupo amplo de
xente a crear unha asociación
que defenda fundamentalmente
o noso ámbito laboral cuns criterios de dignidade e que nos
dea voz ante problemas nos que
nos vemos implicados e onde
non estamos representados. Con
APRADOGA (Asociación de
Profesionais da Rama Artística
da Dobraxe de Galicia) queremos ter voz pública.
Como está a situación da
dobraxe en Galiza?
Empeza a verse un camiño de
esperanza con respecto a uns últimos anos bastante problemáticos, cunha baixada da calidade
moi importante, con incumpri-
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Zënzar, Galegoz e Safari Orquestra.

A Per Loca Musical
M. BARROS
Coa intención de achegar á sociedade a música que se está a facer no
país, máis dunha vintena de grupos musicais veñen de reunirse no proxecto Komunikando, do que moitos topan semellanzas co movemento
bravú. O seu primeiro traballo leva por título A Per Loca, un recompilatorio que quere servir de escaparate da actualidade musical galega.
O 1 de xullo preséntase en Carballo o disco A Per Loca, o recompilatorio que vén de elaborar
o colectivo Komunikando e que
reúne traballos de máis dunha
vintena de grupos do país e da
emigración galega, así como
bandas formadas por descendentes de galegos. Para a presentación, o colectivo organizou un
concerto, que comezará a partir
das 22 horas na praza do concello e que contará no cartel cos
veteranos rockeiros de Zënzar, a
fusión electrónica da Safari Orquestra e os debutantes Galegoz.

O recompilatorio que agora se
presenta e que se pode adquirir nos
concertos de cada un dos grupos
que o integran, está inspirado nun
experimento realizado con éxito en
Cataluña, titulado La Colifata. O
obxectivo deste disco era o mesmo
que agora move as bandas galegas:
darlle a coñecer aos cataláns a súa
propia música. No proxecto, entre o
compendio de grupos participantes,
atopábase o músico Manu Chao.
La Colifata representou o despegue
de moitos grupos e espertou a atención da sociedade catalá no referido
a música feita no seu país.

A Per Loca preséntase como
o primeiro paso do colectivo Komunicando, un proxecto que nace a principios do 2006 coa intención de mudar as tornas da realidade musical galega e dotar de
dignidade unha expresión cultural “completamente infravalorada con respecto a outros tipos de
arte”. Como se explica dende a
plataforma “durante os dezaseis
anos de fraguismo a música foi
outro medio de ancorar a sociedade no tradicionalismo. Os únicos grupos que contaron cunha
proxección foron certas gaitas
institucionalizadas e algún que
outro que lembraba o rural que é
a nosa terra”. Unha dinámica que
“decapitou as posibilidades de
ter un circuíto propio sustentado
no interese dos galegos cara aos
grupos da súa mesma terra”.

Licenciado pola
facultade de
Belas Artes de
Madrid en
1999, na actualidade é profesor
de escultura na
Universidade
Europea de
Madrid. En
2005 expuso
individualmente
no Espazo
Anexo do
MARCO de Vigo
e en 2004 na
Galería KA,
Madrid e no
Ateneo de
Madrid. Entre as
súas colectivas
está Canal
Abierto 06 no
Canal de Isabel
II ou Inéditos 05
na Casa
Encendida ou
Generación
2003. Deste proxecto, que traballou o pasado
verán en Galiza
e pretende continuar di: Góstame
esa imaxe, o
corpo anulado, a
terra interpretada
non coma paradigma da fertilidade, se non
como bloqueo,
unha imaxe que
ven explicar o
meu sentimento,
a miña relación
encontrada con
Galiza.♦

Komunikando quere ser “un
foro de discusión para recoñecer
os problemas estruturais que rodean esta situación e tentar contribuír con ideas, un foro onde participa xente que fai esa música silenciada dende hai décadas e que
leva moitos anos mantendo unha
certa realidade musical galega” .
No disco que agora se presenta reúnense diferentes estilos que
van dende o rock até a música
electrónica, pasando polos sons
balcánicos de bandas como os
Festicultores ou o ska de Skacha
ou Skarnio. Xunto a eles a Banda
Potenkin, Pulpiño Viascón, SOAK, Safari Orquestra, Zënzar, A
Matraca Perversa, Dandy FeverA
Compañía do Ruído, Eléctrica
Ensamble, Presencia Zero, Che
Sudaka ou Manu Chao. A nómina péchana La Pegatina, Fanny +

Alexander, Piratas Urbanos, Galegoz, NonResidentz, Os 3 Trebóns, Lamatumbá, Rumborracheira e Cuchufellos.
Outra das acción que ten en
marcha o colectivo é a páxina web
www.komunikando.net, na que se
ofrece información sobre os grupos musicais que o compoñen.
Moitos dan en dicir de Komunikando, que está en trámites de
legalización como asociación cultural, que é unha sorte de novo
bravú, o movemento que comezou
na música a principios dos noventa co rural como bandeira e que
pronto se estendeu a outros eidos
creativos. Salvando as diferenzas e
con outros sinais de identidade,
Komunikando é unha nova tentativa de que a música galega se achegue ao público en xeral e acade o
recoñecemento que merece.♦

COCOROSIE NO
FESTIVAL SINSAL
M.B.
A persoal mestura de folk e
electrónica caseira con chiscadelas a Billie Hollyday que
propón CocoRosie compón o
cartel da edición de verán do
festival SINSAL, unha cita
que baixo o epígrafe Música
para Catro Estacións aglutina
os diversos concertos e actividades que o colectivo SINSALaudio organiza en Vigo ao
longo do ano.
O festival, que aposta polos sons contemporáneos, as
propostas populares e os proxectos máis arriscados do panorama internacional, trae ao
Auditorio do Centro Cultural
Caixanova de Vigo o vindeiro
4 de xullo a CocoRosie, o
grupo composto polas irmás
norteamericanas Bianca Caday e Sierra Casady que veñen a Galiza arroupadas polo
éxito do seu primeiro traballo
e cun novo segundo disco,
Noah’s ark, baixo o brazo. Ao
igual que no seu álbum debut
A maison de mon rêve, que
non pasou desapercibido entre o público e a crítica,
CocoRosie propón un son
persoal no que se mesturan as

guitarras acústicas, coqueteos
electrónico e toda unha serie
de músicas cotiás, dende a
percusión dos flocos de millo
ao estourar até as sirenas da
rúa, a chuvia incesante, a cafeteira ou a percusión das teclas da máquina de escribir.
O proxecto CocoRosie,
que así lle chamaban ás dúas
irmás cando eran pequenas,
nace de xeito casual en París,
cando Bianca e Sierra volven
coincidir na cidade francesa
tras varios anos de separación.
Xuntas comezan a darlle forma a un pequeno repertorio e
deciden gravalo. Da anécdota
dun concerto no aniversario
dun amigo, que lles propuxo
actuar, nacía hai dous aos o
seu primeiro disco, La maison
de mon rêve, publicado por
Touch and Go, no que participaron ademais amigos das artistas, entre eles Antony e Devendra Banhart. A el seguiríalle Noah´s ark do mesmo selo,
un traballo que as dúas mozas,
que adoitan pintar bigotes unha e bágoas debaixo das pupilas a outra, presentarán en directo no auditorio vigués no
mes de xullo.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

A espada do fidalgo
O fidalgo de Taboexa, Pedro de
Aldao, acababa de chegar de
Ponteareas. Déranlle alí noticias
de que aquela mañá –o 7 de setembro de 1658– saíra de Pontevedra o exército galego que, ao
mando do marqués de Viana,
don Rodrigo de Pimentel, ía a
Portugal loitar contra os portugueses que non querían ver a
súa terra asoballada por xente
estranxeira.
—Fidalgo de Taboexa –dicíalle en Ponteareas o seu parente, o señor de Guimarei–, xa sabedes que Portugal non quere
vivir axuntado cos demais reinos de España, e fainos a guerra. Os nobres galegos, respondendo ao chamamento do capitán xeneral de Galicia, foron
alistarse baixo as bandeiras do
noso señor el-Rei don Felipe
IV. Faltastes vós, fidalgo; vós
que tedes sona de home valente,
que vos vén de caste, e de entendido na arte da guerra. Todos
din que sodes un mal galego
que non queredes defender as
bandeiras de el-Rei.
—Señor de Guimarei, meu
nobre parente, as vosas últimas
palabras magóanme en verdade,
mais non penso pedirvos conta
delas. Sodes, coma os demais
nobres e fidalgos desta terra, ví-

tima da ignorancia, do descoñecemento da nosa historia, das
verdadeiras necesidades de Galicia, do que nos convén para o
noso porvir, e coidades que nesta guerra debemos tomar o partido de el-Rei Felipe. Como esquencedes, meu nobre parente,
como esquencedes esta terra
que tantos desleigamentos e aldraxes sofre dos orgullosos casteláns! Portugal é moi semellante a Galicia, falan a mesma lingua, teñen os mesmos costumes,
e polo tanto as mesmas leis.
Portugal é sangue do noso sangue, vida da nosa vida. Os seus
trobadores, os seus grandes poetas, a musa do pobo, encenderon
a súa alma no mesmo verbo que
Deus nos deixou en herdo. Non
sabedes, meu nobre parente, que
estades forxando os grillóns da
cadea que ten de escravizar para
sempre a nosa patria, que despois verá os seus costumes, a
súa fala, as súas leis, todo canto
é seu, aldraxado, perseguido por
xentes que nos desprezan moito,
que vós ben o sabedes. Os reis
de Castela gobernan as Españas
ao estilo extranxeiro, que tan
mal cadra para a defensa e conservación das nosas liberdades.
As causas que ergueron a espada dos irmandiños repítense ho-

xe con mais gravedade sen que
os fillos da terra volvan polo
seu honor. Señor de Guimarei, a
espada dos meus avós, a espada
que hai agora 176 anos xustos
que escentilou en Castro de Ouro defendendo as nosas liberdades, non pode de ningunha maneira erguerse nunha loita que
vai poñer unha campa sobre a
nosa independencia morta para
sempre! Seguide vós esas bandeiras! Eu teño que ouvir a voz
da razón, que me di que Portugal é noso irmán e que con el
debemos vivir baixo as mesmas
tendas! Non fagamos que outro
poeta lusitano do porvir teña razón, coma a tivo Camões, ao dirixirnos reprimendas que nos
avergoñen espertando un remorso decote duro e merecido!...
E o nobre e valente fidalgo
Pedro de Aldao deixou a compaña do señor de Guimarei, e tornou ao seu pazo de Taboexa.
O serán era maino, tristeiro,
saudoso. O sol, agachado xa baixo os altos picoutos de Salce,
tinxía aínda de cor vermella o
horizonte.
O fidalgo abriu a fiestra, e
debruzouse, triste e saudoso, a
ollar o camiño que levaba á raia
de Portugal.
Un balbordo forte viña do

E nxeños e criaturas
República e
memoria (II)
Chegou meu pai a Lugo o 10 de outubro de
1936. Nunca saíra de San Miguel e das súas
inmediacións. Escoitara falar moito da Muralla de Lugo. De feito, nun lugar próximo a
aquel no que os deixou de madrugada a camioneta (o nº 148 da Estrada da Coruña)
(ver ANT nº 1.227) viu unha muralla de pedras, unha muralla que se ía elevando e por
riba da que os rapaces camiñaban cando
chovía, por non facelo pola lama do chan.
Pensou que era a Muralla. Pero só era (só!)
o acueduto, agora, grazas á eficacia dos
concellos franquistas, completamente desaparecido. Meu avó, que era comerciante, representaba unha marca de coñá na provincia, o coñá Mayorazgo (despois este acabou
dando lugar a outro, que se chamou Duque
de Alba e era de Ruiz Hermanos) e tiña un
amigo, un colega, que era o representante
doutro coñá, o Felipe II. Ese señor, don Sergio Rancaño, era de Carballido, A Fonsagrada, e fora garda de asalto, era policía armado. Meu avó, ao ver que o querían matar,
púxose baixo a súa protección. Rancaño intentou averiguar no seu traballo, é dicir, na
comisaría, se buscaban o meu avó e por que,
e remexeu onda outras “autoridades”. Contra o meu avó non había (aínda) causa. Así
a todo, quedou nas proximidades de Rancaño e foi vivir na Estrada da Coruña, nun piso que era propiedade doutro policía, o señor Vázquez. Noutro dos pisos vivía un terceiro policía, Guitián. Todos eran xente
amistosa, boa xente. Meu avó confiou en
que así non lle pasaría nada. E case acertou.

norte. A espada dos fidalgos de
Taboexa, guindada na parede a
rente dun santo cristo, tremeu
con aquel balbordo coma un
corpo vivo que sente carraxe.
Despois ouviuse o barullo de
moitas xentes: eran as tropas
galegas que ían loitar en contra
de Portugal. Eran máis das oito
da noite cando pasou todo o
exército.
Pedro de Aldao pechou a
fiestra. Sentou nunha cadeira de
brazos fronte ao santo cristo, e
dixo:
—Meu Deus! Por que te esquences desta terra querida que
ten por armas o santo sacramento? Por que non espertas o entendemento dos galegos que se esquencen da súa liberdade? Que
mal che fixo esta terra para que,
cal o pobo xudeu, xa non lle quede nin sequera a esperanza da
posesión do seu?
E o fidalgo de Taboexa colleu a espada de seus avós, partiuna en dúas metades, e ceibouna no chan, dicindo cos ollos
cheos de bágoas e cos puños
fortemente pechados:
—Adeus para sempre! En favor dos alleos que te desprezan
non loitarás, xa que non terás
ocasión dende hoxe de loitar pola terra dos meus avós...♦

Xosé Miranda
Estou vendo agora a Rancaño, moitos tado dos outros, Xosé Ramos. E sucedeu (si,
anos despois, cando ía pola axencia de viaxes sucedeu) que o día 1 de novembro aparecedo meu avó: un home altísimo, estragado po- ron as tumbas cubertas de pétalas, e aínda
la vida, ex-alcólico (se iso é posible), cos que eran enormes o medo e o escándalo, as
brazos trementes, cun ollo de vidro, unha fi- novas “autoridades” non se atreveron a
gura impresionante raída pola abulia do fran- mandalas quitar.
quismo miserable. Lembroume sempre o
Despois meu pai pasou ás mans doutro
“Polifemo” de Palacio Valdés. Non se fiaban mestre, para preparar o ingreso. Un mestre
del, as “autoridades”. Tan pouco se fiaban excepcional, pois era un mestre republicano
que era o único policía armado desarmado. titular, o mestre de San Miguel, don Antonio
Todos tiñan pistola menos el. Só lle deixaban Pérez, unha eminencia, que fora cesado polevar un espadón, un enorme espadón, como los caballeros de España. Tivo que vivir
correspondía á súa figura.
dando clases particulares en Lugo, na praza
Aos poucos días de chegar, a principios do Campo. Ían os tres irmáns ás súas clases.
de novembro, mandaron a meu pai e os seus E, malia os fusilamentos (todos os días, enirmáns á escola que na
tre eles o do tenente
esquina da rúa García
Lorenzo), os paseos, o
Abad poñía a mestra
sucedeu que o día 1 terror, a miseria, a vida
dona Sara, Sarita a Picontinuaba. Rancaño
de novembro apareceron mantiña informado o
carreta. O único malo
é que a mestra choraba
avó e os días, duramenas tumbas cubertas
seguido, non paraba de
te, pasaban. Ata aquel
chorar, choraba semno que, na rúa, sen avide pétalas, e aínda que
pre, e eles non sabían a
so, prenderon o meu
eran enormes o medo
causa, ata que llela diavó. E foi ao cárcere.
xeron: a mestra era
En realidade foi á coe o escándalo,
viúva nova. Ao home,
misaría primeiro e alí
o señor Perfecto Abepasou uns días. Mais
as
novas
“autoridades”
lairas Castro acababan
alí era ben tratado, code fusilalo o día 21 de
ñecía os policías, como
non se atreveron
outubro, xunto a outras
xa dixen. Xentes que
a
mandalas
quitar”
catro persoas. Perfecto
non puideran salvalo,
Abelairas fora membro
pero que si procuraban
destacado de Izquierda
axudalo. O medo estaRepublicana, era pracba en ir dar ao cárcere,
ticante do hospital o
ao seminario ou á casa
practicante de Vega e secretario do alcalde dos Fernández, onde estaban os presos soFrancisco Lamas. Tiña 29 anos. Os outros brantes. E ao cárcere foi. Por que tiña medo
fusilados foron Xosé Ramos, mestre, 25 de ir dar alí? Inxenua pregunta. E por que o
anos, do POUM; Ramón García, goberna- prenderan? Aínda máis inxenua.
dor civil; Ánxel Pérez López, 29 anos e o
E de que ía vivir a familia o tempo que
médico Rafael Vega Barrera. Enterráronos el estivera preso? E que pasaba coas clases
no vello cemiterio das Arieiras de Magoi, á de don Antonio Pérez? Coas clases nada,
entrada á dereita, na sección terceira fila 16, seguiron, o mestre negouse a cobrar e a que
tumbas 7, 8 e 9 (Abelairas, Ánxel e Ramón as abandonasen. E co resto... contámolo ouGarcía), na 24 (Vega) e na sección 2ª, afas- tro día.♦

‘E

Candido Pazó
‘As editoriais
non están afeitas
a promover teatro’
M.B.
Baía Edicións vén de editar
nun mesmo volume dúas
das súas obras que foron recoñecidas pola crítica. Unha delas é Binomio de Newton, que foi seleccionada para os Premios Max 2003 como Mellor texto orixinal en
galego, e a outra titúlase
García, que foi recentemente galardoada co Premio
María Casares 2006 ao Mellor texto orixinal. E necesario un recoñecemento para
que se publique teatro?
No meu caso non. Cando
acudín a Baía para que publicase os textos non se negaron.
Os premios viñeron máis tarde. De feito, cando se celebraron os María Casares o libro xa estaba no prelo. A pesar de todo, publicase pouco e
regular. As editoriais non están afeitas a promover o teatro. Supoño que todos temos
que contribuír con ideas e
buscar novas vías. O que si é
certo é que o teatro é un xénero específico que debe ser
tratado de maneira diferente.
Publícanse conxuntamente dúas obras nun
mesmo volume. Teñen algo
en común?
Tíranse así porque son
sucesivas no tempo. Para
unha editorial é máis custoso publicar unha peza soa.
En Binomio de Newton
facía coincidir a dúas persoas de dúas xeracións distanciadas no tempo.
Son dúas xeracións que
me parecen curiosas, a dos
que foron mozos nos cincuenta e a dos que foron novos nos
oitenta. Binomio de Newton é
o encontro entre un vello e un
rapaz, que se quere suicidar,
que foxen do compromiso,
buscan novas vías e que teñen
o hedonismo como meta. Fala
dunha forma de vivir lixeira
pero que leva ao fracaso.
A outra rescata a figura
de García, rei de Galiza.
É unha metáfora daqueles que se afán a vivir na negación da liberdade.
En que proxectos está
traballando?
Requeríronme por parte
do Centro Dramático Galego que fose o primeiro dramaturgo residente. Aceptei
escribir e dirixir unha obra
para a compañía, que xira
entorno á violencia de xénero, e tamén orientar ese
mundo circundante da escritura con outras actividades.
A obra estrearase en abril.♦
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A Viñoteca

Dominacións
FRANCISCO CARBALLO

F

omos instruídos nunhas
escolas da “longa noite
de pedra”, nas que se
exaltaban os imperios,
desde os de Exipto ou Asiria
até o dos USA. No medio, en
máis medida, o da
monarquía hispana. Queda
en moitos cerebros o culto
fosilizado ás tales tiranías.
Resultado? Afirmar agora
que esta realidade
económica –o
neoliberalismo– de
ilustración, materialismo e
“pensamento único” ten que
dominar o mundo. Vivimos
unha conxuntura moi
perigosa.
No s. XX os Estados de
semellante civilización
guerrearon entre si e
causaron uns 100 millóns de
mortos. Hoxe seguen con
imposicións belicosas que
ocasionan milleiros de
mortos. Os EE UU de
George Bush teñen a
responsablidade maior de
tantas guerras.
Acompáñano o Reino
Unido, case que toda a UE (
así a España de José María
Aznar) co pretexto do
terrorismo e a intención de
dominar a terra e extraer
petróleo e minerais. Bush
serve os intereses do gran
capital. Este manda e os
gobernos xogan ao
waterpolo (e aos mundiais
de futbol), mentres os
cidadáns padecen.
É unha quimera e unha
inxustiza querer
impoñerlles a civilización
occidental a todos os pobos.
É unha cegueira lexitimar
este “neoliberalismo”. Certo
que a cultura occidental ten
valores importantes:
racionalidade,
cientificidade, respecto aos
dereitos humanos… Outras
culturas asiáticas e
africanas teñen os seus
valores. Os valores de
Occidente poden ofrecerse
aos restantes e integrarse,
pero non impoñerse nin
dominar. Cómpre un
diálogo de culturas e unha
interrelación de
civilizacións.
No interior de Occidente
e de Oriente están presentes
as relixións. Ao menos as
xudeocristiás teñen por base
a liberdade e a ética. Son
valores trascendentes.
Destes valores ten
necesidade a civilización
occidental. Xesús de Nazaré
denunciou radicalmente a
Mammón, o poder soberano
do diñeiro. Occidente non se
lexitima mentres sexa rexido
polo poder onnímodo da
economía. Que 500
multinacionais posúan o
52% do PIB mundial e cada
dia morran de fame 100.000
persoas, resulta unha
dominación escandalosa.♦

ANTONIO PORTELA

Castes de aquí e dacolá
Hai decisións históricas que marcan o porvir dunha bisbarra e ás
veces máis alá temos unha viticultura milenaria pero marcada
por unha destas decisións, e para
que escoza máis, allea a Galicia; a
orde político-económica de
prohibir toda exportación de viño
da zona do Ribeiro ao Reino Unido no século XVIII racha unha
produtiva relación comercial e a
maiores afasta de xeito traumático a vitivinicultura galega do progreso e da vangarda europea neste sector. O que segue xa o coñecemos, máis desacertos ca acertos
seguindo a dinámica das zonas
vitícolas menos avanzadas: cambio de ubicación de viñedos, das
ladeiras ás zonas baixas máis fértiles, superprodución, ultraparcelación, desaparición ou diminución de variedades autóctonas, introdución de variedades de zonas
climáticas opostas á nosa e carentes de parámetros de calidade, incluso nas súas zonas de orixe, etc.
Nos tempos que andamos distínguense tres tendencias no mundo vitivinícola, dúas claramente
diferenciadas e unha intermedia.
A primeira é unha tendencia
netamente europea, fundamentalmente francesa, baseada no
concepto de Denominación de
Orixe (DO), nas súas regulamentacións e no trinomio terreo-clima-variedade/s; o segundo camiño vénnos do chamado novo
mundo (Australia, California,
Chile, África do Sur, etc.) onde
non existen DO, de momento,
nin regulamentacións, e baseada
nas variedades internacionais,
maioritariamente francesas, nunha viticultura de precisión e nas
técnicas de elaboración máis
punteiras. A tendencia intermedia
sería aquela dos países nos que
coexisten DO máis pechadas con
outras nas que a regulamentación
permite o emprego de variedades
non “autóctonas”, suponse que
tras experimentacións previas da
súa adaptabilidade ao terruño e
da capacidade de mestura coas
castes propias, onde cada variedade achegue as súas características complementándose ou dando lugar por si mesmas a viños
orixinais e sobre todo con viabili-

PACO VILABARROS

dade comercial; algúns exemplos
serían La Mancha, Somontano,
Alentejo, etc. Galicia posúe DO
de históricas raigames e tamén
outras máis recentes, pero todas
elas con pagamentos e microclimas únicos e, sobor de todo, cunhas variedades brancas dunha calidade excepcional, e aínda con
gran potencial de mellora e de
progreso en viticultura, na elaboración e nas técnicas de venda.
Na cuestión dos tintos hai
dúas evidencias: a primeira é
que producimos só un quinto do
que consumimos, e a segunda
sería que o que producimos déixanos unha sensación de falla
de... posibelmente non demos
extraido todas as potencialidades das nosas castes. Hai tempo
que existe a tentación, xa endémica, de incorporación de variedades mellorantes, teimudamente sempre as mesmas: cabernet
sauvignon, merlot, tempranillo
e, ultimamente nalgunhas zonas,
syrah, pinot noir, etc, é dicir unhas cantas hectáreas máis para
sumar aos centos de miles destas
variedades e, o que non sei se é
peor, unha pinga no mar de viños de cabernets e tempranillos
do mundo.

Tipicidade-adaptabilidadecalidade-viabilidade (comercial)
Cando falamos de tipicidade estámonos a referir á unión profunda, especial ou incluso telúrica
que unha caste ten cunha terra
definida.
Unha variedade por introducir debería satisfacer estes factores, agás o de tipicidade, obviamente, así e todo, como veremos
máis adiante, algunha caste “nobre”, de grandísima calidade e
inmenso futuro asegúranos as
doses de tipicidade suficientes.
–A adaptabilidade intúese
por factores climáticos e xeográficos, mais a experimentación resulta decisiva.
–A calidade é recoñecida
nestas variedades por múltiplos
estudos dos parámetros que a definen e, como non, polos viños
que orixinan.
–Todo o anterior sería en van
se a capacidade ou viabilidade comercial falla. Nesta ecuación sabemos que o cabernet e o merlot
levan moitos anos espallados por
todo o mundo chegando a certos
niveis de saturación, polo tanto, as
preguntas que nos fariamos serían: que levaría a un consumidor a

mercar un viño destas variedades
feito en Galicia? Autenticidade?,
evidentemente non; calidade? É
posíbel, mais debería ter un nivel
polo menos semellante ao de miles de todas as zonas produtoras
do mundo; relación calidade-prezo? Aquí atrévome a aventurar
que non, tería que ser a prezos insosteníbeis para a nosa viticultura
e a unha calidade por demostrar.
As outras variedades, syrah e
algo menos pinot noir actualmente están nun momento de pulo,
orixinando viños atractivos e diferenciados nas zonas que mellor se
adaptan, así e todo, pasando por
alto a súa adaptación a Galicia,
posibelmente chegariamos tarde
ao seu “momento” comercial.
Pero voila! Non desesperemos, menos mal que nos fica
Portugal.
Seguramente a variedade
“nobre” con máis potencialidade
de crecemento do mundo sexa a
touriga nacional, de enorme calidade e comercialmente sen explotar. E a dose de tipicidade?
Pois deixando a un lado que o
norte de Portugal foi Galicia durante séculos, abondaría con esta
evidencia que se reflecte nas
máis de dez variedades comúns,
existe unha caste galega chamada carabuñenta que se relaciona
coa touriga, ademais do touredo
en Monterrei, que non deixa de
ser a touriga.
Deixo para o remate un factor determinante no futuro: o
cambio climático. Numerosos
estudos científicos alertan das
súas posíbeis implicacións na viticultura: en canto á temperatura,
as estimacións máis optimistas
consideran de 1,8 a 2,5 graos o
seu aumento nesta centuria, así
como tamén variacións nos padróns de precipitacións, en volume e distribución temporal; xeograficamente reflectiríase no
desprazamento dos límites setentrionais do cultivo da vide de 10
a 30 km por década até o 2020,
duplicándose esta taxa entre o
2020 e o 2050, cambiando consecuentemente a distribución das
variedades máis adaptadas.
A touriga esta moito máis
perto.♦

A casa contemporánea en Galicia
Plácido Lizancos Mora

O modelo tradicional no que a casa, xunto coa terra, os animais e a
ferramenta, conformaban unha empresa agroindustrial,
semella quedar obsoleto en Galicia. No seu lugar coloniza
unha nova vivenda que, desaparecida a vinculación
dos seus moradores coa capacidade produtiva,
nace destina en exclusiva á función residencial.

Histórias Gráficas A NOSA TERRA
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O Trinque
Festichan
O Festichán xa puxo a quecer as
guitarras e a refrescar as botellas. O
Chan da Arquiña, en Moaña, acolle
dúas xornadas de música. O venres, 30 de xuño, estarán Soul Jacket, Dr. Harapos, Arbe Garbe e El

Kapel. Para o sábado, 1 de xullo,
quedan D’Callaos, Bandabardó,
Pal Keli e La Pulquería. Ademais,
sesións de disco, rutas de sendeirismo, artesanía e teatro. A entrada e a
acampada son de balde.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

programa complétase cunha ruta de
sendeirismo polo espazo protexido
dos Montes do Morrazo, para o que
se conta coa colaboración do colectivo ecoloxista Luita Verde, e obradoiros de percusión e de malabares,
feira de artesanía e DJs despois dos
concertos. Todas as actividades e os
concertos son de balde, dispondo a
organización de zona de acampada,
de postos de venda de camisetas e
prezos populares nas consumicións.
Máis información en www.festichan.com.♦

Asalto ao Castelo de Vimianzo
A asociación cultural Axvalso, organizadora do festexo, advirte que
esta non é unha festa medieval,
nen institucional, nen usual. Conmemorativa das Guerras Irmandiñas, o seu principal obxectivo é o
da diversión e participación activa
do público, partindo do concepto
de teatro de rúa, polo que haberá
atacantes, defensores, guerreiros,
meigas... e concertos, diversión,
fantasía, troula. Todo esto o sábado 1 de xullo no que a partir das

17 h. hai obradoiros para crianzas,
títeres, pallasos, malabaristas,
murgas e pasarúas e... á noite, cea
con touciño enfrebellados, viño do
país e así; a actuación de Kosoko
Nasera de Vimianzo e Cucufellos
de Manzaneda a partir das 22,30;
á medianoite será o asalto ao castelo; ás 2 actuación dos Festicultores de Allariz e, ás 3, Radio Raheem de Barcelona. Entrada libre
con zona de acampada e carpa por
aquelo da chuvia.♦

Lamatumbá

Imaxinasons

A banda ourensá presenta, este venres
30 ás 23 h. no Festival Magosta de CASTAÑEDA, en SANTANDER, a reedición de
Lume (para que saia o sol); o sábado 1
de xullo toca no Festival Mendebala da
vila biscaína de SOPORTA; e o vindeiro
sábado 8 levará a festa, o ritmo e o baile ao Festival Qonfussion de BERANTEVILLA (Áraba).♦

O festival de jazz de
VIGO presenta, en directo no C.C. Caixanova, a Imaxina Jazz
Orquestra o sábado 1
ás 20:30 h; e no mesmo
lugar o domingo 2 ás
22 h. á Art Ensemble
of Chicago.♦

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

GRUPO VALARTE

Castro 2) acollerá durante
xullo e agosto esta mostra
de Pochoir, Carpeta Diurnes e Carpeta Sable Mouvant, do xenial pintor.

Na sala Caixanova clausúrase esta colectiva o sábado 1.

Boiro
Boiro

Betanzos

■ MÚSICA

■ MÚSICA

GUADI GALEGO

Guadi
Galego e
Guillermo
Fernández
estarán
o domingo
2 en
BETANZOS.

E S P E C T Á C U L O S

Festival do Mundo Celta

Festichán
O III Festival de Músicas Itinerantes, organizado pola asociación sociocultural Os Patajullos, celébrase
este venres 30 e sábado 1 nos montes de Chan d´Arquiña, en MOAÑA.
A festa comeza o venres cos The
Soul Jacket, gañadores do concurso de maquetas organizado polo festival, Doctor Harapos, a fanfarria e
sons tradicionais dos friulanos Arbe
Garbe, e o ex Color Humano El
Kapel. O sábado tocarán D´Callaos, Bandabardó, P´Al Keli (Ex
O´Funkillo), e La Pulquería. O

E

A vocalista de Berrogüetto
canta, acompañada polo
guitarrista Guillermo Fernández, o domingo 2 ás 21
h. na Praza da Constitución, dentro do ciclo Música na Pedra.

A COMPAÑÍA DO RUÍDO
As Festas de Verán contan,
este venres 30, coa actuación desta banda, que presenta en directo o seu novo
traballo Ruído.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO

PICASSO DESCOÑECIDO

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

A Fundación CIEC (Rúa do

Zenzar estará en Carballo este sábado 1 presentando o disco común Per Loca Musical (xunto con Galegoz e Safari Orquestra) e en ORDES o venres 30 presentando o seu disco.

Carballo

A Coruña

■ MÚSICA

■ CINEMA

A PER LOCA

CGAI

Este sábado 1 de xullo ás 20
h. no Salón de Actos do
Concello presentarase Malabarindo 06, o disco A Per
Loca Musical e o mapa a
Vía Romana Per Loca Marítima, co intervención do alcalde, Evencio Ferrero, Antonio Cortés Lobato, Roberto, Rosa Franco Maside, Gerardo Pereira Menaut, Sechu
Sende e Davide Salvado; ás
22 h. na Praza do Concello
presentación especial nun
concerto único do disco A
Per Loca Musical coa actuación de Galegoz, Safari Orquestra e Zenzar.

No ciclo adicado a Jia
Zhang-ke temos este xoves
29 Platform (2000); o venres 30 podereos ollar ás 19
h. In public (2001), para
continuar ás 20:30 con The
world (2004). Máis información en www.cgai.org.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZO
A Fundación Curros Enríquez presenta até este venres 30 de xuño as imaxes
cotiás realizadas polo Retratista de Matamá na primeira metade do s. XX.

A máis multitudinaria festa do verán
regresa a ORTIGUEIRA, desde o vindeiro xoves 6 ao domingo 9, cun impresionante programa musical e cultural. O xoves ás 22 h. arrinca coas
actuacións, no escenario principal
Estrella Galicia, da agrupación Gamelas e Anduriñas & Convidados,
o grupo de zancudos Lous Tchancayres das Landas, a Dominic
Graham School of Irish Dance, e a
compañía Nova Galega de Danza.
O venres ás 22 h. no mesmo lugar
temos o espectáculo presentado por
Javier Limón: Galicia & outras
músicas, un concerto de folk- fusión
conmemorativo do centenario de
Estrella Galicia a cargo da Escola
de Gaitas de Ortigueira, Xosé Manuel Budiño, Leilía, e Uxía, que
contarán, ademais, coa participación, en calidade de artistas convidados, de Nova Galega de Danza,
Jerry González, José Reinoso, Niño Josele, Concha Buika, Hip hop
Roots, e La Negra. O sábado ás 22
h. gozaremos cos bretóns Bagad
Beuzeg, os sons do leste dos rumanos Original Kokani Orkestar, os
asturianos Llan de Cubel, os norteamericano-irlandeses Solas, para
culminar a noite cos galegos Xochilmica & Amigos, gañadores do ano
pasado no escenario Runas, onde este mesmo sábado ás 17:30 h. tocarán
os Som Ibérico de Portugal, os bascos Korrontzi, e os galegos Nao
d’ire e Irtio. O domingo, para o re-

mate do festival, estarán no escenario Estrella Galicia ás 22 h. Session
A9, banda que agrupa a algúns dos
máis talentosos músicos escoceses,
os galegos Berrogüetto, os irlandeses Four men and a dog, e os históricos Gwendal; previamente ás
17:30 no escenario Runas poderemos escoitar aos galegos Dani Bellón, Diego Maceiras e Álex Blanco, e a Linho do Cuco, xunto cos
castelán leoneses O espírito de Lúgubre e os lusos Ginga. O festival
complétase coas fotografías a tamaño natural de personaxes e escenas
silueteadas que tiveron lugar no Festival 05 realizadas por Gabriel Tizón; os Obradoiros de danza irlandesa o sábado e domingo a partir das
11 h. no Cantón a cargo da Dominic
Graham School; Obradoiros de
instrumentos tradicionais no Instituto presentados pola Asociación do
Conservatorio Folque de Lalín; un
desfile o domingo cara ás 12 h. no
que a banda bretona Bagad Beuzeg
irmanaranse coa anfitriona Escola
de Gaitas de Ortigueira; o curso
aberto a todo o público da UIMP
Empresa, humanismo e xestión
cultural, o sábado a partir das 19 h.
no museo Ortegalia; a emisión do
programa Lume na palleira da Radio Galega desde o Teatro de Beneficencia o sábado ás 15 h.; e a Feira
de artesanía nas inmediacións do
Porto. Toda a información en
www.festivaldeortigueira.com.♦

■ EXPOSICIÓNS

A Compañía
do Ruído
toca en
BOIRO este
venres 30.

ENTRE A PALABRA
E A IMAXE

Na Fundación Luis Seoane
podemos contemplar 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 inclúe obras de Tàpies, Antoni Muntadas,
Helena Almeida, Álvaro
Lapa, Almudena Fernández Fariña e Antonio
Dias, entre outros. Até o 17
de setembro.

Carteleira
Carteleira

☞

TEMPO DE VALENTES. Tras padecer unha
infidelidade, a modo de terapia, a un policía asígnanlle un
psicólogo para que o acompañe. Xuntos atoparán unha trama de espionaxe de calado. Bo
cine de humor arxentino.

☞

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.

☞

O CÓDIGO DA VINCI. Un asasino do Opus
Dei trata de eliminar os integrantes dunha confraría que
garda o secreto de que o cristianismo é unha trola e que,
despois de amigarse, Xesús de
Nazaré e María Magdalena tiveron prole. Que notición!

☞

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.

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.

☞

☞

☞

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.

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.♦

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

NEGRO SOBRE BLANCO
O pintor Javier Pena amosa a súa obra no Colexio
Oficial de Arquitectos até o
venres 7.

ENERXÍAS DAS FORMAS
As pinturas de Gregorio
Sánchez expóñense na Biblioteca Provincial.

EUROPA FOI CAMIÑO
Podemos visitar a mostra A
peregrinación a Santiago
na Idade Media no patio do
Antigo Seminario Menor.

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

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

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

MANUEL
PREGO DE OLIVER
Mostra de cadros deste pintor no Quiosque Afonso.

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

selección de autores que
simbolizan o percorrido da
Colección de Arte Caixa
Galicia na última década.

A banda de pop rock coruñesa toca no Clavicémbalo
este venres 30.

Maceda

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

SAMESUGAS
O sábado 1 ás 22 h. na sala
Mardi Gras poderemos gozar co directo desta banda
de punk rock e co power
pop de The Homens, por
unha entrada de 5 euros.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos contemplar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante galego ao servizo da coroa portuguesa João da Nova. Paga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e convertido en hotel.

Moaña

MARTÍN CHIRINO

TRÍO DE ESTILOS

SCANDAL

Até este venres 30 podemos
ollar a obra deste pintor no
centro de arte Atlántica.

Mostra dos traballos do
alumnado da Escola Aberta
de Arte na galería Sargadelos até este venres 30.

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.

MEDIO AMBIENTE

Ordes

FRANCISCO LEIRO
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,

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

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

UN VIAJE GALAICO
A galería Marisa Marimón
exhibe, até este venres 30, as
pinturas de Damián Flores.

Pontevedra

plar no Edificio Sarmiento
do Museo de Pontevedra a
partir do martes 4 e até o 3
de setembro. Os luns pecha.

Santiago

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS

BOGA

Podemos ollar esta mostra
na Fundación La Caixa,
nunha carpa situada na Praza
da Ferraría, até o 7 de xullo.

GABRIEL CUALLADÓ
No Café Moderno esta mostra pertencente ao Instituto
Valenciá de Arte Moderna.

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 este venres 30 de xuño.
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
A emblemática banda galega celebra os seus 10 anos
coa edición de 10.0, o seu
novo traballo que podemos
escoitar en directo este venres 30 no Pazo da Cultura.

■ CINEMA

O Porriño

FREAKS

■ MÚSICA

O Cine-Club Pontevedra
proxecta dentro do ciclo temático A discapacidade a
través dos tempos, organizado en colaboración coa asociación Amencer, a fita Nacional 7 (2000), dirixida polo francés Jean-Pierre Sinapi, este xoves 29 ás 18 h.
na Residencia da Terceira
Idade da Xunta (rúa de Fernández Ladreda); o martes
30 á mesma hora poderemos
ollar As chaves da casa
(2005), de Gianni Amelio.
No ciclo Cinema de actualidade temos o mércores 5 ás
20:15 e ás 22:15 h. na Biblioteca Pública, Unha historia de violencia (2005), de
David Cronemberg.

O CUBISMO E OS SEUS
CONTORNOS...

QUE HAI EN MIN

O Ateneo Ferrolán expón
os traballos participantes
no XVI Certame Fotográfico até este venres 30.

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 libros-obxeto 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 FERVENZA

MANUEL DE LAS CASAS

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

LIBROS DE ARTISTA
DE JOSÉ EMILIO ANTÓN

■ EXPOSICIÓNS

Podemos contemplar unha
mostra deste escultor na sede
da Fundación Caixa Galicia.

TERRITORIO OESTE

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

A sala Imaxinarte de Caixa
Galicia acolle, até este venres 30 a mostra de animación dixital.

O AFRICANO

Ourense
Ourense

...nas coleccións de Telefónica é o título da exposición que podemos contem-

ALBERTO PÉREZ
O ex-compoñente de La
Mandrágora presenta as súas orixinais cancións dos
ritmos máis diversos, boleros célebres e éxitos do mítico trío, este venres 30 ás
23 h. no Liceum.

Redondela

■ ACTOS

A asociación Mulleres Lésbicas e Bisexuais de Galiza
organiza este venres 30 ás
20:30 h. no Pazo de Bendaña un recital poético, no
que participan figuras senlleiras da poesía galega
contemporánea como Ana
Romaní ou Chus Pato.

FANERÓGAMA
Libro de Mariña Pérez,
editado por Ediciós do Castro na súa colección de poesía que será presentado na
galería Sargadelos este xoves 29 ás 20 h. no que, ademais da autora, participarán
Helena Villar Janeiro e
Xabier López Márquez.

VÍTIMAS, VOCES,
NOMES E LUGARES

Tamén na galería Sargadelos e á mesma hora (20 h.),
dentro do Programa Interunivesitario de Investigación
e organizado pola Fundación para a Recuperación
da Memoria Histórica, presentación deste estudo dirixido por Lourenzo Fernández Prieto.
■ EXPOSICIÓNS

14+1 ESTACIÓNS
A Consellaría de Cultura
patrocina esta mostra de
Borgny Svalastog no Museo das Peregrinacións, onde a poderemos contemplar
desde este venres 30 até o
17 de setembro.

MAR E TERRA

■ EXPOSICIÓNS

O pintor José Manuel Olmo
presenta a súa obra na galería
JVG Espacio até o luns 10.

PELU VIDAL

CULTURAS NO MUNDO

A mostra de fotografía Bolivia. A terra tranquila pode
visitarse na galería Casa das
Redes até este venres 30.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

A mostra Coleccións do
Museo Nacional de Dinamarca pode visitarse, até o
27 de agosto, en San Martiño Pinario.

LARES
Podemos ollar as pinturas
de Fernando Yáñez na galería Paloma Pintos.

ANDRÉS NAGEL
A galería SCQ presenta a
Samesugas
tocan no
Mardi Grass
da CORUÑA,
xunto con
The Homens,
este
sábado 1.

■ MÚSICA

ZENZAR
O grupo de rock galego presenta o seu novo disco, Sigue... e dalle, este venres 30
ás 23 h. na sala Nunca Máis:
13 temas, un DVD con dous
vídeo-clips, entrevista ao
grupo, videoteca, hemeroteca, concertos, discografía,
etc. e, ás 00, impresionante
concerto de Zenzar e colaboradores. Entrada de balde.

Festival de Teatro
eatro Cómico de Cangas

III Festival Internacional Manicómicos

Comeza o luns 3 ás 17 h. na Alameda Vella, co espectáculo infantil
O Trebón, a cargo de Viravolta e
Os Quinquilláns, con obradoiros
e participación das crianzas como
actores; ás 21 h. máis para os cativos: na Praza das Pontes, Moby
Dick dos Quinquilláns; ás 22:30
Pedro Pablo Riobó, premio Xiria
ao labor teatral 2005, lerá o pregón
inaugural no Auditorio Municipal;
ao que lle sigue, ás 23 h, o estreno
de La atlantida y el dorado do
uruguaio Teatro de Residuos
Chiche Viejo. O martes 4 poderemos ás 21 h. na Praza das Pontes,
espectáculo de clown, acrobacias,

Organizado pola asociación cultural Manicómicos da CORUÑA levará o teatro cómico ás rúas, bares e
teatros desde o sábado 1 até
o domingo 16 de xullo. Polo que respecta as Actuacións en Salas o mércores 5
ás 19 h. estará no Fórum
Metropolitano o mestre
francés Pierre Byland, con
Confusión; o xoves 6 estará no mesmo lugar Berrobambán presentando Diariamente; no teatro Rosalía
de Castro ollaremos o venres 7 Sempre ao Lonxe de

zancos, malabares e música cos
Colombaíños; e ás 23 h. no Auditorio Municipal a cía. murciana
Alquibla con El día más feliz de
nuestra vida. O mércores 5 ás 21
h. Teatro Gorakada de Euskadi
cunha de títeres Robin y Hood. O
vindeiro xoves 6 os espectáculos
de rúa Morir no corre prisa, ás 13
h, e Helado al vino, ás 21 h., ambos da compañía valenciana Mar
Gómez; e ás 23 h. Leo Bassi presenta A Revelación. O venres 7 ás
23 h. nos Xardíns do Señal, tócalle
o turno os portugueses Circolando co espectáculo poético e visual
Charanga; aos alemáns Familie

Flöz terémolos á mesma hora no
Auditorio con Teatro desilusio; e
os galegos San&San presentan
o seu Concerto bífido na discoteca Moulin Rouge. O sábado 8 ás
21 h. nos Xardíns do Señal voltan os títeres Camiño de aventuras dos Cachirulo; ás 22 h. no
Auditorio a performance Dejarme las uñas de María Marticorena; e ás 23 h. no mesmo lugar
So sobre dos Sapristi. O domingo 9 clausúrase a mostra co grupo Trécola e A rúa dos contos nº
8, ás 21 h. nos Xardíns do Señal;
e coa Factoría Improv de Madrid, ás 23 h. no Auditorio.♦
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se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

Tres
peliqueiros
e un
maragato,
foto de
Xosé
Collazos
tomada nos
primeiros
anos 30 do
século
pasado e
considerada
a máis
antiga feita
destes
disfraces.
A mostra
fotográfica
do Fotógrafo
de Matamá
remata este
venres 30 en
CELANOVA.

Mofa e Befa; e o sábado 8
Teatro desilusio de Familie Flöz; Leo Bassi estará
no Pazo da Ópera o xoves
13 ás 21; San & San no
Forum o vernes 14 ás 21; e
Cabaret Manicómicos tamén no Forum o sábado 15
ás 22 h. Nas Actuacións de
Rúa temos o sábado 1 e domingo 2 a partir das 18 h.
na Praza de María Pita as
acrobacias aéreas en trapecio e teas de Almacabra, e
os malabares de Chusmi;
desde o vindeiro venres 7
ao domingo 9 tocaralle o

turno ao circo e cabaret de
Pista Catro e Mariclown,
ás acrobacias en monociclo
do arxentino Verito, e ao
clown de Cou. Nas Actuacións nos Bares, temos o
mércores 5 ás 23 h. no pub
Dog´s Bollocks, Manolo
Lojo, espectáculo de monólogos creado e interpretado por Xosé A. Touriñán; e o xoves 6 o Frikiki
Show, con David Perdomo, Su Moreno e Yolanda
Paz. Máis información no
teléfono 981 235 024 ou en
www.manicomicos.org.♦

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
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súa obra até o venres 14 de
xullo.

OBXECTOS
FOTOGRÁFICOS

Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal son os comisarios desta mostra que podemos visitar no Auditorio
de Galiza até o 24 de setembro, e na que se expoñen os
magníficos traballos de José Manuel Fors, José Ramón Bas e Graciela Sacco.

Convocatorias
X BIENAL DE PINTURA
BALCONADAS

Mostra de Virxilio conmemorativa dos 400 anos do Colexio de San Clemente de Pasantes e 65 anos do Instituto
Rosalía de Castro, no claustro
deste instituto, onde permanecerá até o 26 de xullo.

Organizado polo Concello de BETANZOS,
as obras presentadas a este certame deben
ter unhas dimensións mínimas de
120x160 e máxima de 150x250 cm. en
vertical ou horizontal, ter o soporte flexíbel, estar pintadas con produtos inalterábeis á auga e carentes de partes ríxidas que
poidan cuartear pola acción do vento. Cada artista pode enviar unha obra, a portes
pagos, á X Bienal Balconadas, Edificio
Arquivo, Praza Garcia Irmáns - 15300 Betanzos (A Coruña), sen bastidores, barras,
fitas, etc. até este luns 3 de xullo; identificándoas co nome do autor, enderezo e teléfono na parte inferior dereita posterior. O
primeiro premio está dotado con 4.500 euros; o 2º con 3.000; o 3º con 1.800; habendo un áccesit de 1.000; e un premio por
votación popular de 1.200. Por expoñerse
as obras nos balcóns da cidade, á intemperie, a dirección non se fai responsábel de
producirse algún deterioro ou perda. A
mostra inaugurase o 20 de xullo.

DONS DA INTEMPERIE

XV PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO

NAZÓN DE BREOGÁN
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta mostra
sobre o Estatuto até o 3 setembro.

OS OITENTAS

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.

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

O IGAEM convoca este concurso para
textos teatrais, dotado con 6.000 euros, e
crea o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, dotado con
4.000 euros, aos que poderán concorrer
todos aqueles autores que presenten un
texto teatral inédito, escrito en galego
normativizado, que non fora representado nin premiado noutros concursos, de
temática libre e sen límite de extensión,
quedando excluídas as obras de teatro
breve e de monicreques. Os orixinais
presentaranse por quintuplicado en tamaño DIN A-4, en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo por
unha soa cara, numerados, grampados
ou encadernados en perfectas condicións
de lexibilidade, baixo un título e un lema
inscritos na súa portada e acompañados
dun sobre pechado no que constará o
mesmo lema da obra no exterior e, no interior, os dados completos do autor. Os

traballos enviaranse antes do 7 de agosto
ao Instituto Galego das Artes Escénicas e
Musicais (IGAEM), sito na Rúa da Vesada s/n (San Lázaro) 15703 de SANTIAGO DE COMPOSTELA. As obras premiadas publicaranse na colección Os libros
do Centro Dramático Galego, que o
IGAEM coedita con Edicións Xerais, e
terá apoio para a súa representación, valorando positivamnete o xurado ademais
das calidades literarias e os contidos dramáticos que posúan as obras, aqueles
factores que incidan na súa viabilidade
escénica. Máis información no 981 577
126 ou en www.igaem.xunta.es.

VI CERTAME CIDADE DE LUGO
Poden participar neste concurso de pintura rápida ao ar libre todos os artistas
que o desexen, cunha soa obra sen asinar, de estilo e técnica libres e cunha temática que xirará en torno á cidade, a súa
muralla, os seus monumentos, as súas
rúas e xentes, etc. sendo o espazo de actuación o casco histórico e os arredores
da muralla. Non se admitirá o uso de fotografías nen de reproducións ou publicacións, e a execución será directa, diante do motivo ou modelo natural. Cada
participante levará o material que poida
precisar e considere oportuno para a realización do traballo, incluído o cabalete
onde se exporá a obra, que non sobrepasará as medidas de 100 x 81 cm, e que se
presentará para ser selado o día do certame de 9 a 11 h. no Departamento de Cultura do Concello de LUGO (Praza Maior
1). O boletín de inscrición e o impreso
das bases poderá recollerse no mesmo
lugar e na sala de exposicións Uxío Novoneyra (Quiroga Ballesteros s/n), onde
tamén se poderá facer a inscrición gratuíta. O certame terá lugar o sábado 8 de
xullo, de non impedilo o tempo, e as
obras presentaranse antes das 17 h., no
control establecido pola Concellaría de
Cultura, expoñéndose até as 18 h. nos soportais do Concello, momento no que se
coñecerá o dictame do xurado. O 1º pre-

mio está dotado con 1.700 euros e diploma; o 2º con 1.200; e o 3º con 900; habendo, ademais, 7 premios de 600 e bonos por 500, 400 e 300 euros en material
de pintura na categoría xuvenil, para a
mocidade de entre 13 e 17 anos.

tulo individual, e haberá premios para os
tres mellores traballos, de 3.000 euros,
1.500 e 1.000, para cada especialidade.
As bases específicas para cada categoría
e os requisitos de inscrición poden consultarse en http://www.gzcrea.com.

XI PREMIO MANUEL
REIMÓNDEZ PORTELA

ENTRE A PALABRA E A IMAXE

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada organiza este certame
xornalístico no que poderán participar
traballos ou serie de traballos (até un
máximo de cinco), sobre temas relacionados co Patrimonio inmaterial galegoportugués, e que sexan publicados en
lingua galega en calquera dos medios
de comunicación escritos até o 1 de
agosto de 2006. Os autores deberán remitir unha páxina orixinal dos artigos,
na que conste a data de publicación e o
medio, acompañada dos seus dados, á
sede da fundación (Zona Deportiva s/n,
36680, A ESTRADA) antes do 11 de
agosto. A dotación económica do premio será de 1.500 euros. Máis información en www.a-estrada.org, no teléfono
986 573 406 ou no fax 986 573 761.

GZ CREA
A Dirección Xeral de Xuventude promove este certame de creadores novos, co
que se pretende potenciar a creatividade
dos novos valores e normalizar o uso do
galego. Poden inscribirse, até o 15 de setembro, a mocidade galega ou residente
na Galiza, de entre 16 e 30 anos, non
profesionais, é dicir, que non teñan unha
relación contractual con algunha empresa nin estean dados de alta como autónomos, que queiran amosar as súas habilidades artísticas. Cada un deles poderá
presentar unha obra por modalidade, establecéndose doce diferentes: teatro, artes plásticas, fotografía, moda, música,
relato, poesía, vídeo, gastronomía, banda
deseñada, graffiti e carteis. Salvo nas especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será a tí-

Acompañando a exposición do mesmo
nome na Fundación Luís Seoane da CORUÑA, organizado por esta fundación e a
UIMP celébrase un ciclo de conferencias,
desde o mércores 5 até o venres 7, co obxectivo de crear un espazo de discusión
interdisciplinar, propoñendo visións
transversais á multiplicidade de análises
teóricas sobre o tema: a filosofía da arte e
a estética, a historia da arte e a súa crítica
sociolóxica ou iconolóxica, a semioloxía,
etc. unindo nun mesmo proxecto críticos,
teóricos e artistas de tres países –Brasil,
España e Portugal– e tendo como ponentes a Perejaume, Chus Martínez, João
Fernandes, Issa Mª Benítez, Bernardo
Pinto de Almeida, Arnaldo Antunes, João
Bandeira, Almudena Fernández Fariña,
Ignasi Aballí, Adriana Calcanhotto, Ana
Hatherly, António Olaio, Susana Mendes
Silva, Sandra Cinto e José Spaniol, dirixidos e moderados polos comisarios Fátima Lambert, Cecilia Pereira e Paulo
Reis. Matrícula en www.uimp.es

COMIC LIVE
Obradoiro de creatividade impartido por
Francesc Ruiz, do 26 ao 27 de xullo, na
Fundación Luís Seoane da Coruña, que é
quen organiza ademais da UIMP. De carácter experimental, o obradoiro está vertebrado sobre a práctica e a acción onde o
núcleo fundamental vai ser o traballo cos
conceptos de velocidade, autobiografía e
distribución, aplicados ao ámbito do cómic. O obxectivo é explorar o potencial
narrativo da banda deseñada e repensar
os seus lugares de difusión. Dirixido a estudantes de arte, otakus (afeizoados ao
manga) e afeccionados ao cómic, a matrícula pode facerse en www.uimp.es.♦

Mostra de Alicia Framis
no CGAC até o 10 de setembro.
José Manuel
Fors, José
Ramón Bas
e Graciela
Sacco
expoñen as
súas
fotografías
no Auditorio
de Galicia en
SANTIAGO.

SUSAN PHILIPSZ

MESTRES GALEGOS

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

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

BANDA DESEÑADA

■ MÚSICA

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

ISOLMA
A compañía Galicia Século
21, constituída en abril de
2005 por bailadores e músicos de grupos de baile e música tradicional que reutilizan os diferentes e múltiples
recursos da tradición popular de maneira imaxinativa,
actúa este venres 30 ás 21 h.
no Auditorio de Galiza.

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

TRASCESDENCE
OF NETWORKS

FESTAS DE SAN PEDRO

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

O venres 30 teremos o concerto de Tátara Trío, Erre
ke Erre de Barakaldo, Leilía, Loretta Martin e Banda
Potenkin; o domingo 1 celébrase unha romaría popular
cos Estalotes, o Quarteto da
Gentalha e Retrouso.

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

■ TEATRO

A CASA DO PAI

JOSÉ MOREIRA
Unha selección de imaxes
realizadas por este fotógrafo porriñés entre 1910 e
1950 expóñense no Museo
do Pobo Galego até este
venres 30.

TONO CARBAJO
A mostra Escenas, cadrados negros e outros enlaces
podémola contemplar. no
CGAC até o 3 de setembro.

Convócanse subvencións a fondo
perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova
construción. Poderán beneficiarse
destas subvencións as persoas físicas
que, sendo promotores de vivendas
unifamiliares rurais, obteñan uns in-

O LIBRO GALEGO

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

PROXECTO COCHE

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO

ÁNXEL CASAL E

gresos familiares ponderados que
non excedan 2’5 veces o indicador
público de renda de efectos múltiples
(IPREM) do correspondente exercicio do imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF). O prazo para
presentar as solicitudes rematará o 31
de agosto de 2006. A información
completa desta orde pode consultarse
no DOG do 15 de xuño do 2006.♦

Bárbara Fluxá quere recuperar con esta exposición a
memoria e importancia do
Seat 127, como coche fundamental nos anos 70 e 80.
Podemos visitala na galería
DF Arte Contemporanea até
este sábado 1 de xullo.

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

Teatro do Noroeste, Negra
Teatro e Noescafé únense
para coproducir este rito
cruel, descarnado e grotesco, este oratorio que mestura o cómico e o tráxico, que
podemos ollar do xoves 29
ao domingo 2 de xullo na
sala Yago. Entradas e horarios en www.salayago.com.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

AURICHU PEREIRA
Ianugura unha mostra de
pintura este sábado 1 na galería Trisquel e Medulio ás
20,30 cun miniconcerto do
grupo vocal Santa Eulalia
de Mos. De Aurichu di Sil-

verio Rivas “Ten unha actitude diante do lenzo semellante á que temos os escultores
coa materia. Primeiro como
se lle fixese unha proposta
aínda sen definir e, despois,
prodúcese un diálogo co cadro, extraéndolle o que lle
sobra ou non lle corresponde
e engadindo o que lle falta
(...) e é no proceso de traballo cando o propio cadro vai
marcando o camiño a seguir”. Até o 29 de xullo

Vigo

clo Cinema e Canción no
que podemos ollar o domingo 2 esta fita dirixida por Arturo Cisneros no 2004. Ademais no ciclo 36 filmacións
de Cantautores Xeniais este
xoves 29 adicarase a xornada á inglesa Marianne
Faithfull; o martes 4 a Manu Chao; e o mércores 5 e
xoves 6 a Camarón.
■ EXPOSICIÓNS

MARK QUINTANA

■ ACTOS

A galería Fernando Magdalena acolle a mostra The
end of ikons até o venres 14.

CASA DO LIBRO

FARRERAS

Dentro da programación desta libraría temos este venres
30 unha conferencia a cargo
de Silvia Salinas titulada
Medrar en parella. As dificultades no amor e o reencontro co amor, ás 20 h.

A obra deste artista exponse
até o 23 de xullo no C.C.
Caixanova.

■ CINEMA

BAGDAD RAP
Paralelamente ao Utopía
Son, o café Uf organiza o ci-

CARMEN QUINTERO
Luna Nueve chámalle á
mostra da 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
Aurichu
Pereira abre
unha mostra
de pintura
este sábado
1 en TUI.

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.

SÍNCOPA NEGRITA

Ilegales
tocan este
venres 30
na Sala A!
de VIGO.

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. Podemos contemplar a súa obra no Espazo Anexo do MARCO até o
3 de setembro.

ESPERANDO
1.000 PALABRAS
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.

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

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

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

www.manicomicos.org
Páxina electrónica dedicada ao III Festival Internacional de Teatro Cómico que
se celebra na Coruña do 1 ao 16 de xullo
e que ofrecerá teatro na rúa e nos bares.
Inclúe información sobre o programa e
sobre os grupos que actúan, así como novas arredor os cursos que imparte a entidade organizadora.♦

SWITCH ON THE POWER
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.

RAMÓN DESIDE
Até este venres 30 a galería
Alpide acolle unha mostra
coa obra do pintor, xunto a
outra de Castro Gil.

■ Véndense cachorros de Fox Terrier en Vigo. Preguntar por Carlos
Martínez no 616 904 688.

■ 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.

■ 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.
■ 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.

■ TEATRO

O Verbum-Casa das Palabras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

EVITA, EVA PERÓN

ISI VAAMONDE

MANICÓMICOS

■ Véndese coche xemelgar para
crianzas completo por 150 euros en
Santiago. Preguntar por Teresa no
981 576 832 ou 650 768 973.

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA

■ MÚSICA

A Rede

Anuncios de balde
■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e cabaleiros, ao 986 378 608.

A Fabrica de Chocolate
acolle a súa actuación este
xoves 29; o venres 30 tocan, na festa Cultura Quente, Elodio y los seres queridos, e o sábado 1 os High
Sierras. O vindeiro xoves 6
poderemos escoitar en directo aos norteamericanos
Strayjackets.Máis información en www.fabricadechocolateclub.com.

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. En-

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

trada anticipada á venda nos
centros do Corte Inglés.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO
DO AUTOGOBERNO

Esta mostra pode visitarse
na Casa de Cultura.

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

apoio, recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender
inglés de verdade, chama ao 625
692 813.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.
■ 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.♦

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contemporánea 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 re-

coñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e estético.

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; a pintura de
João Queiroz até o 30 de
xullo. De mércores a domingo das 10 ás 18 h.♦

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 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...

Non vos riades que o conto é triste

THE CASANOVAS
Este xoves 29 a Iguana
Club despide, até setembro,
a súa programación de concertos coa actuación desta
banda de rock con ecos
country, formada por destacados músicos locais.

ILEGALES
Os míticos rockeiros presentan en directo o seu novo disco Si la muerte me
mira de frente me pongo de
lao este venres 30 ás 22,30
na sala A! Como teloneiros
estarán Liversión. Entradas
á venda en Elepé, Tipo e
Gong por 10 euros, na billeteira costará 12.

Nalgunhas cidades galegas aínda perviven. Cando toda Europa as persigue con saña, aquí
colonizan e perverten espazos. Un valo publicitario no centro dunha cidade convida á desfeita urbanística e confunde o entorno. Só hai que fotografalos e ver o resultado estético. Neste
caso, na capital do Lérez, aparcar detrás deles semella un seguro contra o guindastre.♦
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MARCAS DE LUZ

O

concello da Coruña
vén de recoñecer que
a corrida de touros
de agosto, lle xera perdas,
aínda que “mínimas”. O investimento do ano pasado foi
de 114.000 euros e non todo

se recupera coas entradas. A
concellaría encargada do
evento é a de Cultura (que xa
manda truco). Certos personaxes levan 150 anos tentando introducir o toureo en Galiza sen moito éxito. O es-

pectáculo case sempre é deficitario. Curiosamente os que
programan os touros son os
mesmos que, cando ouven
falar de cultura galega, responden con alusións ao inglés e ao cosmopolitismo.♦
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Carlos Vilas
‘No Van Gogh Book non vendemos armas nin drogas’
H. VIXANDE
Carlos Vilas é un dos propietarios do Van Gogh Book, un
local compostelán máis emparentado cunha biblioteca que
cun café; un deses sitios concibidos para gozar da cultura
no seu concepto máis amplo.
Iso de montar un bar arredor
dunha biblioteca...
A idea é que a biblioteca non
estea restrinxida a libros, por iso
temos conexión sen fíos a internet. De todas formas xestionamos
o legado do fiscal ourensán Fernando Seoane, o que levara o caso do metílico nos anos sesenta.
Ou sexa, máis que un bar,
unha biblioteca.
Si, pero non está pensada para estudantes nin desde un punto
de vista didáctico, senón que está
orientado ao ocio e o entretemento. Tamén se pode estudar, pero
ademais ofrecemos outros servizos, como poñer en contacto á
xente que quere aprender idiomas con profesores de distintas
linguas, como xaponés, grego ou
árabe... Son servizos en torno á
biblioteca, o que implica que tamén se pode gozar dun café ou
dun té. A cultura non só é ler libros, é algo máis. Nós denominámonos biblioteca lounge, como
os halls que hai en moitos hoteis.
E permiten a conexión a internet de balde.
Temos unha conexión aberta
para que a xente conecte o seu
portátil, pero tamén o prestamos
a quen non o ten. Ademais, proporcionamos accesos directos a
través do CSIC a moitas bibliotecas europeas e universitarias.
Tamén hai concertos e actividades teatrais.
E facemos presentacións de
libros. Outra idea é ter un set no
que semanalmente haxa un pin-
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cha chill out, ou monólogos.
Mais isto son proxectos do Van
Gogh Book en común con outros
locais do Curro da Parra, a zona
que está na parte de atrás de Casas Reais en Santiago.
Até vin cadros xaponeses.
Temos exposicións que pivotan arredor de Van Gogh e comezamos polas súas estampas xaponesas, pero haberá outras distintas.
E por que Van Gogh?
Porque encarna moitos aspectos do artista contemporáneo
maldito. Era un artista emblemático que padeceu a miseria económica e que tiña unha profunda
personalidade mística, como revelan as súas Cartas a Teo.
Vexo que os artistas admiran os artistas.
Por suposto, eu levo quince
anos dedicados á arte.

E hai algunha actividade á
que non se dediquen?
Non vendemos armas nin
drogas. Cando pensamos en
montar este local en Santiago,
partimos da premisa da convivencia nesta cidade do cosmopolita e o enxebre. Con todo ese peso da historia, tratamos de facer
todo o que ten que ver coa cultura nun sentido amplo. Non somos
unha biblioteca convencional.
E non correrán os risco de
parecer un supermercado?
Non porque nos adecuamos á
demanda da xente, non ao revés.
Se alguén quere facer unha presentación dun libro no noso reservado, pode vir, pero nós non
imos ofrecerllo, terá que pedilo.
Acusaranos de confundir
cultura e negocio!
Unha biblioteca privada pode

vivir dunha subvención, pero se
é convencional, nela non se pode
fumar un cigarro ou tomar un café. Nós ofrecemos servizos arredor desa biblioteca.
Ou dirán: iso da cultura
sempre é unha escusa para
quitarlle os cartos á xente!
Iso sóame a boutade, a barrabasada. Que se poda usar un
ordenador libremente ou comprar un café tampouco é para
pensar que sexa ir sacándolle os
cartos a ninguén.
Leva razón, pero sinalarán
outros exemplos de cafés con
internet e libros.
Pero nós somos unha biblioteca que ten café, non un café que
ten libros. Xestionamos un legado
dunha persoa culta que lía unha serie de obras que temos a dispor do
público e que imos ampliando.♦
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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.
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Penedos
Xosé Ramón Pousa

H

ai penedos como
catedrais. Rochas
traballadas polo
vento, pola auga, polo
tempo… Pedras louvadas
por poetas, cargadas de
historias fantasmais contadas por avós de avós que
nos falan de épocas máxicas. Hai penedos que por
si mesmos son monumentos naturais, parte da nosa
historia e da nosa paisaxe
que merecen a mesma
protección que as pedras
históricas traballadas polo
home. Podería falar de Pena Corneira, vixía do Ribeiro, de tanta evocación
na miña infancia, pero falo dos penedos de Traba,
na Costa da Morte, dos
que acabo de chegar tras
unha intensa camiñata que
me reconcilia co país.
Non hai mellor xeito
de coñecer Galiza que camiñar pola súa paisaxe.
Unha experiencia que pode ser dura cando comprobamos todo o que levamos
perdido a cambio de nada,
pero que é reconfortante
ao ver que aínda queda
tanto por salvar, por conservar, sobre todo agora
que temos posibilidade de
imaxinar un país con futuro e temos instrumentos
políticos para facelo realidade. A declaración unánime do parlamento de Galiza do 15 de marzo para
salvar os penedos de Traba, a intención do Goberno de promulgar unha lei
de protección da paisaxe, o
renacer dunha certa
conciencia ecoloxista, son
síntomas que nos permiten
manter o optimismo fronte
a mentes duras como penedos que aínda insisten
en que a cambio de 40
postos de traballo paga a
pena a destrución dun
conxunto tan abraiante como o formado polos penedos de Traba e Pasarela,
onde a deusa natureza fixo
a Pedra da Barca, un incríbel penedo en forma de
navío; as rochas zoomórficas e antropomórficas
cantadas por Eduardo
Pondal ou descritas por
Ramón Otero Pedraio.
Tarturagas inmensas, cabalos, figuras de xadrez.
Todo un mundo máxico
que coñecín tardiamente
grazas ao esforzo impagábel de Manolo Rivas, Xosé María Lema, Vidal Romaní ou Xosé Gándara.
Coido que non estaría de
máis facer outro esforzo
pedagóxico, organizando
unha xira polas canteiras
que devoran o mapa de
Galiza, incumprindo as
normativas de recuperación ecolóxica, pagando
salarios miserábeis e transformando a beleza en pobreza. Estarían especialmente convidados quen
identifican industria e riqueza a calquera prezo.♦

