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Máis de 40 mil mozos galegos marcharon en 10 anos

Radiografía
da emigración
ás Canarias

Comeza o diálogo
de paz en Euskadi
LUKUMÍ
Alfredo Conde

Unha encrucillada de mundos, países e
ilusións frustradas moldea o destino do
mulato Estevo, cubano descendente de
galegos e escravos africanos.
Cunha prosa fluída, a novela sitúanos ante
o último e, se cadra, definitivo desengano:
as miserias do capitalismo triunfante.

O 29 DE XUÑO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO ANUNCIOU POR FIN A SÚA INTENCIÓN DE COMEZAR
inmediatamente o dialogo coa ETA. Non foi este
o pistoletazo de saída e aínda menos o bandeirazo de chegada para comezar o proceso de pacificación en Euskadi. Como tampouco o fora o comunicado no que a ETA, hai tres meses, anunciaba o alto ao fogo permanente. Pero ámbolos eran
pasos necesarios, cargados de gran significado
político, sobre todo porque supoñen unha asunción de compromisos por ambas as partes. Zapatero separou o que deben ser as negociacións meramente técnicas coa organización armada e os
futuros acordos entre todas as forzas políticas
vascas, sen exclusión. O xefe do Goberno español comprometeuse a que se “respectarán as decisións dos cidadáns vascos que adopten libremente, respectando as normas e procedementos
legais”. Tamén foi moi explícito ao afirmar que
tales acordos deberán acadarse “co máximo consenso posíbel, respectando a pluralidade e mediante métodos de diálogo que se estimen opor-

tunos”, en clara referencia á mesa de partidos que
demandaban as diferentes organizacións nacionalistas. Éntrase así nunha nova fase, arriscada e
irada, no que clarificado o papel de cada quen, de
non existir trasacordo do Estado, agora trátase de
definir a onde chegar. E aí onde a postura dos terroristas e dos abertzales non coinciden nin coas
do Goberno central nin, tampouco, coa actual dirección do PNV. No transfondo un PP que teima
en opoñerse a un proceso que avala a gran maioría da sociedade española e, tamén, os Estados e
organizacións internacionais, algúns dos cales levan anos mediando para que se puidese chegar a
este intre de diálogo. Nin que dicir ten que este
proceso, que ten como principal adxectivo o de
esperanzador e o seu final que desexamos exitoso, vai ter unha ampla repercusión na política galega e, máis concretamente no nacionalismo, que,
como primeira medida, deixará de ser criminalizado como ideoloxía.♦
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Pasan de gañar menos de 900 euros a percibir máis de 1.200

40.000 galegos emigraron ás Canarias
nos últimos dez anos
RUBÉN VALVERDE

Dos case 150.000 galegos que emigraron entre 1994 e o 2004 a outros lugares do Estado, o 50% elixiron como
destinos as Canarias, Madrid e Cataluña. No caso das illas, a cifra é especialmente alta, con case 40.000 persoas emigradas nos últimos dez anos, o que supón un 27% do total. A falta de oportunidades e a imposibilidade de
desenvolver un proxecto de vida son as principais causas, segundo asegura un estudo realizado pola CIG.
O informe pon de manifesto as 1.600 euros mensuais e incluso
diferenzas salariais que existen o 13,6% supera os 1.600 euros.
entre Galicia e as Canarias. A Pola contra, en Galicia o 32,5%
maioría da xente que emigrou dos emigrados gañaba por debaiestaba gañando menos de 900 xo dos 600 euros e outro 32,5%
euros ao mes e en Canarias pasa percibía entre 600 e 900 euros.
a percibir entre 1.200 e 1.500 de As xornadas son igualmente longas en ambos os
media.“Os motidous sitios. Como
vos da emigramedia, os emigración son sempre
emigración
dos traballaban
económicos, o
máis de 45 horas
que cambia entre
ás
Canarias
semanais en Galiesta época e as
cia e seguen a faanteriores é que ten un perfil moi
celo nas Canaagora quen emirias. “Polo tanto,
gran xa non son semellante ao das
pódese dicir que
aquelas persoas
Baleares
e
Andorra.
a prioridade non
que proceden do
é o tempo, senón
interior e do A súa cualificación
poder ter os remundo rural pucursos para dero, senón que os adoita ser media,
senvolver o seu
galegos que marproxecto de vichan viven en vi- baseada
da”, explica Malas costeiras e nos
na
formación
nuel Mera.
núcleos urbanos e
I.G., de 24
as súas inmedia- profesional.
anos, estaba estucións”, explica o
dando Dereito
secretario confe- A Madrid ou
Económico no
deral de Formaa
Barcelona
marcha
CUVI. Como vía
ción Sindical e
que as saídas laComunicación.
xente
con
estudos
borais dos seus
Xosé
Vázcompañeiros de
quez, de 29 anos, superiores”
promocións supeleva nas Canarias
riores non estamáis dun ano. MANUEL MERA
ban sendo boas,
Traballaba como
decidiu preparar
torneiro e fresaoposicións para
dor en Mos. “O
meu xefe non cumpría, o meu sa- policía nacional. Con 22 anos
lario era moito máis baixo do es- aprobou as oposicións con boa
tipulado e non nos pagaba as ho- nota e permitíronlle elixir destiras. Eu tiña alí xa vivindo os no. Fixo as prácticas en Vigo pemeus pais e decidín marchar pa- ro dixéronlle que era imposíbel
ra alí probar sorte. Non tardei nin escoller Galicia como destino
unha semana en atopar choio de definitivo debido ás poucas netorneiro e cun salario moi supe- cesidades de efectivos e á gran
rior ao que tiña en Galicia”, ex- demanda de galegos que pediran
o seu traslado para a nosa terra.
plica.
O 55,5% dos salarios que I.G. elixiu entón as Canarias, na
perciben os emigrados ás Cana- brigada de estranxeiría, “porque
rias abalan entre os 1.200 e gañaba máis e tiña posibilidades
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Máis de 65.000 galegos
traballan fóra cada ano
As dificultades para traballar na Castela no século XIX e que fala
nosa terra son evidentes tomando ás claras da falta de oportunidacomo fonte os datos que ofrece o des no noso país”, argumenta
Ministerio de TrabaManuel Mera.
Ademais, sello. No ano 2004
gundo o responsáhoubo 65.600 galebel de Acción Singos que tiveron que
dical e Comunicair buscar traballo a
outras comunidades.
ción da CIG,
“existe unha gran
A cifra supón case o
diferenza entre a
9% dos contratos
cualificación da
que existían en Galixente que vén e a
cia nese mesmo ano
da que marcha ca(760.000). Se a esta
da ano. A maior
cifra se lle engaden
os 22.000 galegos
parte de persoas
que son contrataque emigran definidas fóra teñen untivamente cada ano,
ha formación unio total de galegos
ai
que
ter
versitaria ou técnitraballando fóra é de
87.000 persoas por en conta aos que
ca, mentres que a
maior parte dos
ano.
contratos que asiNo lado contra- van traballar fóra
nan as persoas que
rio, en Galicia fanveñen de fóra son
se uns 33.000 con- aínda que non
de postos sen cuatratos a persoas de
cambian
de
lificar”.
fóra cada ano. A diSegundo un
ferenza entre os residencia.
informe da Axenque marchan e os
cia para a Calidaque chegan é de É semellante ao
de do Sistema
máis de 54.000
Universitario de
contratos cada ano. da sega a Castela
Galicia (ACSUG),
“Ademais da emi- no século XIX
o 10% dos univergración definitiva
sitarios traballa
hai que ter en conta e que fala ás
fóra de Galicia,
eses galegos que
pero esa porcentavan traballar fóra claras da falta
xe sobe até o 15%
aínda que non camde
oportunidades
no caso das carreibian de lugar de reras técnicas, como
sidencia. É unha no noso país”,
as enxeñerías ou
emigración semearquitectura.♦
llante ao da sega a MANUEL MERA

‘H

A maior parte,
galegofalantes
A CIG sinala que a maior parte dos emigrados son galegofalantes,
motivo polo cal a súa marcha contribúe á perda do idioma. Segundo a enquisa, o 40,9% dos emigrados ás Canarias tiña o galego como idioma habitual. O 39,4% falaba fundamentalmente en galego,
pero tamén usaba o castelán. O 16,1% utilizaba ambas as dúas linguas, pero usaban máis o galego. Soamente o 3,6% se expresaba
unicamente en castelán.
En canto ao reparto por sexos, os homes representan case dous
terzos dos emigrados (61,3%), mentres que as mulleres son algo máis
da terceira parte (38,7%). Por idades, no abano comprendido entre os
20 e os 30 anos, emigraron maioritariamente mulleres. A poboación
masculina é maioritaria nos demais tramos, producíndose un pico
máximo entre os 35 e os 40 anos (case o 25% da emigración total).♦

‘O Goberno debería tomar medidas
para que estes emigrados poidan voltar’
‘Atopámonos

Segundo Manuel Mera, a volta
deste tipo de emigrados é unha
das prioridades que debe ter o
actual Goberno. O desexo de
retornar á nosa terra en caso de
dispoñer de oportunidades é
maioritario. O informe indica
que o 7,5% desexaría retornar
ao seu concello de orixe. O
37,6% tería como prioridade
volver á súa comarca, o 38,3%
voltaría á súa provincia e o
16,5% sinala que a súa prioridade é volver a Galicia.
A maior parte destes emigrados seguen a ter unha relación directa coa terra. O 68,4%
viaxa unha vez ao ano a Galicia, mentres que un 29,4% fano
máis dunha vez ao ano. Tan só
o 2,2% o fan unha visita cada
dous anos. “A Xunta non pode
seguir pensando que a emigración é un saco sen fondo. A
maior parte da xente que marcha está moi identificada co país, son novos e están na idade
de facer un proxecto familiar. O
Goberno galego reuniuse connosco para falar do retorno de
emigrantes a Sudamérica, pero
esa non debe ser unha prioridade. A maior parte dos descendentes de galegos en Arxentina,
no Brasil, en Venezuela ou no
Uruguai xa non están vinculados á nosa cultura e non dispoñen do mesmo nivel de preparación dos que emigran a outras
partes do Estado. Porque non
hai que enganarse, hoxe a
maior parte da emigración prodúcese a outras comunidades

co problema de que
tanto o Goberno
español, como unha
parte do Goberno da
Xunta non
recoñecen que esa
marcha de xente
sexa emigración,
senón que falan de
mobilidade laboral
ou xeográfica”,
MANUEL MERA.

A

meirande parte
do colectivo galego
concéntrase en
Fuerteventura e
Lanzarote, onde se
estima que se
supera entre ambas
as dúas illas a cifra
de 20.000 galegos

autónomas. O que pasa é que
nós atopámonos co problema
de que tanto o Goberno español, como unha parte do Goberno da Xunta non recoñecen que
esa marcha de xente sexa emigración, senón que falan de
mobilidade laboral ou xeográfica”, explica Manuel Mera.
En segundo lugar, segundo
a CIG, o Goberno galego tamén
debería apoiar a creación e o
fomento de centros galegos nas
illas. A meirande parte do colectivo galego concéntrase en
Fuerteventura e Lanzarote, onde se estima que se supera entre
ambas as dúas illas a cifra de
20.000 galegos. En Gran Canaria e Tenerife o núcleo de poboación galega concéntrase ao sur
das illas, mentres que na Gomera, Hierro ou a Palma a presenza é menor.
No estudo elaborado polo
sindicato nacionalista, o 80%
dos enquisados asegura que
existe necesidade de fomentar
o asociacionismo nas illas. “O
apoio aos centros galegos para
manter a relación dos emigrados coa nosa terra e a nosa
cultura viva é fundamental.
Estes centros tamén deberían
servir para facer chegar ofertas
de traballo que permitan volver a aqueles que o desexen. A
Xunta tamén debería incentivar que estes emigrados puidesen ter facilidades para abrir
algún tipo de negocio ou fomentar o autoemprego”, explica Manuel Mera.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Observación: Entre
as persoas con máis
tendencia a adoptar
fillos atópanse os
galego falantes. No
futuro, é probábel
que falar galego
seña cousa
principalmente de
individuos con trazos
chineses, ucraínos ou
etiopes.

Ler no verán.
Lembren que algúns
libros de boa e
orixinal literatura
internacional están
agora dispoñíbeis en
galego, grazas á
nova editorial
Rinoceronte. Atentos
a ela. Ademais, está
o último Auster (en
Galaxia).

Que fai a Dirección
Xeral de Tráfico con
eses audis que van
dotados de eficaces
sistemas detectores
de radar?

É habitual
considerar a
televisión como un
electrodoméstico
máis. Pero, mellor,
habería que
comparala cos curas
das parroquias de
antes, que enchían e
ordenaban toda a
túa vida, desde o
sermón do domingo
ás romerías de
festa.

D

ani Pedrosa, ben; Fernando Alonso,
ben; Rafa Nadal, ben; e a baronesa
Thyssen, máis rumbosa ela que a propia Cibeles. Todo ben. Todo agás onde máis
nos doe sempre aos mesmos: á hora da mesa,
á hora do mestre e á hora do médico. Salarios
e pensións subiron o 3% e as cousas de comer subiron iso multiplicado por seis. Polo
menos. O aceite subiu o 40% o ano este.
En Galicia tamén. As promesas dos novos xunteiros levounas o vento. Coma sempre. Coma case sempre. Onde está o cambio,
pregunto eu? Eu non o vexo. Sinceramente.
E á hora do abastecemento, menos. Na inmensa maioría das despensas galegas entra
cada vez menos. Cada vez comemos menos e
menos saudábel os galegos de base por culpa
dos prezos. O noso peor imposto son os prezos. De sempre. Agora tamén.
Os Amancio Ortega escalan postos no
ranking dos ricos do mundo enteiro. Certo.
Pero os de Fuco Buxán seguimos nas mesmas
á hora de comer e
de beber. Que é
onde realmente
media
se verifica se o
salarial
cambio, é ou non
é? Máis da meta- en Galicia sigue
de dos galegos
vémonos cada
pegadiña á de
vez máis negros
Ceuta
e Melilla;
para chegar a fin
de mes. Ninguén
o quilo
con razón me poderá chamar dede
mexillóns
magogo por dicir
isto. É a verdade. custaba un euro
A pura e dura
hai un ano e
verdade.
Onde están as
agora custa
promesas
dos
novos xunteiros?
dous”
Chimpado
da
Xunta o home do
meyba, todo ía ir
sobre rodas aquí.
E todo vai a trancas e barrancas por onde ía
para os de toda a vida: a media salarial en
Galicia sigue pegadiña á de Ceuta e Melilla;
o quilo de mexillóns custaba un euro hai un
ano e agora custa dous; tés dous episodios de
trombose venosa profunda en xullo e setembro de 2005 e no Servizo de Anxioloxía e Cirurxía Vascular danche cita para o 16 do 10
de 2006; tes unha anxina de peito o 28 de
maio e danche cita en Cardioloxía para o 11
e 12 de decembro. Como están ouvindo. Fíense. Non mo contaron. Seino por min.
E onde están os cidadáns polo cambio

‘A

Todo ben,
agás o de sempre!
XESÚS REDONDO ABUÍN

Após un ano de goberno, o autor considera que as
promesas de cambio radical na Xunta non se cumpriron. Os índices de benestar seguen a ser precarios.
que nin se ouven
nin se ven ultimamente? Por aí andan eles. Ninguén
os busque debaixo das pedras.
Non teñen o que
hai que ter para
iso. Ben ven eles
que alá vai un ano
con menos gloria
que pena. Ben o
ven. Pero calan
coma
petos.
Cónstame que os
hai que están moendo e remoendo
a mala hostia nos
seus adentros. Si.
Pero en silencio.
Silencio que sopra na buguina
dos que si van sobre rodas literalmente. En cadanseu Audi o presidente e o vicepresidente.
O presidente cando era pnn había que velo disentir dos postulados do Partido Comunista de Galicia por demasiado reformistas A
el lla ía dar con queixo o neoliberalismo!
Chegou a dicir un día que se marabillaba de
ouvir un obreiro coma min dicir que ditadura, nin a do proletariado xamais da vida. Teño testemuñas. E agora míreno. Quen o veu
e quen o ve a Emilio Pérez Touriño!
Quen os veu e quen os ve a todos eles!
Recordan que ían reducir altos cargos e parque móbil? Pasen e vexan! Nomearon os
seus, e de propina, parte dos anteriores permanecen. Gastan coche oficial e chofer a cargo dos contribuíntes e cobran salarios e dietas cinco estrelas igual que os saíntes. Iguali-

ño no substantivo
que os do home
do meyba, horrendo home do
meyba, que xa
veremos se esta
xente de progreso non acaba gravando o seu nome nos rueiros e
erguéndolle estatuas polo Fogar
de Breogán de un
a outro confín, o
ruxe-ruxe xa anda por aí.
Paralelamente, os galegos de
a pé non melloramos nada con
eles á hora da
mesa, á hora do
mestre, á hora do
médico. Ao revés. Os que temos que aternos a unha pensión ou salario de gama baixa ou media fomos a menos no ano este: empobrecéronnos
notabelmente a dieta. Ninguén con razón pode dicir que esaxero. É o certo. O rigorosamente certo. Queiran os deuses que as bases
que os sustentan lle abaneen canto primeiro a
póla das cereixas!
O vicepresidente di que esta Xunta ten
que ensinarlle a Madrid o respecto por Galicia. Fala de Galicia en sentido elíptico cara á
galería. Quen nos dese á Galicia de carne e
óso que as súas bases lle aprendesen a el que
o primeiro é a patria antropolóxica e o segundo a xeografía! Sería o intre de que a un
lle saíse ipso facto das veas un aturuxo rexoubeiro. Quen nos dese aos ilotas que caese
esa cereixa!♦

Cartas

Sobre a crítica
a ‘Dolmen’
Nunha crítica sobre a serie
‘Dolmen’, publicada en A Nosa
Terra no seu nº 1.229 fanse unha serie de comentarios sobre a
dobraxe en Galiza que, na procura dunha información veraz,
cómpre contestar.
É incríbel que despois de todos estes anos de traballo, estudo e diálogo fértil entre lingüistas e profesionais da dobraxe
aínda se poidan dicir determinadas cousas, sen demostralas,
impunemente. A TVG creou unha situación absolutamente nova para o galego. Convén lembrar que a directora de Promoción do Éuscaro, Igone Etxebarría, falando da dobraxe e da
subtitulacíon en Euskal Telebista, dicía que “en Euskal Herría
non había tradición no ámbito
da dobraxe e que o éuscaro até
entón estivera á marxe de moitas das situacións e contextos
que a ficción nos presenta, o cal
revertía na lingua de maneira

directa”. O mesmiño pasou
aquí; enfrontámonos a unha situación nova para todos na que
houbo que traballar moito para
saír adiante.
Hoxe, se se observa a dobraxe cunha mirada honrada sen
prexuízos, non se pode deixar de
recoñecer que o da dobraxe é un
dos colectivos profesionais máis
implicados na defensa da lingua.
Poderíase dicir que despois de
colectivos como lingüistas ou escritores, por mencionar algúns, a
xente da dobraxe ocupa un sitio
destacado.
A devandita crítica ataca directamente a fonética da dobraxe. Ignoro o que sabe o autor de
fonética suprasegmental, porque
non dá razóns, e sen razóns entramos na indixencia intelectual,
o edificio vénse abaixo se non
ten alicerces. O certo é que a dobraxe móvese entre dous eixos:
o da oralidade e o da mímese
con respecto ao orixinal. Por outra banda, a dobraxe ten que respectar o orixinal, e esa subordinación fai que teña características específicas. Cando hai un-

ha feliz conxunción da nosa oralidade coa oralidade do orixinal
por medio da sincronía das unidades de entoación (ou grupos
fónicos, frases, tonemas, tone
groups, non sei que terminoloxía
usa o señor Aboal) entón hai unha boa dobraxe.
De todos os xeitos, cando se
lles pide corrección aos demais,
hai que comezar por un mesmo.
Por exemplo, a min rénxenme
os dentes cando vexo o título do
devandito artigo: “U-la a fonética?” A estas alturas vostede xa
debería saber que “u-la” é a
contracción do adverbio u coa
segunda forma do artigo, é dicir,
non precisa outro artigo extra.
Por outra parte, a segunda for-

Fé de erros
No número pasado, na páxina 3, o final da entrevista con
Francisco Cerviño debería
ser “que trazaron tamén as liñas xerais dun Estatuto.”♦

ma do artigo casa moi mal co
acento que lle pon á palabra dolmen, porque os que así acentúan
rexeitan a existencia desas denominadas segundas formas do
artigo.♦
XERARDO COUTO
(A CORUÑA)

As dobraxes galegas
Desde a Asociación de profesionais da Rama Artística da Dobraxe de Galicia (APRADOGA) temos que puntualizar algúns dos
contidos da crítica que fixo Leandro Aboal sobre a serie ‘Dolmen’ no nº 1.229 d’A Nosa Terra, xa que non responden á realidade.
Cando alguén fai afirmacións
desa contundencia dun xeito xeral (Non é soportabel a continuidade dunha dobraxe ancorada
nos primeiros tempos da cadea
nos que a opción por unha prosodia castelanizante… é unha
ofensa para a nosa lingua.
…calquera semellanza coa fonética galega queda en espellismo.
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Estatutos non.
Autodeterminación

T

emos por diante un novo 25 de xullo
que este ano se conmemora baixo unhas condicións políticas especiais.
Para as Bases Democráticas Galegas
(BDG), a reforma do Estatuto é, novamente, a
maneira que teñen desde o aparello do Estado
e os seus representantes en Galiza de furtar o
lexítimo dereito dun pobo a decidir o seu destino, quer dicir, a exercer o dereito á autodeterminación, para alén das discusións nominalistas sobre se Estatuto de nación si ou non.
A autodeterminación é o proceso político
polo cal o conxunto dun pobo decide, con
plena potestade e sen calesquera inxerencias
externas, o seu destino: a súa relación co resto de nacións, o
seu modelo políreforma
tico e económico, o papel da
do
Estatuto
é
súa lingua e cultura. Galiza é un a maneira que
pobo, unha comunidade humaten o aparello
na dotada de acudo Estado e
sados trazos que
a singularizan, é
os seus
unha nación, colectivo en per- representantes
manente construen Galiza
ción e desexo
constatado de ser
de
furtarlle
e de plasmar a
súa existencia en
ao
pobo
institucións propias.
o exercicio
As BDG condo dereito
sideramos que
Galiza, como naá autoción, ten o dereito democrático á determinación”
autodeterminación e que hoxe,
este dereito, non
é tomado en consideración polas forzas que
están a negociar a reforma do actual Estatuto
de Autonomía. Un Estatuto de autonomía é
un resultado tan lexítimo como outro calquera nun proceso de autodeterminación, máis a
autodeterminación sempre vai antes.
As BDG érguense como un espazo dese
movemento social soberanista que constrúe a
nación a partir de abaixo. Xunto a unha ampla rede de colectivos, partidos, centros sociais, organizacións estudiantís e xuvenís,
asociacións culturais, forzas sindicais e nacionalistas independentes, envólvese na reivindicación soberanista e reclama unha democracia que supere o simple verniz: un ámbito galego de decisión que parta do exer-

‘A

BRAULIO AMARO

Nun intre de discusión sobre un novo Estatuto, o autor,
en representación das Bases Democráticas Galegas,
pide o recoñecemento do dereito á autodeterminación.
cicio da autodeterminación, considerando a
Galiza en toda a súa entidade territorial para
alén das fronteiras restritas da actual comunidade autónoma de Galiza; un cadro galego
de relacións laborais que posibilite o avanzo
das reivindicacións da nosa clase traballadora sen interferencias alleas; un contexto de
liberdades políticas plenas en que cese o asedio contra a militancia e a base social independentista e antisistémica.
O dereito de autodeterminación, como a
defensa da lingua,da nosa cultura non pode
someterse aos intereses partidistas. Por iso,

as BDG, como movemento social, como espazo suprapartidario do soberanismo de esquerda de Galiza, decidimos convocar neste
25 de xullo unha manifestación, ás 13 h. en
Compostela, polo dereito de autodeterminación so a lenda “Estatutos non. Autodeterminación”, que desexamos poida ser apoiada
por un amplo e plural abano das forzas políticas, sindicais e sociais que defendemos a liberdade e a soberanía do noso país.♦
BRAULIO AMARO CAAMAÑO é coordenador
das Bases Democráticas Galegas.

Daniel
FAMILIARES
E AMIGOS
DAS VÍTIMAS
DO
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A NOTICIA E
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SABER QUE
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A CULPA Á
E.T.A.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Toda unha sorte de dobraxe “homologada”…) por forza cae na
inxustiza ou, no peor dos casos,
na falacia.
Desde APRADOGA asumimos a crítica, e somos conscientes de que queda moito camiño
por andar. Pero tamén manifestamos que a inmensa maioría dos
actores que dobramos ao galego
hai xa tempo que iniciamos ese
camiño.
Aceptamos o reto, e ao sermos conscientes da dificuldade
que supón debuxar a prosodia
galega sobre a fraseoloxía dunha
lingua allea, imos seguir loitando
por mellorar, como levamos facendo desde hai tempo e non
sempre cos apoios necesarios, xa
que coñecemos a importancia da
dobraxe como vehículo de difusión da nosa lingua.
Porque na cultura e na lingua
galega está, ao cabo, a nosa razón de ser, somos os primeiros
en esixir para elas o máximo respecto, o mesmo que esiximos para o traballo que realizamos.
Señor Aboal, esperamos que
a súa crítica busque algo máis ca

o rebumbio que fai un foguete
cando estoupa no aire. E, nese
caso, tendémoslle a man.♦
ANA LEMOS
PRESIDENTA DA APRADOGA

18 de xullo.
Hai 70 anos...
O 4 de xullo, o parlamento europeu recoñeceu que a ditadura
franquista fora imposta polas armas e contraria ao Estado de Dereito. Aprobouse unha proposta
do grupo socialista de condena
ao levantamento militar do 18 de
xullo comandado polo xeneral
rebelde Francisco Franco. Votaron en contra da proposta os representantes do grupo popular.
Será que quen cala outorga?
Paseaba por Bueu, pola súa
fermosa campiña. Nun alto, desde o que se pode ver a ría e a vila deitada na encosta que desce
até o mar, está a igrexa de San
Martiño. No adro tres cruceiros
representando a Cristo entre os
dous ladróns semellantes aos

que en Bretaña acostuma haber
nas igrexiñas das aldeas. Os
cruceiros forman un balcón para
desfrutar da fermosa vista desde
o alto. Os veciños estaban a limpar a igrexa toda como se fose
un barco. Na súa fachada principal pódese ler unha lista de nomes de homes, baixo unha cruz.
No final dise: “Presentes”. Estiven tentada a preguntarlle ao
párroco onde estaban os nomes
dos outros homes, os do outro
bando. Aos que os foran procurar ás suas casas e apareceron tirados polas gabias a mans das
envexas e dos que non estaban
dispostos a perderen os seus pri-

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.

vilexios de clase, dos inimigos
da pluralidade, e do Estado de
Dereito.
Existen listados de nomes
“caídos por Deus e por España”
coa apostila de “presentes”, na
igrexa de Cela, na de Cangas, e
en tantas outras por toda Galiza.
Particularmente, nas capeliñas
de pedra repartidas pola nosa
costa. A igrexa non debería tomar partido, non se debería meter na política partidista, debería
ser iso que di “eclesia”, o lar e
refuxio de todos os fregreses.
Mais en Galiza non é asi.
Esas inscricións terían que desaparecer. Borrar as diferenzas entre vencedores ou vencidos. Vendo a xente a traballar na igrexa
non puiden menos de pensar se,
no caso de rebelión coma a do
36, cales daqueles figurarían na
lista de “caídos” e cales estarían
condenados ao esquecemento.
Nesta Galiza de 2006 fícannos aínda moitas inxustizas que
reparar.♦
ADELA FIGUEROA
(LUGO)

Na provincia de
Pontevedra hai seis
presidentes de
Audiencia. Dous
deles xa teñen un
fillo xuíz.

Desde que os
polacos se liberaron
do xugo comunista
comezaron de novo
a emigrar. Dous
millóns (o 5% da
poboación)
marcharon desde os
anos noventa. Na
felizmente liberada
Polonia o paro
atinxe o 17% da
poboación e non
hai perspectivas de
que baixe. (Nota
documental: o lema
de Walesa e da
Igrexa nos
derradeiros anos de
socialismo era:
“Para que Polonia
volva ser
Polonia”).

Zidane non facía
nada no Madrid,
pero si na selección.
Ronaldinho ao revés.
Conclusión: o fútbol
é un deporte de
equipo.

Bill Gates doa 29
mil millóns á súa
Fundación. Ben por
el. Como o estado
se siga reducindo, a
metade das persoas
acabará
dependendo (para
certas asistencias
médicas, para os
seus estudos)
dalgunha
Fundación, é dicir:
da caridade. Hai
que ver o que
avanza o
mundo.♦
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A selección
necesita
os negros
das pateras

vasco-galegos de Eroski-Vegalsa, seguidos dos tamén galegos Froiz, Cemar e Moldes. Os
últimos lugares están ocupados
pola valenciana Mercadona, os
alemáns de Lidl, El Corte Inglés e Alcampo.♦

Genaro Borrás, médico da selección española de fútbol, comenta en La Voz de Galicia (3
de xullo) as posibilidades de
España de gañar un Mundial.
“Luis [o adestrador] dicíame
(risas), que terán que pasar 30
anos e que os que veñen nas
pateiras se crucen cos españois
para que teñamos xogadores de
1,90. Di que na súa época os
franceses eran todos brancos e
medían o mesmo ca el”.♦

Meilán Gil pide
o termo ‘nación’
no Estatuto

Os hiper
franceses
non arrasaron
Os grupos galegos de distribución alimentaria controlan
máis do 70% da superficie comercial existente en Galiza, segundo informa La Voz de Galicia (3 de xullo), que recolle os
seus datos da publicación especializada Alimarket. A lista de
máis poderosos está encabezada polo grupo galego Gadisa,
ao que segue o francés Carrefour. A continuación veñen os

Xosé Luís Meilán Gil escribe
en La Voz de Galicia (3 de xullo): “A liñaxe de nacionalida-

de histórica é limpa e ilustre.
Fomos pioneiros. Mais resulta
que outros adoptaron posteriormente a mesma denominación.
Perdeuse a exclusividade. Córrese, mesmo, o risco de que se
xeralice o uso de nacionalidade
nunha nova versión do café para todos (...). Que Galiza figurase xunto ao País Vasco e a
Cataluña na Constitución, un
feito agora tan valorado, permitiu acceder ao máximo teito
autonómico sen ter que agardar, como as demais comunidades. Os acordos nos que participaron socialistas e populares converteron en auga de cas-

tañas aquel logro. De aí veñen
os actuais lodos. Agora ínstase
a subir o listón, cando non temos máis agarradeira que ese
benemérito precedente”.♦

A propaganda
a través
da linguaxe no
conflito palestino
Soledad Gallego-Díaz comenta en El País (2 de xullo)
as variantes de linguaxe que
KAP / La Vanguardia, 3 de xullo do 2006.

se utilizan no conflito palestino-israelita. “Israel é un Estado, e como tal ten dereito a se
defender. Aos palestinos non
se lles recoñece como Estado,
logo non poden ter un exército nin dereito á defensa colectiva. O exército israelita, man
armada e legal dun Estado recoñecido internacionalmente,
deféndese cando infrinxe castigos colectivos a poboacións
civís e destrúe as infraestruturas que precisan os palestinos para vivir. Os soldados de
Israel nunca poden ser feitos
prisioneiros nin capturados
neses territorios, que ocupan
en contra das resolucións da
ONU e que converteron nun
mísero cárcere, senón que
son, simple e naturalmente,
secuestrados. Ás avesas, os
ministros e os parlamentarios
elixidos polos palestinos poden seren detidos, pero nunca
raptados. Os militantes de
Hamas que saltan polo aire,
xuntos coas súas mulleres, fillos, veciños e viandantes, reciben un castigo legal: mórrense ou, todo o máis, morren. O grupo armado palestino que matou a un ministros
israelita cometeu un asasinato. Os palestinos de 15 anos
son menores e poden estar, a
centos, nos cárceres. Os israelitas da mesma idade son,
afortunadamente, só nenos, e
como tales están protexidos, a
Deus grazas, pola lei”.♦

Latexos
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O que Bush
non sabía
pero
Barreiro si
X.L. FRANCO GRANDE

E

n España, en xeral, atopar
un libro intelixente é
sempre unha excepción.
En Galicia, ademais, é un feito insólito. Zinoviev ten toda
a razón cando afirma que no
noso tempo se ten producido
un espectacular recuar no
nivel intelectual da humanidade no seu conxunto. Non quixeramos aceptar o que el di
cando afirma que esa
degradación é lei de vida e
que non hai maneira de
opoñerse.
Un recente libro de Xosé
Luís Barreiro Rivas (As
inxurias da guerra. O que
Bush non sabía pero eu si),
saído en Edicións Xerais, e no
que se recollen maiormente
moitos dos seus artigos en La
Voz de Galicia, incluíndo
tamén outros traballos
especializados sobre a materia
que suxire o título do libro,
paréceme unha desas raras excepcións, máis chamativa aínda por esa mesma orixe do
material: unha boa proba de
que hai alguén, entre nós, que
fai xornalismo de moita altura.
Teño citado algunha vez a
Denis de Rougemont, para
quen o intelectual non é
quen pensa moito e moi
intensamente, senón alguén
que se encara coa realidade
con máis criterio. E xusto isto
é o que hai no libro de Barreiro Rivas: unha visión con
máis criterio do belicismo do
noso tempo na que priman o
coñecemento de primeira man
dos feitos e a equilibrada análise dos mesmos. Ou sexa,
que nos mostra, clarificada,
unha realidade complexa, e
que pode semellar fuxidía se
non sabemos apreixala pola
análise e o raciocinio.
Quero subliñar a viva
actualidade do material
inxerido, por máis que algún
veña de hai cinco anos. Unha
análise política non é
exercicio de futurismo, aínda
que tamén o poida ser, senón
de realidades cotiáns pero que
teñen unha inminente
transcendencia actual e para o
futuro. Hai, pois, neste libro
unha visión do noso mundo
de hoxe, dende a óptica xa dita, feita dende aquí, nun
xornal galego e por un significado intelectual desta terra.
Unha visión áxil,
intelixente e sempre suxestiva,
e ás veces con donaire irónico,
todo exposto con moita
claridade, con esa difícil claridade que tan poucas veces nos
é dado atopar e que tanto se
agradece. E que nos permite
ver mellor o errado que estaba
–e segue estando– Bush e o
máis avisado que estaba e está
Barreiro.Unha proba, ademais,
de que o mundo visto dende
Washington pode ser menos
rico que visto dende
Forcarei.♦

Anxo Quintana (BNG) e Alberte Núñez Feixóo (PP).

Quintana propón ‘nación de Breogán’ para o preámbulo e
consensuar unha fórmula para o articulado

O problema de desdar o
recoñecemento de Galiza como nación
A.E.
Nacionalistas e socialistas defenden que o novo Estatuto
consagre o “carácter nacional
de Galiza”, segundo acordaron
ambos os partidos. O PP oponse. Alberto Núñez Feixóo advertiu: “non imos picar nesta
fórmula”. Aparentemente semella o nó máis difícil de desatar no
proceso do acordo estatutario.
É só unha palabra, “nación”. Semella non ter importancia, pero
nela está o cerne do novo Estatuto. Non se trata unicamente dunha definición, dun recoñecemento simbólico, que aparece ao comezo da nova lei, senón que
marca e abrangue o que será todo o texto estatutario. Trátase do
recoñecemento efectivo que afirme o dereito a decidir dos galegos e o que queren ser.
Sendo así, compréndese, non
só o debate político sobre a definición de Galiza como nación, senón as diferenzas partidarias, até
o punto de converterse no principal problema que desdar para
chegar a un acordo estatutario.
O pacto entre PSdeG-PSOE e
BNG para que o novo texto estatutario recoñecese o “carácter
nacional de Galiza”, andaba un
camiño importante. Quedaba saber cal sería a postura do PP. Alberto Núñez Feixóo deixouno
claro no debate plenario: “non
imos picar nesta fórmula”.
A súa aposta agora é a de “nacionalidade histórica”, termo que
rexeitaban na tramitación do actual Estatuto, teimando en definila como rexión. Nacionalidade
histórica que tamén é a definición
que recolle para as Baleares o Estatuto impulsado polo PP. Rango
que semellan dispostos a outorgarlle na dirección do PP a toda
aquela comunidade que o solicite,
como pasou tamén con Aragón,
por exemplo. Volvemos así unificar todas as autonomías. Ao “café
para todos” que se impuxo logo
do golpe de Estado do 23-F, coa
Lei de Harmonización Autonómica, consensuada por PP e PSOE.

A proposta de Anxo Quintana
Os nacionalistas atópanse nunha disxuntiva. Por unha parte,
defenden que o Estatuto debe
ser “de todos os partidos, sen
exclusión”. Pola outra, enfróntanse á negativa do PP a recoñecer a Galiza como nación.
Sen o recoñecemento do “carácter nacional de Galiza”, o
BNG non pode apoiar o novo
texto estatutario. Non só sería
lesivo para os intereses de Galiza ao quedar en “segunda división”, en palabras de Emilio
Pérez Touriño, senón que unha
boa parte da militancia nacionalista non o admitiría. Mellor seguir co mesmo que aprobar un
mal Estatuto. Sobre todo coa
Asemblea Nacional aí volta.
Outra pregunta que terían
que facerse os nacionalistas é
se, chegado o caso, o atranco
para o consenso fose ese recoñecemento do “carácter nacional de Galiza”, o PSOE non
estaría disposto a rachar o acordo cos nacionalistas e pactar co
PP. Será capaz Touriño de pór
en perigo o Goberno galego? Só
habería para José Luis Rodríguez Zapatero algo que o xustificase: un acordo co PP en Madrid a respecto de Euskadi.
Aceptarían os socialistas galegos, como outras veces, seren
moeda de cambio? As mensaxes
que lle chegan ao BNG desde
Catalunya son que “non se fíen
dos socialistas”.
Así as cousas, Anxo Quintana afánase en atopar fórmulas
que poidan servir de eixo de consenso evitando que o PP quede
descolgado ou que o PSOE procure unha vía propia acorde coa
política estatal de comenencia.
A proposta que realizou o voceiro do BNG e vicepresidente
da Xunta foi a de “trasladar ao
preámbulo do texto estatutario a
definición de nación que para
nós da o noso propio himno
aprobado o seu día por unanimidade desta cámara dentro da Lei
de Símbolos de Galiza”.

Pretende, deste xeito, que no
preámbulo se defina a Galiza como “nación de Breogán”, fórmula que defendeu o Consello de
Cultura, por boca do seu presidente, o historiador Ramón Villares, na súa comparecencia parlamentaria, e que tamén propuxera Xosé Luís Meilán Gil.
Pero Quintana tamén aposta
porque o carácter nacional de
Galiza sexa recoñecido no articulado “procurando buscar e atopar a fórmula consensuada para
institucionalizar esa definición”.
Concretamente, no título preliminar. Superaríase así a mención
do actual estatuto catalán, onde o
termo nación só aparece no preámbulo.
O difícil papel do PP
“Aínda que o PP se faga forte no
financiamento, ten moitas cartas
de que lle toque ser villano no lugar de patriota constitucional”.
Quen isto escribe non é outro
que Meilán Gil, o máximo experto co que contou o PP para a
reforma estatutaria, até que as
súas teses non concordaron coas
directrices vidas de Madrid. Daquelas botouse man de Pedro
Pui, que artellou correndo as 65
medidas que Núñez Feixóo presentou no parlamento.
Estas diferenzas entre os expertos do PP son unha máis nas
que se poñen de manifesto os
problemas que vai ter a dirección
actual do PPdeG para axeitar as
demandas dunha parte importante do seu electorado, que asumiu
o galeguismo que lle venderon,
coas directrices emanadas desde
a súa dirección de Madrid.
Feixóo ten difícil xustificar
que Galiza quede descolgada
dos equipos de “primeira” ou
“nacionalidades históricas”,
que pasan a seren nación nestas
reformas. O mesmo Meilán Gil
afirma que o termo “nacionalidade histórica perdeu exclusividade” e que se está impoñendo
de novo o “café para todos”,
grazas ao pacto entre socialistas

e populares. “De aí veñen estes
lodos”, afirma o catedrático coruñés.
As declaracións dos dirixentes galegos do PP sempre transmitiron a idea de que non ían admitir un recoñecemento de Galiza inferior ao de Catalunya. Pero
agora chegou a hora da verdade
e teñen que pasar das promesas
aos feitos.
A oposición frontal da liña
dura do PP estatal ao Estatuto catalán, con desautorización pública de Ángel Acebes a Josep Piqué
incluída, déixalle agora pouca capacidade de manobra a Mariano
Raxoi e ao mesmo PP galego. Como aceptar para Galiza o que non
aceptaron para Catalunya?
Pero, ao mesmo tempo, o PP
galego perdería toda a súa credibilidade galeguista se veta o novo Estatuto porque pon a Galiza
ao mesmo nivel que Catalunya.
A estratexia de Feixóo de demandar máis diñeiro non pode
acochar a discrepancia de fondo.
Nin tampouco as diferenzas
existentes dentro do partido.
A denominada “liña autóctona” comezou de novo con reunións para tratar de contrarrestar
as directrices de Madrid. Din que
hai que apostar por un Estatuto
semellante ao que defende o
BNG para non ser varridos das
eleccións municipais, que é onde
asentan o seu poder. Hai quen
volve mesmo falar dun “partido
galeguista de centro”. A división
é evidente cando se fala con varios membros da dirección popular. Aquelas mensaxes unívocas
que transmitían antes, agora convértense en versións múltiplas.
Este problema non o pode
atallar a directriz de Raxoi de
que todas as reformas estatutarias tiñan que quedar paralizadas
até logo dos comicios municipais. Na Galiza non o van poder
cumprir, por moito que o leven
intentando, pero tampouco en
Aragón, Castela e León... José
María Aznar acusa a Raxoi de
non dar manexado o partido. E o
PP xógase na Galiza o seu ser.♦
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Será un novo Estatuto, o actual nin serve
como soporte de discusión tal e como pretendía o PP

O nacionalismo impón o seu método
de traballo na discusión estatutaria
A. EIRÉ
Sabemos o que queremos ou andamos a procuralo en función da conxuntura política? Esta é a pregunta que hai que facerse a respecto das
discusións do relatorio que comezou a andar para redactar un novo Estatuto. Os nacionalistas parten dunha idea global. PP e PSOE pretenden ir avanzando nos aspectos parciais para darlle forma. Unha cousa
evidenciouse, o actual Estatuto xa nin serve como modelo de discusión.
Será un novo Estatuto e non unha reforma como agoiraba o PP.
O relatorio estatutario comezará a
súa discusión polo preámbulo e polo título preliminar, tal e como demandaban os nacionalistas. Non foi
fácil chegar a un acordo para aprobar o método de traballo e os bloques de materias a debater. PP e
PSOE pretendían deixar para o final
o preámbulo por que nel será onde
apareza ou non o recoñecemento da
“realidade nacional de Galiza”.
Os socialistas defendían que
“primeiro é preciso saber en que
consiste a lei para redactar finalmente o preámbulo”, en palabras
do deputado Xaquín Fernández
Leiceaga. Os populares coincidían
cos socialistas en que o “preámbulo sempre se redacta ao final por
que é a razón da lei”. Tampouco
querían comezar a negociar polo título preliminar, pois, aínda que forma parte do articulado, “está estreitamente vinculado ao preámbulo”.
O PP pretendía comezar a negociar polo título 1, para non entrar na discusión sobre o termo
“nación” ou “nacionalidade histórica”, que eles defenden.
Carlos Aymerich consideraba
lóxico que á hora de negociar o
novo Estatuto se “comezase polo
principio”, quere dicir, polo preámbulo, e ir asinando os acordos
aos que se cheguen, deixando os
desacordos para o final.
Aymerich deixou ver o seu
desacordo co método de “deixar
sen ver os temas polo feito de
que se intuía que existe unha diverxencia antes de explorarse todas as vías de entendemento”.
Para os nacionalistas, as ideas
do preámbulo e do título preliminar son as que marcan toda a filosofía do novo Estatuto. Polo tanto,
“é necesario realizar un esforzo,
unha posta en común para saber o
que cada quen pretende do Estatuto. Este método, máis alá das palabras, aínda que estas sexa definitorias dunha filosofía, permite avanzar mellor na discusión”. Noutras
palabras, o preámbulo e o título
preliminar, definen o Estatuto que
cada un quere. Fixado este extremo, sería máis fácil avanzar logo.
Para poder avanzar de que
aínda que se comece a discusión
polo preámbulo, como demandaban os nacionalistas, a redacción
se realice ao remate do proceso.
Pero, como a redacción do título
preliminar ten unha clara concomitancia co preámbulo, e este
pretende redactarse como primeiro apartado, a discusión do
caracter nacional de Galiza non
se vai poder adiar nin obviar.
Este acordo do método leva
consigo que, malia o pacto de “con-

fidencialidade das discusións, a cidadanía poida coñecer as distintas
posturas que cada organización defende para cada un dos apartados.
Non só nos que se acaden acordos,
senón naqueles que queden aparcados para unha discusión final.
Así as cousas, A Nosa Terra
puido saber que a proposta socialista para o título preliminar non
recolle o termo de “realidade nacional” tal e como pretende o
BNG, e foi pactado cos socialistas.
O PSdeG-PSOE propón, como artigo primeiro, que “Galicia, como
nacionalidade histórica, no exercicio do seu dereito de autogoberno, constitúese en comunidade autónoma, de acordo coa constitución e o presente Estatuto, que é a
súa norma institucional básica”.
A redacción que propón o
BNG é “a nación galega constitúe
unha comunidade política, democrática, social e de dereito (...) e se
integra como comunidade autónoma no seo do Estado español”.
O que si recolle a proposta do
PSOE, no seu artigo 6 é o “debe”
de todos os galegos de “coñecer
o galego e o dereito de usalo”.
Oito bloques para debater
Superado o atranco de como se ía
enfrontar a discusión do preámbulo e to título preliminar, o relatorio
aprobou os oito bloques de materias para debater e a súa orde.
Logo dos dous apartados antes citados, a discusión versará
sobre os dereitos, deberes e principios reitores; os poderes públicos galegos, nos que se atopan os
entes locais; as relacións institucionais e exteriores; as competencias; o financiamento e, finalmente, as disposicións adicionais.
É unha discusión do texto segundo a orde dos seus títulos. Pero non servirá o actual Estatuto
como guieiro, pois queda superado nos bloques que discutir e nas
propostas realizadas polos grupos.
Así que a discusión, máis alá
do pacto entre nacionalistas e socialistas, semella que vai ter como referente as redaccións de
cada un dos partidos. A do BNG
é coñecida e, vai ser posta sobre
da mesa. O PP non ten, que se
saiba, un texto articulado, senón
que pretendía discutir sobre o actual Estatuto os cambios que
consideraba necesarios.
E o PSOE? Os socialistas semellan que xogan cunha dupla
baralla. Non deron a coñecer o
seu texto articulado pero, como
quedou demostrado na primeira
xuntanza, non é porque non o te-

Carlos Aymerich.

ñan, senón que o teñen agochado
todos estes meses.
Cal é a súa estratexia? Semella que non é outra que a de aparecer como equidistantes entre
nacionalistas e populares. Emilio Pérez Touriño, esquecendo
que é o presidente dun bipartito e
que asinou o pacto estatutario
cos nacionalistas, preséntase como a persoa capaz de propiciar
un consenso. Consenso que pretende rendibilizar politicamente.
Cuestións adicionais
Neste debate estatutario semella
que se esquecen algunhas consideracións que non se lle fan chegar á cidadanía con claridade. A
primeira é que o relatorio pode
ser aprobado por maioría simple.
Polo tanto o texto que saia da comisión non necesita da aprobación do PP para pasar ao pleno.
Tampouco os distintos articulados precisan ese apoio dos populares. Unicamente é na votación
final onde se necesita o voto favorábel de 50 deputados. Para
iso é necesario o concurso, polo

menos, de 13 deputados do PP.
Está a dirección popular en condicións de asegurarse o apoio ás
súas teses se rebaixa o estatus de
Galiza? Non apostará parte do
PP porque sexa en Madrid, como
pasou en Catalunya onde “brunan” o Estatuto galego, creándolle así contradicións ao pacto entre socialistas e nacionalistas?
Outra cuestión é que os cidadáns tamén teñen voz neste proceso. As distintas organizacións deixáronse ouvir nas súas comparecencias. Agora chega o tempo de que o
debate saia á rúa e se manifeste
máis alá das enquisas. As organizacións sociais semellan dispostas a
mobilizarse en positivo, máis alá do
verán, de fracasar o proceso, as reivindicacións terán que ser outras.
Revivirá a “aldraxe”?
Os nacionalistas pretenden
que a mobilización do Día da Patria sexa un apoio popular ás súas teses. A carón do novo Estatuto vai xirar este celebración do
2006. Non será, polo tanto, unha
celebración testemuñal como a
de anos anteriores, senón que ten
un motivo de alcance palpábel.♦

A marbellización
de Galiza
X.M. SARILLE

G

reenpeace fixo público
estes días un informe
detallado e rigoroso
sobre a próxima construción
de vivendas, portos
deportivos, piscifactorías e
campos de golf en todas as comunidades do Estado Español.
Os datos son impresionantes
en xeral, mais no caso galego
resultan abraiantes. Temos corenta puntos negros na costa,
só por diante da Comunidade
Valenciana. Hai datos que
apuntan sinxelamente á imposibilidade de que estes
gobernos, (galego, central e
municipais) sexan capaces de
pór orde e evitar a desfeita.
Para darse unha idea da
magnitude do problema
convén observar algunhas
cifras. En Ortigueira, onde hai
dúas mil vivendas, faranse sesenta e cinco mil se o plan de
construción previsto sae para
adiante. Estamos a falar entón
de cento oitenta mil persoas,
cos conseguintes gastos e
investimentos, en
infraestruturas públicas, e en
bens limitados como a auga e
outros. En Vigo serán cento
corenta e catro mil en vinte
anos. Convén non despistarse,
porque non é un problema que
atinxa só á dereita. Aquí están
todos e para decatarse abonda
con mirar para Mugardos, onde o concello prevé aumentar
o douscentos por cento a edificabilidade. Ou para Foz. A
única política progresista
observábel en varias ducias de
concellos do litoral, sexan do
Bloque, do PSOE ou do PP,
consiste en mirar polos
veciños de alí, que van vender
os predios a prezos até agora
inimaxinábeis. Ou sexa que de
visión de país nada.
O informe valora que este
crecemento é insostíbel e pide unha moratoria namentres
non se regula o territorio e a
protección do litoral.
Aínda que saiba moi amargo e non se comparta,
compréndese que Greenpeace
opte porque as transferencias
de dominio público marítimoterrestres fiquen en mans do
goberno central e non sexan
transferidas á Xunta, tal como
solicitou o Parlamento Galego.
E xorden moitas preguntas.
Por que os galegos podemos ter
unha idea cabal do que se nos
vén enriba agora, só despois
dun informe privado? O goberno galego non a tiña? Non a tiña o Presidente, nin o Vicepresidente, nin os conselleiros de
Medio Ambiente e de Vivenda?
E se a tiñan, por que non lla
transmitiron á cidadanía? Non
ten importancia? Saben que facer? Hai algo máis sólido nas
medidas provisorias
anunciadas polo Presidente?
Van ter carácter e autoridade
ante as construtoras e os
concellos? Están aguantando
as presións, os arrolos e os afagos? Os cidadáns deben ter
conciencia colectiva ante un
problema tan serio. Fan falta
explicacións e medidas. A primeira a moratoria.♦
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P. CONDE

Bieito Seara
‘Debemos aproveitar a sabedoría e experiencia dos maiores’
PERFECTO CONDE

Bieito Seara, director xeral de Acción Social da Vicepresidencia da Iguladade e do Benestar
da Xunta de Galicia, considera que ás persoas que non teñen familiares ou que non poden ser
atendidas pola súa familia haberá que darlles a oportunidade de seren axudadas por outras familias ás que se lles poderá pagar unha prestación. É unha das ideas da nova política social.
Hai case un ano que vostede se
ocupa da acción social do goberno. Como lle vai?
Estanse cumprindo as expectativas. Hai un goberno consolidado e estábel, unha morea de
proxectos en marcha, e o mellor
de todo é a receptividade mostrada pola xente que percibe a mensaxe do cambio moi positivamente. Estamos facendo un
grande esforzo por escoitar e recibir todo o mundo. Vemos que
hai unha chea de proxectos por
parte da iniciativa social e un potencial moi alto para desenvolver
moitas actuacións.
A acción social é fundamental para un goberno progresista?
A propia estrutura orgánica
que estabeleceu o goberno actual,
adscribindo a un departamento
todas as áreas que antes estaban
separadas e recolléndoas na Vicepresidencia, mostrou unha clara
aposta polos servizos sociais que
foron a área máis esquecida na
etapa anterior e até se pode dicir
que pasaron por todo un vía crucis por estaren antes en distintos
departamentos. Agora estamos
dándolles a importancia que merecen sabendo, evidentemente,
que partimos dunha realidade
que, a nivel de recursos, é das
máis precarias de todo o Estado.
Cales son os principais pro-

blemas que ten vostede enriba
dea mesa?
Temos datos que poden parecer negativos, como pode ser o
envellecemento da poboación.
Pois todo iso, como xa dixo o vicepresidente, Anxo Quintana, hai
que convertelo nun activo importante. Podemos mesmo até crear
riqueza cunha boa xestión dos
servizos sociais. Son moitas as
empresas que poden nacer arredor desta actuación de goberno
conxugada adecuadamente. Un
dos problemas cos que nos atopamos foi o abandono dunha forma
esaxerada dos servizos sociais e
da acción social. Non había política social. Nas actuacións que
comprobamos non fomos quen
de albiscar cal era a política social que podía haber no goberno
anterior. É evidente que temos
unha poboación envellecida, un
número importante de discapacitados que está por riba da media
estatal e condicionantes que, como pode ser a dispersión poboacional, inflúen moito en actuacións polas que nós imos apostar
moito. Por exemplo, a axuda domiciliar. É evidente que a dispersión da poboación encarécenos
os custos da asistencia en domicilio ou do transporte adaptado
que sen dúbida temos que facer.
Que ideas teñen sobre o acollemento de persoas maiores?

Pensamos que hai que incidir
máis na figura do acollemento familiar. Hai que intentar aprender
da experiencia para crear figuras
que vaian nesa liña. Temos unha
eiva: todos estamos pendientes da
Lei de Autonomía Persoal e Dependencia, unha lei estatal que
non recolle ese acollemento familiar. Recolle algo parecido como
pode ser a prestación informal de
coidadores. Se non hai recursos
públicos como poder ser unha residencia ou un centro de día, pois
terá que haber algo para que as
persoas estean atendidas. A figura
do acollemento pode ser moi importante. A aquelas persoas maiores que non teñen familiares ou
que non poden ser atendidas pola
súa familia haberá que darlles a
oportunidade de seren atendidas
por outras familias ás que se lles
poderá pagar unha prestación.
Do que máis se fala é das
residencias da terceira idade.
Que van facer neste campo?
De entrada, paramos a liña da
iniciativa privada lucrativa que
puxera en marcha a anterior Administración. O que se chama o
Plano Igape remata a finais deste
ano e todos aqueles centros que
foron quen de cumprir o conveniado mantéñense porque precisamos dispor de prazas concertadas, pero esa liña non imos mantela. Creamos unha nova liña en

colaboración con dous socios
moi importantes e que tamén teñen unha boa parte social e moita experiencia e medios económicos, Caixa Galicia e Caixanova. Estamos montando unha nova entidade que se chama Sociedade Galega de Servizos Sociais
(Sogaserso) e que vai facer as residencias referenciais. De momento xa temos un plano para
facer cinco residencias que se
vai poñer en marcha este ano.
Como van ser esas residencias?
Terán 150 prazas e, a maiores,
entre 40 e 50 prazas de día. Serán
centros referenciais nos que non
só se atenderán os habitantes de
cada unha desas residencias senón
tamén os que proveñan doutros
centros que estean no seu contorno. Poderán subministrar lavandaría, cociña, etc, a eses centros. Con
iso poñeriamos mil prazas en marcha, o equivalente a cubrir máis
dun punto da ratio referencial das
prazas públicas. Van ser cinco residencias completamente novas. Xa
temos ofertas de terreos para construílas por parte dos concellos.
Cando poderán estar funcionando?
Antes do 2008, imposíbel.
Sendo realistas, entre permisos e
construcción, poden pasar dous
anos. Por iso quremos empezar
canto antes a fase burocrática

que, ás veces, dá maís traballo ca
propia construción, que pode durar catorce ou quince meses.
Xa saben onde van construílas?
A nosa intención é que haxa
unha a nivel provincial e algunha
máis na costa. No Atlántico irán
tres e dúas no interior.
Que idea fundamental está
inspirando a política de atención das persoas maiores?
A de que temos que ser nós os
que máis saibamos do tratamento
desas persoas. En Galiza hai moitas persoas maiores que coidaron
outras persoas maiores, e hai toda
unha tradición no que é o coidado
desas persoas. Nós queremos
aprender desa sabedoría e desa
experiencia que tén a nosa sociedade. Dentro da entidade que estamos montando coas caixas de
aforros imos desenvolver un despacho de I+D+i para facer investigación nesa liña e atopar solucións prácticas e tecnoloxías que
procuren o benestar dos maiores.
Non lle parece que a sociedade actual aparta demasiado
os vellos?
Un dos problemas máis grande que temos é que se lles quitou
o seu papel aos maiores. É algo
bestial. Deixouse as persoas
maiores sen papel social. Por iso
nós coidamos que hai que facer
programas para recuperar o rol
das persoas maiores e aproveitar
a súa sabedoría e a súa experiencia. Temos que atopar e aplicar
políticas novas a este respecto.
Cando se poderán ver os froitos desta nova política social?
No que é estabelecer un nivel
de recursos probabelmente nesta
lexislatrura poderemos dar pasos
moi importantes. Socialmente,
vainos custar máis tempo. As políticas sociais non se cambian tan
doadamente nuha soa lexislatura.
Cómpre un período de tempo
maior. Pero todo hai que empezalo e o noso punto de arranque está por debaixo do mínimo, pola
situación anterior que herdamos,
e teremos agora que dar os pasos
convenientes para acadar os nosos obxectivos de política social.
Non falta quen di que vostedes aínda non cambiaron a
maior parte das persoas que estaban antes ao fronte das residencias. Preocúpao esta crítica?
Os postos de directores das residencias son dos que peor restán
retribuídos dentro de toda a Administración. Son xente, ademais,
que ten que adicar as 24 horas do
día ao seu traballo. Se hai un accidente, teñen que presentarse no
centro. O día de Noiteboa cean dúas veces, unha na residencia e outra na súa casa. Todo iso fai que
eses postos non sexan precisamente os que busca moita xente. Case
tes que buscar aquelas persoas
que, á parte da súa retribución, fagan o traballo porque é o que lles
gusta facer. É algo que imos corrixir, pero de momento temos que
traballar co que hai. Por outro lado, hai responsábeis de residencias
que son profesionais moi competentes e que non hai por que cambialos. Ademais, non é verdade
que non houbese cambios. Houbo
os que se poden facer nun ano, e,
dende logo, houbo os cambios
que tiña que haber no que é a política de xestión. Alén de todo isto, nós non compartimos o criterio
de que os directores das residencias teñan que ser nomeados por
criterios políticos.♦
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O Parlamento Europeo, agás o PP e
a ultradereita, condena o réxime franquista
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
Por vez primeira na historia un
organismo internacional condena masivamente o franquismo
nunha declaración lida polo presidente do Parlamento Europeo,
o socialista Josep Borrell. A Eurocámara recoñeceu que Europa
deixou só o Estado español logo
do alzamento militar de 1936. O
debate non estivo exento de polémica, o eurodeputado conservador Jaime Mayor Oreja, eludiu
en todo momento empregar a palabra franquismo no transcurso

Permitido o uso nas
solicitudes pero non
nas intervencións
na Eurocámara

As peticións
ao Parlamento
Europeo,
en galego
XELA CUÑARRO
O Parlamento Europeo permitirá que as propostas escritas que efectúen os cidadáns galegos se leven a cabo na nosa lingua. Os galegos, así coma os vascos e os
cataláns poderán remitirlle
ao Parlamento Europeo as
súas peticións e suxerencias
en galego, tendo así mesmo
dereito a ser contestados tamén en galego. A proposta
para o uso das linguas cooficiais estatais nas comunicacións coa Eurocámara foi
aprobada o pasado luns e será financiada polo Estado
Español.
Queda pendente o uso do
galego, catalán e éuscaro
por parte dos deputados europeos, aínda non permitido.
Dende Galeuscat, o pacto de
colaboración asinado por
CIU, PNV e BNG, denúnciase a actitude en contra da
proposta do Partido Popular
Europeo. Ana Miranda, voceira do BNG no Parlamento Europeo, criticou esta actitude por parte do PP. Por
outra parte, Miranda valorou
o permiso de enviar escritos
en galego coma un paso
adiante no avance polos dereitos linguísticos e na consideración das linguas cooficiais aínda que a considera
insuficiente, recordando que
non se alcanzarán os obxectivos previstos até que se
permitan as intervencións en
éuscaro, catalán e galego.
Esta iniciativa tamén leva consigo a futura creación
dunha ligazón dende a web
do Parlamento a unha páxina na que se poderán atopar
traducidos ás linguas cooficiais os actos lexislativos
máis importantes.♦

da súa intervención e, no canto
de condenar o réxime ditatorial,
adicouse a eloxiar os logros acadados polo seu partido na transición. Por outra banda, a ultradereita polaca, representada polo
eurodeputado da Liga das Familias, Maciej Marian Giertych,
pronunciouse a prol do golpe de
Estado nunha declaración na que
admirou o labor desempeñado
polos tres organismos estatais,
“grazas á Igrexa española, ao
Exército español e a Francisco
Franco, foi posíbel superar o ata-

que comunista contra a España
católica “.
Recordo das vítimas
republicanas
A Comisión Permanente da
Asemblea Parlamentaria do
Consello de Europa instou o
Executivo español a erixir monumentos na honra das vítimas
do franquismo e a crear exposicións no Val dos Caídos para
lembrar que foron os presos políticos republicanos os que cons-

truíron a basílica. A comisión
pretende fixar o 18 de xullo de
2006 como o día internacional
de rexeitamento ao franquismo,
data na que se cumpren 70 anos
do golpe de Estado e do comezo
da guerra civil española. As familias das vítimas amosaron a
súa satisfacción e comprobaron
cómo o organismo internacional
se adianta ao Goberno español,
que anunciou a presentación da
Lei de memoria histórica, prometida hai máis dun ano e medio, para o 14 ou o 21 de xullo.♦

Josep Borrell.

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.
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Sanidade esixe a etiquetaxe
dos alimentos en castelán
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
A Consellaría de Sanidade estudará se retira as cartas nas
que instaba as empresas adicadas á alimentación a redactar as etiquetas, a presentación e a publicidade en castelán. A reflexión está a ter lugar despois de que o presidente da Mesa pola Normalización Linguística, Carlos
Callón, denunciase a aparición das circulares. O documento, emitido polo xefe do

Servizo de Protección de Saúde da Consellaría de Sanidade, Francisco Javier Ferreras
Díez, aseguraba que, de non
empregar o castelán, a delegación provincial de Sanidade “tomaría as medidas oportunas”. Pola súa parte, Callón
criticou a pasividade da secretaría xeral de Política Lingüística, ao ser a Mesa o primeiro organismo que se puxo
en contacto co Servizo de
Protección de Saúde.♦

Sete candidatos nacionalistas. O pasado 30 de xuño, o BNG presentou en Pontevedra
os seus cabezas de lista para as próximas eleccións municipais nas sete cidades galegas. O acto, celebrado no Pazo da Cultura, rematou cunha cea na que participaron máis de un milleiro de persoas♦
PACO VILABARROS

A Coruña
O Plano de Ordenación Municipal do ano 1998, aprobado baixo
o pleno predominio político e
mediatizador no conxunto da vida coruñesa do vazquismo mais
sintomático, deberá ser revisado,
en prazo de pouco mais de trinta
meses, para integrar, no agregado da totalidade cidadá, o troco
de uso que se lle vai dar ás mais
de corenta hectáreas de terreo liberado nos céntricos peiraos actuais no proxecto de aproveitamento proposto polo arquitecto
Joan Busquets e que, seguro, vai
xerar unha nova polémica a nivel
público dadas as singulares circunstancias que concorren nesta
actuación urbanística e a proximidade das eleccións municipais
que se presentan como as máis
decisivas dos últimos anos na cidade herculina. Aparece a conselleira de Política Territorial agora, e amósase partidaria de amañar o convenio asinado no seu
día para que se poidan vender os
terreos de inmediato, para máis
gloria do negocio inmobiliario e
tranquilidade de coinciencia para

A revisión do plano xeral
MANUEL LUGRÍS

A Consellaría de Política Territorial pretende reformar o urbanismo da cidade. De momento, só son promesas que esperan concreción orzamentaria.
os “gurús” da economía centralizada e as prioridades presupostarias do goberno de Madrid.
As liñas “máxicas” que se
manifestan arestora pola oficialidade son as de superar o illamento da urbe a respecto da área metropólitana, o desenvolvemento
de novas infraestruturas de comunicación, desenvolvemento
sostíbel no ambiental, vivendas a
prezos accesíbeis e unha ampla
nómina de dotacións públicas,
así como espazos para novos
emprazamentos loxísticos e polígonos industriais. É dicir, unha
especie de paraíso terrenal do
que poderán desfrutar os cidadáns coruñeses coma compensación á peaxe de sufragar o custo

do porto exterior que se aforran
os presupostos xerais do Estado.
E, claro está, os votantes van e
creno. Ou chuchan o pirulí das
promesas de cor rosa que tan
acostumados están a escoitar dos
feiticeiros de serpes do Pazo de
María Pita. Como, por exemplo,
aquilo de que os terreos da fábrica de tabacos “xamais” serían recualificados, como as devocións
solemnes sobre a ubicación doutra fábrica coruñesa, a de Armas
que, pese a todas as promesas realizadas por mandados e mandaríns, ten en vilo os máis de douscentos traballadores da factoría e
da que nos interesaremos con
máis tempo noutro intre, como
os actos de contrición públicos

polas barbaridades cometidas co
patrimonio, por exemplo o escándalo da chamada Casa do Cura que, por certo, aínda estamos
á espreita de que se repoña tal e
como manifestaron os responsábeis municipais no seu día. En
fin, un rosario de palabras incumpridas e descaramentos que
desvirtúan calquera discurso de
futuro sobre o tratamento urbanístico na nosa cidade.
Porque neste caso as concrecións teñen que ir por diante das
propostas. E non é de estrañar de
que a xente de a pé sexa incrédula. Motivos ten de abondo na historia dos últimos anos para iso:
onde se falaba de área metropolitana, temos o concepto de tobei-

ra fechada nese enxendro de Cidade-Estado que mira de costas
ao seu contorno. Onde se falou
de vivendas accesíbeis está o
meirande incremento de prezos
de toda Galicia e a especulación
máis salvaxe, no que atinxe aos
novos emprazamentos para equipamentos loxísticos, non hai
máis que lembrarse do Parque
Ofimático, etc. E do desenvolvemento sostíbel acotío as pituitarias dos residentes na meirande
parte dos barrios da Coruña e
eses fedorentos aires non son
precisamente froito da rigorosidade ecolóxica dun concello que
aínda ten no seu lombo a catástrofe do vertedoiro de Bens.
En fin, as perspectivas non
son optimistas, nin moito menos. Pero agardemos que os cidadáns poñan as cousas no seu
sitio dentro de once meses. Eles
son os únicos capacitados democraticamente, para decidir sobre
o que é mellor para o seu futuro.
E de seguro que intentarán facelo esquivando o papanatismo e a
demagoxia.♦

AS ORIXES E AS RAZÓNS DO ESTATUTO DE GALIZA

O pacto galego
na construcción de España
MANUEL VEIGA
A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.
A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.
O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender o pasado e o presente,
PARA NON COMETER OS MESMOS ERROS.

A NOSA TERRA
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XESÚS VEIGA

O

Só unha de cada mil lápidas está en galego.

PACO VILABARROS

Nova iniciativa do BNG para galeguizar lápidas e esquelas

O galego ausente de funerais e
cemiterios
H. VIXANDE
Só unha de cada mil lápidas
están en galego nun país no
que a maioría da poboación
ten esta lingua como propia.
Semellante divorcio provocou distintas iniciativas para
galeguizar a morte. A última
delas corresponde ao BNG.
O deputado do BNG Bieito Lobeira reclamou a posta en marcha dun programa específico de
fomento da lingua galega en todos os actos, cerimonias e funcións vinculados coa morte. É
unha iniciativa que secunda outras anteriores con obxectivos
semellantes.
O concello de Redondela é
un promotor senlleiro das iniciativas para galeguizar a morte. A través da Asociación Intermunicipal “Vieiro da Franqueira” promoveu a aprobación
dunha moción dos concellos
desa asociación que se intitulou
“En Galego, agora e sempre”.
A moción de “Vieiro da
Franqueira” lembra que a arqueoloxía funeraria ten contribuído
a “un coñecemento maior sobre
as orixes da nosa cultura. Velaí
están as laudas romanas coas
súas inscricións”. Porén, tamén
indica que “por razóns de todos
coñecidas, as aldeas dos mortos,
como denominan os antropólogos aos nosos cemiterios, non
falan como as aldeas dos vivos”.
É dicir, “as inscricións das lápi-

das funerarias están escritas en
castelán, cando a meirande parte dos falecidos se expresaban
en vida só en galego”.
A pesar da situación de
“marxinación da lingua galega”, esta asociación é optimista
e considera que “as interferencias que deron pé a esta situación poden e deben ser corrixidas polos concellos mediante
medidas que fomenten o uso da
lingua galega nos epitafios”.

Como exemplo, entre as
medidas acordadas por esta
asociación intermunicipal, cada
concello elixirá o nicho ou o
sartego dun veciño, coa colaboración dos seus herdeiros, se os
houber, para reemprazar a lápida por outra redactada en galego. Por último, a cuarta das medidas é dirixirse a todos os concellos galegos para que secunden esta iniciativa galeguizadora do mundo da morte.

Medidas galeguizadoras

Parlamento

Nun pleno da asemblea de concellos integrantes da asociación
“Vieiro da Franqueira” que se
celebrou o 16 de febreiro de
2006 na Casa do Concello do
Covelo, decidíronse catro medidas para salvar a situación de
marxinación do galego nos actos funerarios. A primeira delas
foi acordar a habilitación dunha
partida orzamentaria que cubra
o 40% do custo das lápidas funerarias nos cemiterios, sempre
e cando estean en galego.
Outra das medidas acordadas
pola Asociación Intermunicipal
“Vieiro da Franqueira” é que o
primeiro de novembro, Día de Todos os Santos, os concellos coloquen unha placa nun acto público
a celebrar nun dos cemiterios municipais, que constitúa unha lembranza de todos aqueles veciños
grazas aos cales Galiza segue a ter
unha lingua e cultura de seu.

O deputado do BNG Bieito Lobeira presentou unha proposición non de lei para que o Goberno galego interveña ante unha situación “inxusta e discriminatoria”, pois na súa opinión
“a exclusión do idioma en todos os actos ou epitafios que teñen a ver coa morte evidencia a
existencia dun conflito lingüístico no país”.
Lobeira lembrou que “se a
día de hoxe se producise algunha catástrofe que implicase a
erradicación parcial ou total da
vida humana na parte do planeta que nos toca ocupar, con toda probabilidade o estudo arqueolóxico dos restos funerarios que se realizaría no futuro
non constataría a existencia da
lingua galega”.
O deputado nacionalista
tamén lembrou que “moitos
patriotas galegos, mortos pre-

cisamente por defenderen con
coherencia os seus sinais de
identidade, están soterrados
en español contra a súa vontade, mesmo co seu home deturpado”.
As medidas que propón Lobeira para mudar esta situación
van dirixidas ás xerarquías das
distintas organizacións relixiosas, aos concellos, ás empresas
funerarias ou as florarías. O obxectivo é que haxa un cambio
de actitude respecto a lingua na
hora da morte. “Nin vivos nin
mortos nos respectan o dereito
democrático a usar a lingua galega”, concluíu o deputado.
Bienio Irmandiño
Hai máis dun lustro, unha campaña organizada polo colectivo
cristián Irimia e impulsada polo
teólogo Xosé Chao Rego tamén
tratou de levar o galego ao
mundo da morte. O Bienio Irmandiño –así se chamaba aquela campaña que durou dous
anos–, consistía nun acto notarial para deixar por escrito que
se desexaba que o funeral e o
enterro se celebrasen en galego.
Daquela, nada se dixo dos epitafios. A campaña conseguiu
que en moitas cidades e vilas se
celebrasen reunións coa asistencia de notarios para que as
persoas presentes puidesen asinar un documento para galeguizar a súa morte.♦

19 de xuño do 2005
abríronse as portas
do principal cambio
político rexistrado na Galiza
posfranquista. Un ano
despois, a mirada analítica
permite constatar algúns
indicios relevantes sobre as
fortalezas e as debilidades do
novo equipo que dirixe a Administración galega, asumindo a evidencia de que o período temporal considerado
non é suficiente para estabelecer conclusións definitivas.
Non ten sentido avaliar as
accións e as omisións da nova
Xunta en base aos programas
electorais particulares presentados polo BNG ou polo
PSdeG. Aqueles documentos
manteñen, sen dúbida, o seu
valor como referentes dos criterios e propostas específicas
que cada unha das forzas políticas desexaría proxectar nas
políticas gobernamentais pero
non constitúen, en rigor, o denominador común sobre o que
foi construído o acordo político que deu lugar ao Executivo
que hoxe coñecemos. Convén
ter presente que as identidades
políticas diferenciais dos
socios de goberno derivan,
polo menos, de tres
circunstancias significativas: o
contido dos compromisos programáticos respectivos, a
xenuína traxectoria seguida
por cada un deles e as diferencias xurdidas na aplicación da
letra e do espírito do
programa común pactado.
Considerando a actuación
do goberno no seu conxunto
podemos afirmar que existen
cambios substanciais no respecto polas regras e procedementos propios dun sistema
democrático e no xeito de
entender as relacións coa Administración central do Estado. Se fixésemos unha análise mais individualizada,
obteriamos conclusións máis
heteroxéneas. Na
combinación entre o volume
de iniciativas promovidas, a
calidade destas e o tempo requirido para a súa execución,
existen disparidades
evidentes e, seguramente,
inevitábeis.
A batalla do estado de
opinión sobre a avaliación do
novo goberno xogase en
dous campos sociais diferentes pero conectados. Nun deles –cuantitativamente
reducido pero moi esixente–,
o actual Executivo dispón,
aparentemente, dunha marxe
de confianza máis sólida debido a unha maior capacidade de comprensión das
dificultades concretas asociadas aos procesos de cambio
aínda que a caducidade desta
pode ser máis acelerada do
desexábel. No outro campo
de xogo, o público –mais numeroso– agarda, con menos
urxencia, poder comprobar
no seu particular universo vital a bondade das novas políticas formuladas.♦

Máis delitos que puntos
para rematar cos accidentes
H. VIXANDE
Os polémicos puntos que poden facer a un condutor perder
o carné nun santiamén non son
nada comparados coas penas
que prevé o Código Penal e que
implican o cárcere mesmo se só
se suman dúas infraccións leves.
O carné por puntos promete acabar cos accidentes de tráfico, un
obxectivo que non alcanzou un
Código Penal que pode levar ao
cárcere a un condutor por un simple despiste. É máis, o ministro
de Xustiza tampouco dá moito
pola aplicación do novo sistema
xa que anunciou máis penas de
cárcere para algúns infractores.
O Código Penal dedícalle ao
tráfico o Capítulo IV do seu Título XVII, ademais das mencións no libro das faltas e as súas penas. En concreto, hai sete
artigos do Código Penal dedicados aos “delitos contra a seguranza do tráfico”, en concreto os
que van do 379 ao 385.
Aínda que no Código da Circulación xa existe un artigo que
sanciona a condución so os efectos do alcohol, o artigo 379 do
Código Penal prevese pena de
prisión de tres a seis meses ou
multa de seis a doce meses para
quen conducise “un vehículo a
motor ou un ciclomotor baixo a
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psicotrópicas ou de bebidas alcohólicas”.
O artigo 380 do Código Penal castiga como autor dun delito de desobediencia grave a quen
se negue a someterse ás probas

ción dos artigos 379, 381 e 382.
Durante a súa etapa na oposición ao Goberno de José María
Aznar, o Partido Socialista criticou ao Partido Popular por empregar solucións penais para afrontar
cada problema co que se atopaba.
Daquela, os socialistas de Zapatero consideraban que a alta sinistralidade no tráfico non podía paliarse con medidas punitivas dese
tipo. Mais a chegada do PSOE ao
Goberno central cambiou relativamente o seu punto de vista.
Carné por puntos

por consumo de alcohol ou drogas e prevé unha pena de entre
seis meses e un ano de prisión.
A temeridade con posta en
perigo da vida humana implica
penas de seis meses a dous anos
de prisión, como o indica o artigo
381 do Código Penal, e a alteración da seguridade do tráfico pode supor, segundo o artigo 382,
unha pena de prisión de entre seis
meses e dous anos ou multa de
doce a vinte e catro meses.
Con respecto ás faltas, o artigo
621 prevé unha pena de privación
de conducir de tres a seis meses
quen cause lesións cun vehículo
debido a unha imprudencia grave.
A suspensión da licenza de condución está aparellada ademais á comisión de moitos delitos de seguridade do tráfico, aínda que nestes

casos o máis relevante é a aplicación dunha pena de prisión.
Moitas veces, as penas de prisións substitúense por multas ou
por outro tipo de sanción, o que
significa non ir á cadea. Con todo,
implican antecedentes penais, de
modo que unha segunda infracción, aínda que o xuíz a considere
moi leve, vai aparellada ao cumprimento dunha pena de cárcere.
Modificacións en 2003
Aínda que o Código Penal vixente foi aprobado en 1995, os principais artigos que penalizan determinadas circunstancias na condución de vehículos a motor proceden dunha Lei Orgánica de novembro de 2003. A esta lei correspóndelle a reforma ou incorpora-

O carné por puntos introduciuse
en España debido aos resultados
conseguidos noutros países europeos nos que se puxo en práctica e que trouxeron consigo a
redución do número de accidentes e as súas vítimas.
Dez días antes da entrada en
vigor deste modelo de carné, o
ministro de Xustiza, Juan Fernando López Aguilar, anunciou na
Comisión de Xustiza do Congreso
dos Deputados que a próxima reforma do Código Penal endurecerá o tratamento penal que se lle dá
ás infraccións de tráfico. Desta
forma, conducir a noventa quilómetros por hora en cidade, a 160
por vías interurbanas de un só carril ou a 190 en autoestradas e autovías, así como circular con 1,2
gramos de alcohol no sangue, implicarán penas de prisión.
O anuncio do ministro de Xustiza non só contradí a filosofía que
o PSOE tiña mentres estaba na
oposición, senón que tamén pon

en cuestións a credibilidade do
carné por puntos. Se dez días antes
de entrar en vigor o Goberno estima que é necesario endurecer as
penas de prisión en determinadas
infraccións de tráfico, é que considera que o novo modelo de carné
non terá toda a utilidade prevista
na redución dos accidentes.
Dúas filosofías no Goberno
Dentro do Executivo, parece haber dúas filosofías coas que
afrontar o problema dos accidentes de tráfico e os seus tráxicos
resultados e de momento o Ministerio de Xustiza é quen está a
impoñer o seu modelo.
A xulgar polas declaracións e
condutas da Dirección Xeral de
Tráfico do Ministerio do Interior,
o recurso a penas de prisión non
resulta apropiado para este departamento. No seu Gabinete de
prensa insisten en que o carné
por puntos nada ten que ver co
endurecemento das penas por infraccións de tráfico e que sobre
esta cuestión só pode dar información do Ministerio de Xustiza.
Por outra banda, o propio director xeral de Tráfico, Pere Navarro,
recentemente, con ocasión da campaña para reducir o consumo de tabaco mentres se conduce, declarou
que “recomendamos non fumar
cando se conduce porque pensamos que xa hai bastantes prohibicións”. Semellante afirmación pode interpretarse como unha crítica
ao recurso á sanción en lugar de
empregar outras medidas para resolver determinados problemas.♦

O dominio PuntoGal e a marca Galicia
MONCHO PAZ
O pasado 10 de xuño tiña lugar en
Compostela a Asemblea Constituínte da
Asociación PuntoGal, que xorde co
obxectivo de conseguir o dominio .gal
como espazo propio na internet para a cultura e a lingua do país. Esta iniciativa sen
ánimo de lucro está promovida por máis
de vinte entidades representativas de
diversos ámbitos da sociedade galega, que
avalarán a candidatura diante da Internet
Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), organismo internacional que se encarga de autorizar e de
recoñecer os dominios.
Na devandita reunión, os promotores
da idea fixeron un repaso dos traballos
realizados até agora, incluíndo a creación
dunha páxina web, os contactos cos representantes do dominio .cat, o borrador dos
Estatutos ou a imaxe corporativa da asociación, entre outros. Unha vez comentados estes aspectos, a asemblea aprobou os
estatutos e a formación da primeira xunta
directiva, que está presidida por Manuel
González, secretario da Real Academia
Galega (RAG). Dentro das liñas fundamentais de traballo inclúese a creación de
varias comisións de expertos para elaborar as campañas de divulgación desta iniciativa que conta, entre os seus obxecti-

Potenciar Galicia como marca, facer do dominio .gal na internet unha porta aberta ao potencial empresarial, social e cultural do noso país, son os obxectivos da “Porta Galega” na rede.
vos, o de contribuír ao proceso de norma- nos albores do século XXI créase a necesilización lingüística.
dade de promover Galicia como marca-país.
Hai que dicir que a idea de promover .gal
Para iso é necesario coordinar as distinxa recibiu numerosos
tas actuacións públicas
apoios oficiais, entre
e privadas, ademais de
eles o do Consello da
transmitirlles ás empremarca
Galicia
será
Cultura Galega e o da
sas e ás institucións a
propia Real Academia
de ofretodo un detonante que importancia
Galega. Pero eu quixeceren unha boa imaxe
ra hoxe destacar a súa sirva para promover unha como país competitivo
importancia se a vencee dinámico, baseada no
imaxe renovada e
llamos a outro proxecprogreso e na modernito: o de marca Galicia.
dade. De todos os xeicompacta
no
exterior,
Despois da moda galetos, para comezar a traga nos anos oitenta favorecendo o proceso de ballar neste proxecto
–que xogou un papel
con seriedade temos
determinante na pro- internacionalización das que analizar, en primeixección da nosa comuro lugar, cal é imaxe
empresas galegas”
nidade– e tamén da creactual que se transmite
ación da garantía
dende Galicia cara a
Galicia Calidade na
fóra, unha cuestión que
década dos noventa –que se converteu nun debe espertar o interese de toda a clase políreferente no Estado español para a implanta- tica e, en especial, do goberno da Xunta.
ción de distintivos oficiais deste tipo que Estamos a vivir un momento histórico de
avalan os produtos de determinadas zonas– cambio a moitos niveis, e por iso a marca

‘A

Galicia será todo un detonante que sirva para
promover unha imaxe renovada e compacta
no exterior, favorecendo o proceso de internacionalización das empresas galegas e a súa
penetración en novos mercados, que está a
ser precisamente unha das misións actuais
do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape).
Para acadar o dominio .gal é fundamental, xa que logo, a suma de todas as vontades da sociedade civil, empresarial, así
como das autoridades galegas, asociacións
culturais, fundacións, empresas, entidades
deportivas e profesionais de distintos eidos;
pero esta reivindicación debe contemplar
tamén outros aspectos, como o de marca
Galicia, para conseguir un proxecto único e
coherente. Por exemplo, no caso catalán, a
unión e a forza da proposta fixeron que o
.cat fose o primeiro recoñecido mundialmente, feito que ademais abriu a porta para
o .gal e outros. É preciso lembrar, finalmente, que o propio Estado español, que foi
consultado pola ICANN antes de outorgar
o dominio, deu o seu visto e prace.♦
xornalista@monchopaz.com
MONCHO PAZ é xornalista e consultor de comunicación.
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O Código Penal prevé penas de cárcere para algunhas infraccións
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O gran na rocha

ANDRÉS HERNÁNDEZ

Esperando a ‘revolución tranquila’ dos servizos sociais
Cando un novo goberno empeza
a andar, todos o miramos con
lupa. Pero tamén soemos aplicar iso dos “cen días” antes de
empezar a lanzar as críticas.
No caso da Xunta de Galiza
xa pasaron de abondo eses cen; e
quizais tocaría falar algo da nosa
Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar, dado que aí están a
meirande parte dos recursos e
competencias en materia de servizos sociais, tema recorrente
desta sección do “Gran na rocha”.
Ben certo é que todo é segundo como se mire, e que a nosa
crítica sempre é parcial, segundo
a quen vaia dirixida. Pero no caso dos grupos, persoas, partidos...
máis críticos (nun sentido amplo,
de esquerda...), soemos afiar as
frechas tanto ou máis cando as
diriximos aos “nosos” ca aos
“inimigos”, se valen estas definicións bastante caricaturizadas.
Non dubido que haxa materia sobrada para cubrir moitos
artigos sobre os “peros”, erros,
e meteduras de pata diversas

desta Vicepresidencia. Pero non
quero falar agora diso, o que
non implica que o negue, aparte
a mirada, e moito menos, que
non o faga outro día.

Máis ben, quero dedicar o
que queda de artigo a desfrutar
do feito de que levamos moitos
meses con caras novas, e en
moitos casos, de maneiras e ac-

titudes diferentes; que semella
se quere revisar e ampliar a cobertura da protección e os servizos sociais; que se quere escoitar e ter en conta a opinión das
persoas e axentes sociais implicados no traballo cos sectores
máis desfavorecidos da nosa sociedade, aínda que non sempre
se acerte nas formas, dinámicas
e momentos; que non se pretende utilizar a subvención e financiamento para tentar controlar e
instrumentalizar as organizacións sociais como hai ben pouco; e, probabelmente, moitas
máis cousas que deberían ter cabida neste curto párrafo.
Alégrome de cousas que
vou vendo e ouvindo, independentemente da inexperiencia, da
lentitude, dos atrasos na configuración dunha estrutura e un
equipo completo, das “pasadas
de freada”...
Quero respirar tranquilo sabendo que personaxes tan nefastos coma a ex directora xeral
de Familia, Teresa Rey, pasaron

ao retiro; e teño a esperanza de
que sexa de xeito definitivo.
Sen dúbida, tocarán momentos de crítica, construtiva ou,
sinxelamente, cabreada, de desafogo, incendiaria... Pero, realmente, non podemos –e incluso
debemos– ter un pouco máis de
paciencia, coa perspectiva de
que os “x” anos (nin me lembro
cantos) de Manuel Fraga e compañía non se borran tan facilmente? Polo menos, coido que
teño dereito a aspirar a que teñamos a mesma paciencia que
todos os anos nos que saímos
das diferentes eleccións coa cara que ben sabemos.
A quen teña algo que dicir e
facer no desenvolvemento dos
servizos sociais na Galiza no
momento actual, dende estas
páxinas, sigo desexándolle ánimo e sorte.♦
ANDRÉS HERNÁNDEZ MOURIÑO
é traballador social.
ogrannarocha@hotmail.com

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

Ponte Comboa.

Os emigrantes poderán
contemplar os monumentos
galegos na rede
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
A Xunta, en colaboración co
Consello da Cultura Galega, creará unha rede virtual que recompilará aqueles bens artísticos galegos de interese cultural que
presenten uns trazos orixinais. A
finalidade do proxecto é catalogar os monumentos históricos
galegos para divulgalos cara ao
exterior e para que os emigrantes poidan gozar alén de Galiza
da súa beleza. A iniciativa foi
anunciada por Emilio Pérez

Touriño durante a súa visita ao
Centro Galego de Lisboa. A páxina electrónica, que comezará a
funcionar o vindeiro ano favorecerá as relacións cos emigrantes.
O presidente da Xunta anunciou
que pretende establecer contactos coa emigración baseados na
innovación e na igualdade de acceso á información. Poderase
acceder ao catálogo completo do
patrimonio cultural galego a través da web www.galiciaaberta.com.♦
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Como concebiu seu pai o libro?
Meu pai non falaba moito do
tema, pero nun momento da súa
vida, xa xubilado, concebiu a idea
de escribir un libro de memorias
reivindicativo. Eran os primeiros
anos oitenta e pensou que xa chegara o momento de contar esas vivencias que se concentran no que
el pasou en San Simón nos catro
anos que botou preso. Despois sofriu outro periodo de prisión, pero
este libro céntrase no tempo da illa
e tamén nas súas lembranzas de
Alexandre Bóveda, que fora detido canda el e fusilado. Traballaban
ambos en Facenda e esa morte
marcou moito a meu pai.
Coñecía vostede esa biografía política?
Prácticamente non, porque el
non nos falaba nada. Eu fun loitador antifranquista noutra esfera e
el tivo especial coidado en non influírme. Penso que estaba magoado polo que a súa prisión fixera
sofrir á familia, e non quería que
ninguén achegado repetira esas
vicisitudes. De feito cando a min
me detiveron, miña nai facíao a el
indutor do meu antifranquismo
cando tiña pouco que ver. El mostrábase republicano e galeguista
pero non me implicou nada.
Os derrotados sofriron prisión e ostracismo social?
Houbo moito disto e o libro
non só é un desafogo tamén unha maneira de rachar con esa
marxinación. Agora fixemos unha investigación sobre as actividades de meu pai despois de sair
de prisión e é moi difícil topar
material. Miña nai cando menos
dí que non ten documentación
ningunha, pero sabemos que a
houbo. O que si garda son libros
dedicados, textos poéticos, dibuxos de Castelao... pero non material reivindicativo. Sabemos que
tivo outras actividades, pero habería que poñerse a investigalas.
El non falaba de política?
Pouco, algunha referencia ao
galeguismo, a Bóveda e Castelao, e ademais tampouco vivíamos en Galiza.
Este 2006 foi declarado
Ano da Memoria, como valora
vostede desde a doble circunstancia de antifranquista e fillo
de represaliado no 36?
Chega tarde, pero mellor iso
que nada. Quíxose presentar a
guerra civil como unha contenda
entre irmáns e non é tal. Aquí houbo un golpe militar, e despois unha contenda entre compatriotas,
pero non hai que deixar de dicir
que foi produto dun golpe militar
de extrema direita e que foi preludio da guerra mundial. Os derrotados foron borrados da historia e
mesmo non se sabía onde estaban
enterrados. Parecía que San Simón
non tiña detrás unha historia para
contar e que só ía ser un accidente
fermoso na paisaxe, cando hai unha grande carga detras que debemos coñecer. Son moitas as cousas
que recuperar e contar, porque non
é só o periodo bélico –por demais
curto en Galiza, onde trunfa o golpe– como nos anos posteriores do
franquismo. Meu pai, por exemplo, nun dos seus periodos de cárcere tivo que traballar no mausoleo do Val dos Caídos.
Unha vez que sae o libro
cambia a visión de seu pai?
Souben moitos detalles que
descoñecía. Daquela eu vivía xa
en Barcelona e sorprendéronme
moitas das cousas que veñen no libro. Pensaba que fora unha prisión

Enrique Mosquera
‘A epopea de meu pai
preso en San Simón
era descoñecida’

XAN CARBALLA

Catro anos a bordo dunha illa (A Nosa Terra),
son as memorias de Evaristo A. Mosquera, que
sairan publicadas por primeira vez en castellano
nos primeiros 80. O libro é unha
denuncia do que sucedeu na idílica
illa da ría de Vigo cando mudou
en prisión e lugar de crimes
despois do golpe militar de
1936. O fillo do autor, Enrique Mosquera, perfila
algúns aspectos da
memoria de seu pai.
RAFA FARIÑA / AGN

normal e descubría un lugar diferente, onde había paseados, sacas
de prisioneiros... Alí fixo papá unha amizade grande con moitos
presos que se prolongou até a súa
mesma morte. Lembro vir a Galiza e visitalos. Para min a epopea
de meu pai era moi descoñecida.

Pasoulle a moitos fillos descoñecer eses secretos políticos
de familia?
Penso que miña nai sabe moito máis do que conta. Eles coñecéronse xa en prisión e o medo foi
tan intenso que aínda se prolonga
no tempo, tamén porque moitos

dos sobrevivintes xa ancianos, seguen vendo na actualidade política reflexos da Ditadura. Por
exemplo sinten unha identificación de Aznar co franquismo e viven todo este periodo como un paréntese de algo que se pode repetir. Aínda que non sexa certo víve-

no así e iso é un éxito do franquismo. A xeración que viviu o antifranquismo é democrática e rebelde, pero a das persoas que foron
derrotadas estivo marcada de maneira definitiva. O feito de non falar e contarnos aos fillos era unha
maneira de protexernos.♦

Noticia de Evaristo Mosquera despois de San Simón
Ten escrito Borobó que o colorín
colorado co que Evaristo Mosquera quixo rematar a súa estancia
en San Simón foi máis que relativo como final carcelario. Inmerso
en actividades clandestinas do galeguismo en Madrid foi novamente detido e pasou cinco anos en diversas prisións da dictadura. Carabanchel, Ocaña e un campo de internamento en Fuencarral foron
destinos obrigados para un home
que logo de saír de San Simón foi
acollido polo seu compañeiro do
Partido Galeguista Álvaro Gil,
naqueles anos, xa con responsabilidades nun grupo de empresas
propiedade dos lucenses irmáns
Fernández. Mesmo conseguíu
reingresar en Facenda apoiado por
amizades pontevedresas con cargos na administración de Facenda
pública. Pero tamén chegou a represión das actividades galeguistas clandestinas que o levaran a
colaborar con Ramón Piñeiro, os
irmáns Saco e contactar con nacionalistas vascos actuantes en
Madrid. Despois anos solidarios
nos que Evaristo Mosquera
apoiou co seu cariño e compaña
aos fillos do seu mestre e compañeiro Alexandre Bóveda. Evaristo

foi quen os sacou moitos domingos a pasear cando estaban internados en sendos colexios para orfos en Madrid. E que aquel activista cultural e político cando a II
República en Pontevedra non esqueceu nunca seu compromiso e,
xunto Ben-Cho-Sey pasou a animar a Irmandade Galega de Madrid e mesmo serviu de elo con
novas xeración do nacionalismo
galego xurdidas na capital espa-

ñola. Nas tertulias que animaron
en cafés como o Gran Vía, Pidoux
ou o mesmo Gijón mantiveron
prendido un alento galeguista que
compartiron antigos compañeiros
do PG. O propio Ben-Cho-Sey,
Ramón Cabanillas e o Castro Arines co que ensaiara xornalismo
activista en A Nosa Terra. Aquel
xornal do Partido Galeguista para
quen Mosquera redactou escritos
reclamando unha liña máis de esquerda a desenvolver polo nacionalismo sobre a sociedade galega. Unha bagaxe de radicalización que imaxinou no PG de Bóveda, Castelao e Vítor Casas logo
de chegar timidamente ao galeguismo desde un catolicismo impregnado, polo seu mestre no Instituto, Antón Losada Diéguez.
Con todo, o principal papel de
Mosquera chegara de man daquel
Comité de Cooperación Intelectual creado en Pontevedra en setembro de 1931 por man de amigos como Luciano del Río ou
Luís Poza Pastrana, co tempo
compañeiro en San Simón. Eles
foron que de aventar a vida cultural pontevedresa con actividades
culturais de vangarda. Proxectaron o primeiro cine soviético, cre-

aron unha áxil biblioteca circulante e levaron actividade de animación ás parroquias. Mesmo consegurion que Federico García Lorca
pronunciara unha conferencia na
cidade –sobre a pintora Maria
Blanchard– a máis de promoveren
actividades artísticas renovadoras.
Cando escribiu o seu testimuño carcelario da Illa de San Simón, a Mosquera faltábanlle datos que os historiadores descubrirían, anos máis tarde, sobre a alta
mortandade acaecida na illa. Con
todo, as súas memorias abriron o
camiño da denuncia e foron acollidas pola man, maís que amiga,
de Isaac Díaz Pardo que as escolleu en para ser publicadas nunha
das primeiras entregas dunha colección —Documentos de Ediciós do Castro— á quen tanto debemos os galegos e galegas desde
o seu papel de restaurador da memoria silenciada polos indignos
vencedores (e os seus descendentes) do réxime instaurado a conta
do golpe de estado militar de xullo de 1936. Aquel que converteu
a Galiza nunha illa de represión.
E San Simón foi un exemplo tráxico. Xusto o que padeceu Evaristo A. Mosquera.♦
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Vía libre a dúas infraestruturas que tardarán anos en chegar

Alta velocidade ao Porto e Madrid, paseniño
A.N.T.
Portugal vai construír o tren
de gran velocidade entre o
Porto e Valença do Minho,
mais farao paseniño. España,
pola contra, vén de aprobar o
estudo do treito de Lubián,
que tamén tardará en rematarse e rexistrará unha velocidade
de 165 quilómetros por hora.
O presidente do Goberno galego,
Emilio Pérez Touriño, realizou unha visita institucional a Lisboa, onde se reuniu co ministro de Obras
Públicas de Portugal, Mário Lino,
e co presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. A Xunta informou de que no vindeiro cumio hispano luso de novembro en Badaxoz vai fixarse o calendario completo de toda a rede de alta velocidade entre Portugal e España, “que
incluirá tanto a conexión LisboaMadrid como a de Vigo-Porto”.
Oficialmente, Touriño non
deu datas para a finalización da
liña de gran velocidade entre Vigo e Porto, mais fálase de 2013.
“Hai vontade de ir gañando tempo pola parte portuguesa”, asegurou o presidente galego.
En canto as características técnicas do futuro tren de gran velocidade entre Porto e Vigo, Touriño
prometeu velocidades de entre 200
e 250 quilómetros por hora e un
tempo de viaxe entre esas dúas cidades que “non superara unha hora”. Os Gobernos galego e portu-

gués traballan no deseño dunha rede de tráficos mixtos. “Interésanos
gañar en mobilidade de pasaxeiros, pero tamén na de mercadorías”, dixo o presidente Touriño.
Aínda que hai prazos oficiosos, velocidades e tempo de percorrido, respecto ao tren de alta velocidade ao Porto non hai un proxecto nin un estudo informativo,
senón tan só “traballos de definición de características técnicas”.
Neste sentido, o gran velocidade a
Galiza fora relegado polo Goberno
portugués, aínda que agora parece,
en palabras de Touriño, “que o peche da alta velocidade é unha colaboración estratéxica prioritaria”
para o Goberno de España e tamén
para o portugués.
Ourense-Lubián
Respecto ao outro treito de alta velocidade vital para as conexións
exteriores de Galiza, o tramo que
vai de Lubián a Ourense, vén de
concluír o seu estudo informativo.
Este estudo publicouse no Boletín
Oficial do Estado o luns tres de xullo e del despréndese que o tren circulará por este treito a unha velocidade de 168 quilómetros por hora.
Fronte á decepción arredor
da súa velocidade, cabe destacar
que se trata dun treito de dobre
vía –o Ministerio de Fomento
valorara a posibilidade de facer
vía única–, electrificada, de ancho internacional e dedicado en

exclusiva a trafico de viaxeiros.
O Ministerio de Fomento renunciou a adxudicar de forma simultánea o proxecto construtivo
e a execución da obra, como pedía o Partido Popular. Segundo
os populares, esta posibilidade
permitiría acelerar as obras e
conseguir a súa conclusión antes
de 2010. En troques, primeiro,
neste mesmo mes de xullo, o
Executivo licitará a redacción
dos proxectos construtivos e,
cando se rematen, a execución da
obra, para a que non hai prazos.
A cuestión dos prazos é relevante. A execución do proxecto
non pode realizarse en menos de
doce ou catorce meses, polo que
de estar rematado só podería
concluír a finais de 2007. Aínda
que o Goberno central aprobase
de contado a adxudicación da
obra, debido á súa complexidade
por tratarse dun treito montañoso, nunca podería estar rematada
antes de finais de 2010, pero unha estimación máis realista sitúa
a súa finalización a finais de
2011 ou mediados de 2012.
Entre os datos da obra figura
que se trata dun treito de 103,8
quilómetros de lonxitude e que a
súa execución requirirá un investimento de 1.600 millóns de euros. Aproveitarase o 32% do trazado actual. Os trens tardarán 37
minutos en percorrer este treito.
Ao coñecer a publicación do
estudo informativo do tren de al-

Na actualidade, o tren de Porto a Vigo tarda dúas horas e media en unir as dúas
cidades.
PACO VILABARROS

ta velocidade entre Lubián e Ourense, o presidente da Xunta sinalou que se trata dunha “boa
noticia”, xa que é un “tramo clave para a conexión con Madrid”.

O presidente galego non esqueceu outras conexións pendentes como a de Vigo a Ourense, á que a Xunta “en ningún caso renuncia”.♦

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

Obreirismo ferrolán
ELISEO FERNÁNDEZ
A recuperación da historia do movemento obreiro é un labor de xustiza para con aqueles homes e
mulleres que impulsaron a configuración dunha sociedade democrática e máis achegada aos valores de
xustiza e solidariedade. Nós últimos anos rexurdiu o interese pola historia dos movementos sociais, e
antes do dramático período de 1936-39 e nos anos da loita clandestina contra o franquismo, o
obreirismo de Ferrol mantén unha traxectoria obrigada de salientar.

A NOSA TERRA

XURXO ESTÉVEZ / VALÈNCIA
A negra sombra de sotana que se
extende estes días sobre Valencia
con ocasión da visita do Papa Bieito XVI, está a axitar mil demos
agochados na cidade do Turia.
Catro mil letrinas para un millóns de pelegríns, douscentos
sacerdotes celebrando á vez unha mesma misa, seiscentas mil
bandeirolas do vaticano regaladas por un empresario textil para
decorar a cidade,... son cifras
verdadeiramente infernais.
“Gastaremos o que faga falta”, dixo a alcaldesa Rita Barberá do Partido Popular en resposta á pregunta dun xornalista sobre as previsións de gastos desa
orxía que acollerá o Encontro
Mundial das Familias.
Non son necesarios orzamentos, nin previsións, nin límites. “O
que faga falta” insistiu o presidente
da Generalitat valenciá, Francesc
Camps, acostumado a non andar
con miramentos á hora de gastar ríos de diñeiro público na construción
dalgúns dos edificios máis caros de
Europa onde albergar as Cidades
das Artes, das Ciencias ou da Música, sen proxecto de programación,
pura fachada valeira de contidos.
(Por certo, en Compostela tamén temos a nosa faráonica dose de espectáculo arquitectónico inútil).
Ratzinger virá a tirarnos das
orellas polas bodas gais, pola investigación con embrións, polo divorcio e até pola negociación con ETA,
comenentemente asesorado por
Rouco e os seus irmáns integristas
da cupula eclesial, preocupados que
están pola unidade de España, en
plena sintonía coa Santísima Trinidade, Raxoi-Zaplana-Acebes.
O clima inquisitorial detectado
en todos os recunchos da cidade
está creando un verdadeiro movemento social de rexeitamento. Ás
1.500 peticións de “renuncia á fé
católica” presentadas no Pazo
Episcopal durante a semana pasada polo colectivo Jo no t’espere,
véñense sumando unha nova maré
de solicitudes de apostasía. Cada
día fórmanse colas nos locais de
Ca Revolta, unha das asociacións
socioculturais máis dinámicas do
País Valenciá, onde xentes de todas as idades e condicións veñen a
adquirir milleiros de pancartas con
lemas contrarios á visita papal para pendurar dos balcóns.
É de esperar que esta reaccion
espontánea dunha parte da cidadanía adquira proximamente tintes
dramáticos logo da desgraciada
catástrofe que produciu 41 vítimas
mortais no Metro de València.
É notorio que, namentres os
gobernantes populares gastaban
unha millonada en competicións
de vela como a Copa América e
en visitas papais, liñas como as do
Metro descarrilado carecían das
mínimas medidas de seguridade
como xa denunciou a “Plataforma
polo Ferrocarril”, despois do accidente na mesma liña de 2005 que
se saldou con 42 feridos. Daquela
xa se sinalaba que a liña, con vinte anos de antigüidade, era obsoleta en infraestruturas e en sistemas
de control de seguridade, os trens
eran vellos e o mantemento era
escaso e inadecuado.
Había que aforrar, dicía a Generalitat para xustificar o deterioro do transporte público. Que
veña deus e o vexa.♦

Zapatero e Ibarretxe poderían presentar a mesa de partidos no outono

A xuntanza do PSE con Batasuna
abre o proceso de paz
CÉSAR LORENZO GIL
O xoves, 6 de xullo, representantes do PSE e de Batasuna
reuniranse “informalmente”.
Na práctica, esta xuntanza
significa a apertura do proceso de paz en termos públicos.
O visto e prace xudicial serve de
seguro para a xuntanza BatasunaPSE. Tal e como se prevía, a calma na Audiencia Nacional –que
coincide co regreso de Baltasar
Garzón e a marcha do mediático
Fernando Grande-Marlaska– acelerou o proceso. O presidente do
goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciou no Congreso dos Deputados o inicio do
diálogo coa ETA. Ese adianto era
outro reforzo que precisaba a reunión de Patxi López con Arnaldo
Otegi. Uns e outros desvinculan o
encontro do proceso de paz pero
parece claro que ambas as forma-

José Luis Rodríguez Zapatero.

cións precisan dunha foto batendo as mans para manter viva a esperanza dunha resolución do conflito en Euskadi.
Até o outono non haberá novos xestos, polo menos públicos.
Zapatero busca o xeito de coordenar os seus pasos cos do lehenda-

NON HAI PEOR CEGO

kari Juan José Ibarretxe. Os dous
pensan en faceren unha mesa de
partidos sen exclusións pero difiren moito no modelo, nos obxectivos e no seu poder de decisión.
A idea de Zapatero é tutelar
desde Madrid o proceso que se
cree en Euskadi. A base principal

ROI CAGIAO

do diálogo será o respecto á constitución e as primeiras concesións
deberían ser de carácter penal, caso do achegamento dos presos a
Euskadi, unha medida completamente legal e recomendada pola
UE que non supón ningún avance
radical. A pesar de que o propio
Zapatero dixo que “serán os vascos os que decidan”, parece obvio
que o paso final ao proceso sería
un proxecto de reforma do Estatuto, igual que ocorreu no caso
catalán, obviamente refrendado
nas cortes madrileñas.
O que se pretende desde o goberno vasco é outra cousa. Ibarretxe quere primeiro conseguir o
éxito de sentar na mesma mesa a
Otegi e a María San Gil, líder do
PP en Euskadi. En repetidas ocasións afirmou o presidente que
non admitiría ningunha mesa que
non contase con estas dúas forzas. O seguinte obxectivo da mesa vasca pasa por dirixir o proceso segundo as canles políticas do
PNV. Na estratexia do nacionalismo vasco de pactar cos socialistas para asegurarse a hexemonía, conta moito colocarse no
mellor dos postos para servir de
elo entre as vontades do pobo
vasco e o goberno de Madrid.
Iso sábeo Batasuna, que prima
a mesa de Zapatero antes que a de
Ibarretxe a pesar de querer que se
recoñeza unha solución “estritamente vasca” para o conflito. E
sábeno os propios socialistas, que
se blindan politicamente abrazando ambas as opcións para teren un
seguro no caso de que algunha das
vías acabe por fracasar.♦
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Visita papal,
accidentes e
gasto público
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Podería aprazar a proclamación do presidente até a semana
Palabras
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

réxime político
no que
desenvolvemos a
nosa vida tenta anular
toda posibilidade de
mudar situacións. Esta
sociedade promove o
papel pasivo,
consumidor de
espectáculos artísticos,
deportivos e políticos.
Non facilita a creación,
non fomenta a
participación. Tense
discutido moito do
modelo de democracia
representativa. Pero a
democracia participativa,
a que permite opinar e
tamén decidir acotío,
non aparece por
ningures.
O modelo económico
imperante no planeta non
obedece a máis lóxica ca
a do vencedor. O mundo
está dirixido de xeito
real polas empresas
multinacionais. Por non
existir non existe nin tan
siquera o que chaman o
libre comercio. Este
concepto é aplicado ás
economías dependentes.
Non se aplica nos
núcleos de poder
económico. É de
fronteiras para fóra, non
se permite dentro.
A globalización ou
mundialización
neoliberal non fai os
pobos máis
comunicados, senón que
abre a fenda, que xa é
falla, entre uns países e
outros. Os pobos non
están máis unidos por
teren os mesmos
ministros. Intereses
comerciais, e por tanto
ideolóxicos, fan que o
sistema admita e
promocione alternativas
de goberno que non
atentan contra a orde
estabelecida. Michelle
Bachellet válelles
porque non cuestiona o
modo de produción, a
pesar de que o seu
partido leve un apelido
que evoca outro mundo,
socialista. De Hugo
Chávez, o presidente de
América que máis
eleccións gañou,
resáltase o seu
levantamento militar,
pero non se di que foi
contra un goberno
corrupto que matou
centos de persoas.
Chávez si cuestiona o
estado das cousas. Non
agocha que esta
globalización é o vello
imperialismo,
bronceado, con peiteado
novo, sorriso perenne,
que precisa para existir
de países colonizados e
dependentes.♦

Escrutinio voto a voto en México
CÉSAR LORENZO GIL
A ameaza da fraude enchoupa o escrutinio das eleccións
mexicanas. Nun primeiro momento parecía que o dereitista Felipe Calderón obtería a
vitoria. Mais a perda de varios millóns de papeletas de
voto volve espertar as esperanzas de Andrés López Obrador.
México non ten presidente electo
e parece que a situación non vai
mudar até a vindeira semana, se
é que se aclaran os puntos escuros que pairan a día de hoxe sobre o escrutinio. A pesar de que
se aventuraba desde antes das
eleccións unha dura lida entre
Andrés López Obrador e Felipe
Calderón pola presidencia, os
datos que chegan do país norteamericano resucitan as peores
fantasmas de corrupción e fraude
da historia recente do país.
Os partidarios do gobernante
Partido de Acción Nacional
(PAN) apuráronse a proclamaren
a Felipe Calderón novo presidente, a pesar das constantes denuncias de irregularidades por
todo o país. O propio Instituto
Federal Electoral (IFE) recoñeceu as presións panistas e anunciou que existen case tres millóns de papeletas “apartadas”

Andrés M. López Obrador.

por incoherencias coas actas ou
outro tipo de máculas.
Ao mesmo tempo, varios xornais mexicanos publicaban fotografías de moreas de papeletas atopadas en vertedoiros e filtrábanse
trampas tanto no reconto como no
propio proceso de votación. Estas
prácticas non collen por sorpresa a

ninguén e foron habituais nas últimas décadas do mandato do Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Xustamente, a derrota destas siglas diante do PAN de Vicente Fox nas anteriores eleccións semellaba ser garantía de que eses
hábitos habían cambiar.
Mais o PAN insiste en que as

denuncias forman parte da “campaña electoral de Obrador, incapaz de gañar nas urnas e doído
polos resultados”. Para evitar esa
imaxe, o Partido Revolucionario
Democrático (PRD) prefire polo
momento gardar silencio. “Non
imos buscar conflito co IFE nin
co PAN. Que as autoridades decidan con tranquilidade e tomen
a mellor resolución. É bo que este reconto final se faga papeleta
por papeleta”, explicou.
Á hora de pechar esta edición,
a diferenza era do 2,48 por cento a
favor de Obrador, nunha progresión constante desde dous días antes. Calderón foi contundente. “Se
o PRD impuxo que se conte papeleta por papeleta, eu pido que se
cotexe cada voto con cada acta.
Veremos entón que é o que pasa”.
Pase o que pase, estas eleccións mexicanas supoñen unha
profunda fenda na sociedade. O
país dividiuse dramaticamente
entre dúas opcións, máis polarizadas a medida que se achegaba
o día das votacións. Para a esquerda, tan importante é a historia das propias fraudes cometidas por gobernos mexicanos como o escándalo das papeletas
bolboreta de Florida durante o
escrutinio das presidenciais estadounidenses do 2000.♦

Aquí fóra

Construción social da internacionalización
LAUDELINO PELLITERO
Nos últimos dez anos o comercio mundial
medrou, en termos reais, a unha media anual
do 5,9% que duplicaba os índices planetarios
de crecemento do PIB ancorados no 3%.
Mais durante a década 1995-2005, a vitalidade do desenvolvemento comercial concentrouse fundamentalmente entre os países
e áreas económicas que xa dominaban os fluxos comerciais, ou no interior de cada un dos
bloques comerciais máis desenvolvidos.
Acometer dende Galicia un plano de actuación que permita concorrer neste mercados cada vez máis esixentes, permeábeis,
concentrados, dinámicos, cambiantes... esixe
un proxecto no que se aborde colectivamente o futuro da internacionalización da nosa
economía cunha perspectiva integral, especialización sectorial e coñecemento global.
Na mesma década de referencia, anteriormente citada, a participación porcentual
de Galicia no PIB do Estado minguou. Por
tanto, é hora de formular novas estratexias
de fortalecemento do tecido produtivo para
corrixir as derivas pasadas, nun contexto
mundial tan especializado e complexo, no
que temos estar en disposición para unha
aprendizaxe activa e continuada. Este semella o vieiro oportuno para construír vantaxes comparativas sólidas, permanentes
que posibiliten a xeración dunha maior riqueza no país, baseándose nas oportunidades que abre a economía do coñecemento.
Como na cultura, na arte, na investigación... Galicia, como país debería investir no
desenvolvemento das capacidades colectivas que favorezan o acceso aos mercados internacionais. Na actual inercia mundial dos
fluxos comerciais, son cada vez menos efectivas as actuacións esporádicas, inconexas,
minifundistas, herméticas, sen estratexia
global, sen unha estrutura permanente especializada ao servizo da sociedade.

Na construción social da internacionali- culos coa súa identidade e de portas abertas
zación da economía galega deberiamos para participar na construción do país denollar cara a aquelas sociedades máis desen- de o exterior. Conseguiron deixar patente o
volvidas, innovadoras e afoutas que procu- potencial de proxección internacional, de
ran enchouparse nas fontes da sociedade do prestixio colectivo, de marca-país que representa unha diáspocoñecemento. Un conra, coa que aínda no
texto mundial de flueberiamos ollar
fomos quen de pór en
xos comerciais tan
valor esa gran vantaxe
complexo, require escara
a
aquelas
sociedades
comparativa que ten
tratexias constantes de
Galicia, que non quere
aprendizaxe: dos remáis desenvolvidas,
ter só o rostro de nececursos propios, da posta en valor de especiasidades asistenciais.
innovadoras e afoutas
Pero a súa excesiva
lizacións produtivas
que
procuran
enchouparse
focalización na visibitradicionais, do coñecentrada nos
cemento dos contextos
nas fontes da sociedade lidade
grandes eventos multizonais dos mercados
potenciais, das sinerxítudinarios,
a súa orgado coñecemento”
nización
territorial
as sectoriais, dos capipouco participativa e
tais dispoñíbeis (monedescentralizada, a falta
tarios, humanos, relacionais, indentitarios, etc), da complemen- de proxecto definido, a carencia de estrututariedade da nosa economía, da coordina- ras de rede ao servizo dos intereses do tecición das administracións nunha estratexia do produtivo dos galegos na diáspora, a insde país propia e vertebradora dos axentes trumentalización política, a ausencia de
canles de coordinación coa Galicia interior,
interesados ou implicados.
Dende hai tempo, existen en Galicia ins- a pouca profesionalidade de dirixentes con
titucións como a Zona Franca de Vigo que excesivo protagonismo personalista... afofiguran na vangarda europea deste tipo de garon todos os intentos precedentes.
Non é tempo de iniciativas illadas ou inmodelos de internacionalización. Están a traballar nunha estratexia para construción so- dividualistas, de actuacións sectoriais, de
cial que integra catro sistemas: produtivo, especializacións meramente xeográficas, de
institucional, de coñecemento e sociocultu- forzas centrífugas. É hora da construción
social da nosa internalización cun proxecto
ral.
Pode que o camiño proposto sexa ambi- de país que integre recursos, que coordine
cioso, que sexa lento para as urxencias dos redes e que teña como referente o noso cacurtoplacistas. Pero diversas experiencias pital identitario. Galicia como unidade políde internacionalización precedentes, tal co- tica, ten a dimensión adecuada para desenmo foi FEGAEX, feitas sen proxecto de pa- volver unha estratexia de conxunción nun
ís, deixaron a terra queimada da frustración. único proxecto colectivo.♦
É verdade que lograron sementar a ilusión
dunha diáspora necesitada de maiores vínLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.

‘D

www.igadi.org

Mecos.
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Mecos e Cabo
de Cruz
na Liga ACT
A.N.T.
Mecos e Cabo de Cruz serán os
representantes de Galiza na Liga
ACT 2006 que comeza o 8 de
xullo e que se desenvolverá até o
24 de setembro. A primeira regata celebrarase o propio día 8 en
Ribeira.
A Liga ACT chega este ano á
súa cuarta edición con dúas novidades. O patrocinio da marca
de cervexa San Miguel supón
unha inxección de 400.000 euros
en premios. No lado negativo, os
afeccionados ao remo de calidade han estrañar a presenza do
equipo cántabro Astillero, que
despois de varios meses de polémica coa liga quedou fóra por
problemas de entendemento coa
organización.
Astillero gañou dúas das tres
edicións celebradas até agora e a
súa ausencia deixa bastantes posibilidades aos equipos galegos e
máis aos vascos. A praza cántabra ocuparáa Laredo.♦

BALONMÁN

Galiza volve
xogar
en setembro
A.N.T.
A selección galega de balonmán
xogará novamente en setembro.
A masculina farao a primeiros de
mes en Pontevedra, coincidindo
coa celebración na cidade da Supercopa da Asobal. Nas mesmas
datas, xogará no Porriño a selección feminina.
O balonmán tivo sempre moita tradición en Galiza, que chegou a contar con catro equipos na
Liga Asobal. Ademais, a Federación Galega de Balonmán foi das
máis comprensivas coa demanda
dunha selección propia.
A día de hoxe non se coñece
nin quen será o rival dos galegos
nin quen será o adestrador. Algunhas fontes sitúan o veterano
Fran Teixeira ao mando do equipo pero nin a Dirección Xeral
para o Deporte nin a propia federación ou o técnico quixeron
adiantar nada. En canto a que país podería competir contra Galiza, tampouco hai pistas. Ao longo do verán iranse coñecendo
novidades.♦

Os alemáns viviron o campionato
cunha alegría descoñecida en décadas

Todo o país baila
FRANCK MEYER / DORTMUND
Alemaña vibra con este mundial. Contra o mito do xermano frío, a onda de calor
que azouta o país transmítese
aos ánimos dun país orgulloso de si mesmo outravolta.
Bandeiras, nas casas e nos coches, nas ventás e nas paredes,
caras pintadas coas cores nacionais, camisetas, pulseiras e
gorras co emblema da seleción,
xente cantando espontaneamente
o himno e abrazando descoñecidos, conversas sobre fútbol no
traballo, no supermercado, na tele, na casa, na piscina, no autobús, no colexio, no almorzo, no
xantar e na cea. E non, non falamos do fervor mediterráneo de
Marsella, Barcelona ou Roma;
isto pasa en Frankfurt, Colonia,
Berlín, Múnic, nas vilas, aldeas e
casais de Alemaña, iluminada
por un sol estival imperturbábel
e envolta nunha calor que non só
fai suar os futbolistas no campo.
A ninguén sorprendería tal
expresión do sentimento nacional
en Italia ou Francia, pero en Alemaña? Co pasado nunca esquecido e inesquecíbel detrás, os máis
sorprendidos son os propios alemáns. Todas as xeracións se incorporan á gran festa, poucos
prefiren quedar á marxe, a chanceler, Angela Merkel, mostra unha insospeitada emocionalidade e
os rapaces novos que naceron
cando xa só había unha soa Alemaña saben a letra do himno e
cántano! Antes, entre os que se
consideraban de esquerdas, coqueteábase con ignorar esa terceira estrofa –única oficial na República Federal– dunha canción
cuxas dúas primeiras partes lles
serviran aos nazis para expresaren a súa vontade de dominar o
mundo. E tanta bandeira nun pa-

ís estigmatizado e traumatizado
pola historia dunha tea vermella
con cruz gamada? Nos mundiais
anteriores non se vira tal cousa.
Non sería Alemaña se non
houbese voces críticas preocupándose e intentando ir ao fondo
máis profundo do fenómeno. Emporiso, curiosamente, ninguén
lles fai moito caso. Ninguén quere que se lle estrague a festa, pois
é o que hai en primeiro lugar: ganas de alegría, de festa rachada,
de pasalo ben. Ademais, falando
dos símbolos nacionais, a bandeira procede dunha tradición de toma de conciencia como pobo nun
momento cando non había aínda
Estado alemán. As cores negrovermello-ouro adornaban un batallón de estudantes nas guerras
de liberación da dominación napoleónica e, máis adiante, foron o
símbolo da democracia alemá, da
Revolución do 1848, da República de Weimar e da República Federal. Tanto o Imperio prusiano
como o Reich nazi empregaban
bandeiras diferentes. En canto ao
himno, a melodía procede de Joseph Haydn e a letra dun poeta
alemán do ámbito das guerras de
liberación. A estrofa que queda
hoxe, desde logo, está lonxe do
ton marcial doutros himnos e só
reivindica “unidade e dereito e liberdade”, un lema do que podería
presumir calquera país occidental.
Así que máis ben se trata dunha especie de patriotismo desenfadado xurdido co pretexto do
Mundial, unha vivencia colectiva
nunha época de individualismo
extremo e desintegración social.
O xogo como remedio contra a
falta de cohesión social, talvez.
Pero que sería a vida sen xogo?
Sempre que haxa pan, claro. Tampouco se trata de pensar sempre
nos problemas do país (realmente
tan grandes se se comparan cos

doutros sitios?). En todo o caso, a
xente está entusiasmada coa presenza de tantos equipos e afeccionados de todo o planeta e converte o eslogan oficial do Mundial en
realidade: o mundo invitado por
amigos. As cidades e vilas onde
se hospedaron os futbolistas esforzáronse xa de antemán en facerlles a estadía o máis agradábel
posible. Mesmo se fala de amizades que perdurarán. Nos estadios
algúns equipos recibiron un apoio
especial dos espectadores en teoría neutrais, como por exemplo os
xogadores de Ghana. A xente gosta tamén de poñer camisetas exóticas, de falar da beleza dalgunha
que outra bandeira. O ambiente é
bo, festivo, amigábel. Só se coñece un caso de pelexas multitudinarias (afeccionados ingleses en
Stuttgart). E os fillos dos inmigrantes italianos explican na tele
alemana, en perfecto dialecto de
Colonia, por qué os azzurri son os
mellores, mentres que os turcos
de Berlín celebran as vitorias dos
alemáns. Porque deses hai bastantes, outra fonte de entusiasmo.
Agora resulta que a seleción
–rapaces novos e prometedores–
xoga ben, un fútbol ofensivo con
moitos goles como non se viu dos
brasileiros. E a xente como se
non dese creto, con esa incapacidade típica dos alemáns de percibirse a si mesmos con adecuación, de avaliar xustamente o
propio, sumidos na tendencia á
autocrítica, ao cuestionamento.
Pero logo si, a vitoria afortunada
contra Arxentina, e para a euforia
xa non parece haber límite, por
exemplo entre o millón de persoas que viu o partido en Berlín en
pantallas xigantes entre a columna da vitoria coa deusa Niké enriba e a Porta de Brandeburgo. Un
millón! E outros tantos noutros
sitios, todo como experiencia co-

lectiva: nas prazas diante de pantallas xigantes, nas rúas, nos bares, en festas privadas. Os propios futbolistas lamentarán nalgún momento o feito de non poderen participar nestas festas…
Volve á casa, favorito
Por riba, nos estadios relucentes e
cheos a xente fai mostra de humor
e enxeño. Así se puido ver nalgún
momento un xogo de palabras
nunha pancarta difícil de explicar
noutra lingua. Dicía: “Geh Heim,
Favorit” (volve á casa, favorito),
facendo referencia ao feito de que
moitos equipos se presentaran como “Geheimfavorit” (“favorito
secreto”, é dicir tapado, insider
tip). Seica algún inglés non o tomou con moito humor. Logo, nun
partido especialmente aburrido,
sería Arabia Saudita-Tunicia, os
espectadores, lonxe de quereren
aburrirse e dispostos a garantiren
eles mesmos o éxito da festa, empezaron a cantar algo en alemán
que desde entón se volveu ouvir
máis veces: “Ohne Holland fahrn
wir nach Berlin” (“sen Holanda
iremos a Berlín”, é dicir á final).
Non lle falta sorna a ese canto, coñecendo a clásica rivalidade entre
os dous países, pero ten máis chiste ca outros eslogans que se berran nos campos.
Xa agora se pode constatar
independentemente do resultado
final, é dicir de quen vaia ser campión mundial, que esta festa pagou a pena. E pena vai quedar,
non só pola derrota moi á italiana.
Cando unha vez todo remate, este
estado de excepción alegre, esta
pequena revolución festeira, esta
folga nacional a prol da diversión.
Pero, de momento, aínda é como
di o Kaiser Franz Beckenbauer,
máis charmante e bronceado que
nunca: “Todo o país baila”.♦
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Italia e Francia reviviron
na fase decisiva do campionato

O triunfo
do fútbol serio
CÉSAR LORENZO GIL
Italia-Francia. Final inédita
e realmente non esperada
para Alemaña 2006. O éxito
de cisalpinos e transalpinos
baseouse na seriedade e na
capacidade de adaptación ao
que requiría cada partido.

bota de ouro do campionato.
Un cambio perigoso

Italia pode ser outra a partir do
partido contra Alemaña. Un
equipo historicamente obrigado
a practicar un fútbol rañetas,
malencarado e irritante, ten
Francia estaba soterrada antes moito mérito cando decide
da primeira fase e agora sorrí apostar polo seu outro ego, por
na final. Os que hai dous días confiar no talento, a valentía e a
eran vellos vestixios da glorio- eficacia. Seguramente, os italiasa selección que venceu no nos non habían chegar tan lonxe
1998 son hoxe heroes coa ca- se aplicasen a receita desde o
misa esgazada de tanto esforzo principio pero si que hai que repor gañar este mundial. Zinedi- coñecer que Marcello Lippi tenne Zidane fuxiu do manicomio tou mudar o carácter dos italiado Madrid para demostrar que nos xa na primeira fase.
aínda ten capacidade de facer
Para a final, o seleccionador
bo fútbol. Ao seu lado Patrick ten esa enorme vantaxe de poVieira e Lilian Thuram recla- der escoller “arma”. Se Francia
maron un posto de honra na se deixa levar polo medo, como
historia de Francia. E mira que lles pasou aos alemáns, velaí
non hai historia en Francia.
está Pirlo para comandar outra
O seu punto máis favorábel maré de bo fútbol. Que os frande cara á vitoria final en Berlín ceses toman a iniciativa e imé a organización
poñen un ritmo
do equipo. Rayferoz, pois que
mond Domenech
traballen Gennan equipo
logrou que os
ro Gattuso e Faseus xogadores practicante
bio Cannavaro
funcionen coma
recuperando
dun
fútbol
rañetas,
un acordeón, comáis e máis bama unha mesa malencarado e
lóns.
pregábel que enItalia conta,
irritante
ten
moito
colle ou estira seademais, con ougundo faga falta
tras bazas. Os
ter o balón ou mérito cando
seus dianteiros
deixárllelo aos decide apostar
aínda non estoucontrarios. O traparon, sobre toballo defensivo polo talento,
do Luca Toni, un
dos bleus foi
dos homes con
magnífico até o a valentía e
máis potencialimomento e só se
dade do campioa
eficacia.
entende a escasenato, capaz de
za de goles recirematar un ovo
bidos grazas ao esforzo dos fritido ou un pé de leituga se fai
centrais, que suplen con firmeza falta. Por outra banda, o banco
as pailanadas do seu gardame- dos suplentes é rico e ofrece totas Fabien Barthez.
do tipo de solucións, desde a
O partido contra o Brasil imaxinación de Del Piero até a
indicou o que máis deben te- ferocidade de De Rossi.
mer os italianos: a presión. O
Alemaña e Portugal terán
domingo, 9 de xullo, Francia que se conformaren con pelexachegará máis ou menos des- ren polo terceiro posto. Non mecansada, sen previsíbeis pro- receron máis, pero tampouco
blemas de lesións e co orgullo menos. O equipo de Jürgen
redivivo grazas ao “milagre” Klinsmann ten moito que dar
dos cuartos de final. O equipo nos próximos anos. A que se suque fixo desaparecer do campo puña a peor Alemaña da historia
a Ronaldinho e a Kaká ten pre- demostrou que o importante
parada unha receita difícil de nunha cita como esta é a identidixerir para Pirlo e compañía. dade colectiva. Portugal xa fixeOutro factor que ter en ra historia clasificándose para
conta é a rapidez dos seus ex- unhas semifinais 40 anos destremos. Tanto Florent Malouda pois. O que mellor sae parado é
como Franck Ribery son xoga- o seu seleccionador. Luiz Felipe
dores novos e espilidos. Até o Scolari pode escoller namorada:
momento non deron o seu má- ou voltar ao Brasil para curar as
ximo nivel como centradores feridas que deixa Carlos Alberto
para un Thierry Henry que foi Parreira ou lanzarse á aventura
de menos a máis e que aínda de converter a Inglaterra en camsoña con marcar dous ou tres pión de Europa no campionato
goles na final para reclamar a do 2008 de Suíza e Austria.♦

U

Aspecto das bancadas das Travesas. Abaixo, Tamara Abalde protexe un balón ante a presión xaponesa.

PACO VILABARROS

A desatención dos medios e os erros de
organización emborranchan o debú de Galiza

A selección feminina
perde en silencio
CÉSAR LORENZO GIL
O paso máis grande está dado.
As seleccións galegas de básquet
debutaron contra o Xapón, con
diferente sorte pero con bo sabor de cara ao futuro. Os erros
destes primeiros partidos servirán para mellorar no futuro.

TVG non emitise en directo os partidos e preferise reemitir un capítulo de ‘Pratos combinados’ ou de
‘Pepe, o Inglés’.
Talvez o erro estivo na organización. A Xunta defende que estas
datas eran óptimas por estarmos na
recta final do campionato do mundo do Xapón e alude ás peculiares
características do calendario competitivo do baloncesto para xustificar que os partidos se xogasen en
días laborábeis e en pleno período
de exames na universidade.
Quizais faltou tamén capacidade de convocatoria. Pero outravolta a culpa hai que botarlla
ás datas. A estas alturas, o ensino
está parado e era ben complicado

“Que non sexa flor dun día”. Así o
piden os afeccionados ao básquet
en Galiza que temen que esmoreza
a selección nacional após o debú
en Lugo e Vigo. O director xeral
para o Deporte, Santiago Domínguez, confirmou que haberá un
partido de Galiza cada poucos meses. “Non se pode pretender pensar que todo o esforzo que fixemos
por levantar esta selección
só sirva para unha soa xor- PACO VILABARROS
nada. O noso proxecto é
serio, mellorará e hase
consolidar no calendario
das competicións e na propia axenda mental dos xogadores e xogadoras”.
A vitoria dos homes en
Lugo non ocultou certa decepción pola baixa asistencia de público. Esta tónica
repetiuse no encontro das
rapazas en Vigo. Esperábase máis pero houbo dous
factores que non axudaron
para nada. Os medios de
comunicación, agás algunha excepción, trataron o tema con moi baixa intensidade. Nalgúns medios nin
se publicou noticia do resultado. Se iso fixeron cando o partido xa se xogara,
que dicir do que pasou antes. O campionato mundial
de Alemaña tapou case por
completo o partido das seleccións de básquet e tampouco axudou que a propia

artellar un sistema de reparto de
invitacións que suplise as ausencias nas bancadas.
Ao contrario do que pasou co
fútbol, a organización buliu moito para confeccionar os equipos e
iso notouse por forza no resultado
final. Tanto foi así que, inexplicábel e inxustificadamente, a camisola oficial leva un escudo da Federación Gallega de Baloncesto a
carón do propio logotipo da Consellaría de Deportes.
Boa canteira
A derrota de Galiza contra o Xapón (59-75) non oculta a potencialidade das rapazas máis novas
do combinado galego.
No quinteto inicial destacaron as cinco: Mafalda González, Arancha
Gómez, Tamara Abalde,
Lidia Xesteira e Iria Villar. A inactividade e a
superioridade numérica
do plantel nipón foron
decisivos para explicar
a derrota. Tamén participaron Rexina Gómez,
Raquel Álvarez, Elvira
Fernández, María Vilouta e Sara Gómez.
As bancadas do pavillón das Travesas de
Vigo, pouco poboadas,
viviron malia todo unha
gran festa. Moitos dos
familiares das xogadores confesaban a súa
emoción ao ouviren o
himno e destacaban a
necesidade de unión que
teñen os deportes minoritarios, abandonados
moitas veces pola Administración e incluso
polo público.♦

Doris Cales.

Lourenzo F. Prieto

A HISTORIA
EN PRESENTE

Jazz en Pontevedra
A Praza do Teucro será o escenario a partir do 19 de xullo dos concertos programados dentro do XIV Festival Internacional
de Jazz de Pontevedra. Vólvese apostar
por un cartel variado, que inclúe obradoiros, impartidos polo pianista Aruán Ortiz,
O saxo Javier Vercher, o batería Brannen Templ e Doris Cales, e unha jam
session. A Big Band do municipio de
Nazaret é a banda encargada de abrir os
concertos o mércores 19. A proposta de
New Frecuency Group, que reúne para a
ocasión músicos galegos e norteamericanos, actuará o xoves 20, mentres que o
venres o farán Doris Cales e a SPJ Group.♦

Isaac Díaz Pardo.

Concédense
os Otero Pedrayo
A Real Academia Galega e o Laboratorio de
Formas de Galicia foron galardoados co
premio Otero Pedrayo, instituído polas catro deputacións galegas, a Xunta de Galicia,
as universidades e distintas entidades culturais. O xurado, presidido por Salvador Fernández Moreda, quixo recoñecer a traxectoria de ambas as dúas entidades a prol da cultura galega e a súa contribución. Fernández
Moreda gabou ademais a figura de Isaac
Díaz Pardo, un dos creadores do Laboratorio de Formas de Galicia, como “referente
da nosa cultura e identidade como pobo”.♦
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Ánxela Bugallo.

PEPE FERRÍN / AGN

Novo centro
coreográfico
Galiza contará cun novo centro coreográfico, despois de que a Consellaría de Cultura
sentase as bases para a súa posta en funcionamento. A nova entidade, que se incorporará a estrutura do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais como unidade adscrita, ten como obxectivo artellar un sistema mixto de producións propias co apoio ás
compañías privadas e servir de instrumento
para a formación e a difusión deste eido artístico entre a cidadanía. Natalia Balseiro
será a coordinadora da nova entidade, que
iniciará o seu funcionamento na Coruña.♦

s caixas de aforros póñense bailarinas. Tanto Caixanova coma
Caixa Galicia presentan este
verán senllos ciclos de música
que percorrerán o país con sons
de moi diferente estilo. ‘NXira’ é o nome da
serie de cinco concertos que promove
Caixanova. Boiro, Narón, Ribadeo,
Compostela e Vigo acollerán as actuacións de
Macaco, Dios ke te crew, Milladoiro e
Telephunken, entre outros. No ciclo ‘As nosas
músicas’, ademais de Milladoiro tamén esta-

A

rán Maria do Ceo, João Afonso, Gustavo
Almeida, Luar na Lubre, Ialma ou Brazilian
Night. 34 concertos que percorrerán moitos
puntos de Galiza durante os meses de verán.
E sen saír da música, o grupo Os Chichisos
organiza para o 14 de xullo unha homenaxe
ao veterano showman John Balan, famoso
home orquestra, actor e personaxe xa mítico
de Pontevedra e toda Galiza. O acto vaise
celebrar ás 8 da tarde no Teatro Principal,
coa presenza de Xurxo Souto, Manuel Rivas
ou o vampiro Vladimir, entre outros.♦
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Xosé Cermeño, Diego Ameixeiras, Xavier Manteiga en Anxo de la Cruz.

Luces, cámara e… guión!
Boa parte dos escritores de hoxe dedícase ao audiovisual
CÉSAR LORENZO GIL
A pequena medra da industria audiovisual en Galiza
posibilitou que un feixe de
guionistas poida “tentar vivir” dese traballo. Moitos deles teñen experiencia tamén
como novelistas. Como inflúe
cada linguaxe na súa obra?
Xosé Cermeño chegou ao guión
após fraguar unha ampla carreira como dramaturgo e narrador.
Co libro de relatos Os nervios
da cabeza (Xerais) gañou o premio ‘Cidade de Lugo’ no 1994.
Un ano despois, sen saír da máquina de escribir, cambiou o papel polo vídeo e iniciou unha
xeira como guionista e director
da serie ‘Pratos combinados’ da
TVG, o primeiro grande éxito
da ficción feita no noso país,
que se mantivo once anos en antena e que aínda hoxe colleita
grandes datos de audiencia con
capítulos repetidos. “Queirámolo ou non, xa pasamos á historia. Iso vale tanto como un premio literario”, conta Cermeño.
O guionista lembra as dificultades dos inicios. “Hoxe falar de
ficción feita aquí parece unha cousa normal, pero cando nós empezamos, a referencia máis próxima
era ‘Farmacia de guardia’(Antena
3 TV)”, recorda. “Cando comezou a nosa serie, iniciáranse tamén outros dous proxectos. Ambos fracasaron. Se o noso non
chega a triunfar, remataba aí a historia da ficción galega”.
‘Pratos combinados’ non
apartou a Cermeño das súas anConta Diego Ameixeiras que as
principais diferenzas entre escribir novelas e guións para televisión é a urxencia por rematar a tarefa e a “paternidade colectiva” do traballo. Escritor,
famoso por ser o creador do detective Horacio Dopico –protagonista das novelas Baixo mínimos e O cidadán do mes (Xerais)– e por gañar o premio
‘Xerais’ 2006 con Tres segundos de memoria, arestora é redactor do programa ‘Mundo
verbena’ da TVG, que comeza
o domingo, 9 de xullo. “Vai ser
un espazo ao redor das festas de

gueiras literarias e arestora,
prepara unha nova obra teatral,
á parte de descansar da tensión
destes anos. “Facer unha serie
dá moito traballo. Horas e horas
requintando os argumentos e os
diálogos. Absorbe moito, máis
no noso caso, xa que só eramos
tres ou catro guionistas.”
Cermeño defende o valor de
‘Pratos combinados’ como canteira de profesionais da televisión. “Naquel momento tivemos que “inventalo” todo. Fixemos un grande esforzo en formación e abrimos camiño para
que outras produtoras puidesen
crearen as súas series”, afirma.
“Ademais, moitos dos guionistas que traballaron con nós, tiveron na serie a súa primeira
experiencia como escritores, caso de Raúl Dans ou Miguel Anxo Murado. E iso non era excepcional. Suso de Toro e Luísa
Castro, entre outros, tamén foron guionistas de televisión”.
O escritor gábase de poder
ter vivido soamente da escritura. “A televisión permitiume
comer grazas a escribir en galego. Iso é un privilexio. Nin os
novelistas máis consagrados
poden dicir o mesmo”.
Do guión á novela
Anxo de la Cruz fixo a viaxe inversa. Protagonista do éxito dos
Estudios Dygra, foi guionista e
codirector d’O bosque animado,
a primeira longametraxe animada
feita en Galiza. Agora mesmo
prepara o seu debú como director

bel. Hoxendía, o negocio non dá
e guionista nun filme con actores
para todos os guionistas e por iso
reais, Os mortos van á présa, acmoitos facemos outras cousas ao
tualmente en fase de localizamesmo tempo”. Aínda así, consicións e cuxa rodaxe comezará no
dera que Galiza
vindeiro outono.
ten unha potencia“É unha comedia
lidade innata para
costumista que
televisión
a ficción. “Temos
comeza cando unpermitiume
comer
unha historia, unha
ha camioneira esliteratura –tanto
tranxeira fica atragrazas
a
escribir
oral como escrita–,
pada nunha estreiunha xeografía e
ta estrada da Mari- en galego”
unhas tradicións riña lucense”. Mais
quísimas. Hai cenDe la Cruz tamén XOSÉ CERMEÑO
tos de historias por
confesa que ten
escribir. E moitas
unha novela en
outras que poderípreparación.
an estar escritas se os medios ecoNon será a primeira obra que
nómicos estivesen á altura da nopublique. O descenso do derrasa creatividade”, explica. “Hoxe
deiro ocaso (Sotelo Blanco) e
sabemos que non nos abonda con
Compostellanum (Biblos) antes
vender os nosos produtos no Estade seren relatos foron guións pado. Para obter beneficios, hai que
ra cinema. Esta próxima obra xa
saír fóra. Vender o que facemos a
naceu como proxecto literario.
nivel mundial”.
“Manolo Gómez anda teimando
en adaptar ao cinema ComposteMatemática contra musa
llanum. Eu que abandonara a
idea porque era carísimo recrear
Xavier Manteiga non sabe exo Santiago do século XII e el toplicar se chegou antes ao guión
do ilusionado”, adianta con sorna De la Cruz.
ou á narrativa. No 1997 gañou o
Premio ‘Xerais’ con Manancial
O escritor recoñece a influencia da linguaxe audiovie obtivo o recoñecemento do
mundo literario. Máis dun lustro
sual na súa literatura. “Non é
despois, chegoulle o éxito popusó porque teñas unha formalar por ser autor dos diálogos
ción como guionista. É algo lóhumorísticos dos Tonechos, o
xico na nosa sociedade. Todos
último grande éxito da TVG.
nos educamos no cine e na te“Seguro que os mesmos que me
levisión”, xustifica.
O guionista salienta o avance
gabarían polas miñas novelas,
poríanme verde por estar detrás
da industria audiovisual nestes
de Tucho e Tonecho”, subliña.
anos pero minimiza a idea de “boom”. “O que pasou é que se emO autor gábase de estar
apartado dos “ambientes” literapezou a alicerzar un tecido está-

‘A

Creatividade colectiva
verán. Facemos un seguimento
de orquestras, música en directo e moita xolda”, comenta.
Antes fora guionista da serie ‘Terra de Miranda’. “O traballo na televisión é colectivo.
Un grupo de guionistas encárgase de facer o argumento e a
escaleta. Outro fai os diálogos
e a partir de aí vaise pulindo o
capítulo pouco e pouco até
conseguir a versión final”, explica. “A selección dos profesionais é cada vez máis esi-

xente e depende dos desexos
das produtoras ou destas novas empresas que se encargan
de crear ou desenvolver ideas.
Por exemplo, se mañá necesitasen un personaxe dun detective, talvez eu lles valese pola
“familiaridade” co tema”.
“En ‘Pratos combinados’ até
o derradeiro minuto entraba un
último gag”, recorda Xosé Cermeño. “Nalgún intre chegamos
a facer sete versións do guión”.
Para Xavier Manteiga, o se-

gredo da televisión é ese milagre que permite gravar un programa cando parecía imposíbel
rematar todo o traballo a tempo. “Levas un traballo do demo
para acabar o guión e tan pronto como se emite, xa caduca a
historia”, indica.
Anxo de la Cruz explica
que no cinema todo é máis “individual” que na televisión. “A
pesar de que se impón ese sistema americano de especialización, segue primando moito

rios e do sector audiovisual pero é crítico con certas actitudes.
“Os que me botan en cara o traballo dos Tonechos que me poñan un soldo para que me poida
adicar só a escribir novelas. Se
só fixese literatura, xa hai anos
que estaría morto de fame”.
Manteiga, de todos os xeitos, defende o valor dos guións
para a televisión. “Para facer
unha boa serie ou un bo programa fai falta unha alta dose de talento pero tamén moito traballo,
vontade, aprendizaxe e experiencia”, comenta. “Moita xente
di que Os Tonechos improvisan.
E iso é o mellor que nos poden
apoñer. Para que un guión estea
fresco, cómpre que estea elaborado ao milímetro. A escritura
para cinema ou televisión é pechada, matemática ”.
Velaí a principal diferenza
con respecto á literatura, segundo o escritor. “Por suposto que
cómpre traballo para facer unha
boa novela, mais fai falta ese
algo especial. Un guionista pode chegar a ser o mellor só a base de traballo. Un novelista necesita algo de musa para chegar
a facer unha obra de arte que logre perdurar no tempo”.
Manteiga recoñece que o
novelista ten que crebar o seu
estilo cando se pon diante dun
guión. “Os directores e realizadores odian as acotacións amplas dos narradores. Gústalles a
precisión. Hai que cinxirse
máis ao necesario, ao útil. Non
hai lugar para a divagación na
escrita audiovisual”.♦
o valor do guionista como autor que “se deixa axudar” por
dialoguistas que saben moito
de humor ou de historia, etc,
segundo os casos”.
Ameixeiras recorda que, tal
como dixo Woody Allen, é máis
rendíbel ligar cun produtor ca
cun guionista. “A situación é
bastante precaria, ao igual que
ocorre noutros ámbitos da comunicación. O malo é que a
xente pensa maioritariamente
que ser presentador de televisión é unha bicoca e ninguén cre
que esa “estrela dos medios” cobra 600 euros ao mes”.♦
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Pan e circo
MARTA DACOSTA

M

entres a civilización
romana gobernou o
mundo coñecido, a
humanidade ensaiaba os seus
vicios e anunciaba a espiral da
historia que unha e outra vez,
modernizando as súa formas,
reitera o acontecido.
Nerón aplacou as iras do
seu pobo con pan e circo, e
aquela política de dádiva e
aldraxe perpetuouse ao longo
dos séculos até os nosos días.
E así nos programas ao uso
atopamos o pan en forma de
concurso telefónico para
acadar uns euros ou un apartamento en multipropiedade
nunha cidade de vacacións, e o
circo escenificado polos leóns
de hoxe, reporteiros ávidos de
información persoal e escabrosa, atacando a uns gladiadores
deturpados que se chaman a si
mesmos famosos e que todos,
malia non desenvolver
actividade artística recoñecida,
teñen representante.
Na galega temos a nosa
propia versión, baixo o
mesmo luar do século pasado,
ese en que se pronuncia en
van o nome de Castelao, co
único obxecto de xustificar un
concurso de beleza vacúa.
Mais a televisión pode desconectarse, malia as ganas que
nos entran de reclamar que
nos cambien a programación.
O que non se desconecta é
a rúa, a alameda pola que
pasamos o domingo para
comprar o pan e onde temos
que tropezar coas imaxes que
nos lembran o pasado recente,
ese do que herdamos estes
festexos populares que
nalgúns concellos perviven da
man dos políticos locais que
teiman en perpetuar a política
de papatoria a maior gloria do
presidente do partido.
A festa pode ser unha papatoria, a festa pode ser troula sen
fin. Mais a papatoria e a troula
poden estar alicerzadas na nosa
cultura popular, ou
acompañadas dela. O que non
ten sentido é gastar os fondos
municipais, aos que todos e todas contribuímos, apoiando unha celebración que ignora a nosa realidade e que só serve para
subir o colesterol e que o presidente da Deputación teña un
púlpito desde o que predicar o
moito que se fai polo concello e
as parroquias, as beirarrúas, os
asfaltados… Un lugar ao que
chamar a televisión para que o
presidente do partido da oposición saia retratado rodeado dos
seus fieis correlixionarios. E
mentres, bandas de música militarizadas e bandas de gaitas
escocesizadas, o folclorismo
que nos afasta da nosa
tradición.
Que sentido ten unha festa
coma esta se non é o de darlle
terreo a unha determinada
opción política que prefiro non
nomear? E isto é o que
herdamos, algúns aínda vivimos
nese tempo de pan e circo e, para que Nerón estea máis presente, o seu espírito encárnase na
man que prende lume ao monte,
ou aos coches e propiedades dos
concelleiros molestos.♦

Premio de novela europea
Casino de Santiago
para o británico Kazuo Ishiguro
A.N.T.
A obra Nunca me abandones,
de Kazuo Ishiguro, gañou o
Premio de novela europea
‘Casino de Santiago’ 2006. Os
organizadores do certame esperan que o escritor británico poida recoller o galardón
en persoa en marzo do 2007.
Nunca me abandones aínda
non ten versión galega pero, ao
igual que noutras edicións, espérase que Galaxia publique a
tradución nos vindeiros meses.
A novela de Ishiguro impúxose
ás outras finalistas con claridade. As outras opcións que finalmente se descartaron eran Herba moura,de Teresa Moure; A
posibilidade dunha illa,de Michel Houellebeq; Non hai ceo
sobre Berlín, de Helga Schneider; e Historia de un abrigo, de
Soledad Puértolas.
Kazuo Ishiguro é un dos autores máis consolidados das letras inglesas. A pesar de ter nacido en Nagasaki (Xapón) no
1954, o escritor trasladouse a
Gran Bretaña con seis anos e
sempre se considerou a si mesmo
un “autor británico que escribe
en inglés”. Comezou a escribir
con poucos anos e publicou o seu
primeiro libro, Pálida luz nos outeiros, con só 28 anos. Esa obra
recibiu no 1982 o premio ‘Winifred Holtby’. As súas seguintes
novelas asombraron a crítica e tiveron éxitos de público. Un artis-

ta do mundo flotante gañou o
premio ‘Whitbread’ e Os restos
do día, o ‘Booker’. Esta novela é,
até hoxe, a máis vendida e recoñecida pola crítica. Famosa pola
versión cinematográfica que dela
fixo James Ivory –interpretada
por Anthony Hopkins e Emma
Thompson– conta en primeira
persoa a historia dun mordomo
inglés. Desta obra chama a aten-

ción o dominio dos acontecementos históricos e o profundo
achegamento á linguaxe propia
da época na que transcorren os
acontecementos. Despois, tras
seis anos de silencio, Ishiguro
sorprendeu cunha novela antagónica á anterior. O desconsolado
(1995) é un relato de corte kafkiano, sen argumento. Un pianista chega a unha cidade indetermi-

nada de Europa para dar un concerto. Mentres espera eternamente a poder sentar ao piano, van
discorrendo polas páxinas outras
historias e fragmentos de vidas.
Este libro foi considerado o máis
valente do escritor.
As súas dúas últimas novelas foron grandes éxitos de público. Cando fomos orfos (2000)
confirmouno, para unha parte da
crítica, como o maior herdeiro
de Jane Austen. Esta comparación, que o autor entende como
“un privilexio”, ten a ver co seu
gusto polos temas “vitorianos”.
Nunca me abandones é unha
novela de “ciencia ficción” sui
generis. A través do relato das
vivencias duns estudantes dun
colexio exclusivo en Inglaterra
que en troques de futuros dirixentes van servir como clons
usados como corpos de reposto,
Ishiguro quere “facer unha metáfora da futilidade da vida e da
inutilidade de resistirse ao envellecemento e á morte”.
O premio de novela europea ‘Casino de Santiago’ conseguiu un lugar destacado no
calendario das citas literarias
de Galiza, nos seus catro anos
de existencia. Expiación, de
Ian McEwan, gañou a edición
do 2003. Ao ano seguinte, a galardoada foi Simonetta Agnello
Hornby por A Mennulara (Galaxia). Anna Gavalda foi premiada no 2005 con Xuntos e
máis nada (Galaxia).♦
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Empresario
galeguista

Un día con Cid Cabido
Blúmsdei, un monólogo politicamente incorrecto
Título: Blúmsdei.
Autor: Cid Cabido.
Edita: Xerais.

Un dezaseis de xuño, o escritor
irlandés James Joyce declaráballe o seu amor a Norma Barnacle. Posteriormente Joyce seleccionaría xustamente este día como aquel no que Leopold Bloom, personaxe central do Ulyses, emprendería a súa particular
e moi peculiar
odisea berline- Blúmsdei
sa. Xa en 1954, agradaralle
ese mesmo día,
o 16 de xuño, sobre
comezarían as todo aos
celebracións amantes
do Bloomsday da escrita
(a xente come inconfore cea o mesmo mista e
que na novela incisiva
de Joyce ou leva a cabo algún deste autor.
dos itinerarios
que na acción
ficticia se describen), en honra
da personaxe de Joyce e do mesmo Joyce.
Desta materia apañou o título Cid Cabido para a súa última
entrega narrativa, na que dá conta dos sucedidos que lle aconteceron nun día; agora non o 16 de
xuño de Joyce, senón o 31 de
maio. Non se trata de arremedar
o dublinés, senón dun experimento narrativo que certamente
remite a Joyce, non só por esta
circunstancia, senón por algunhas máis. Ou esa é a excusa, a
narración do que lle aconteceu a
Cid Cabido (tamén un acontecer
ficticio) nese 31 de maio.
O autor reflicte ademais o
tempo real (once días) que lle
ocupou a escritura do seu libro,
Blúmsdei, permitindo así que
xurdan oportunidades nas que
comentar e reflexionar sobre
cuestións e aspectos, de variada
índole, como por exemplo a sociedade neoliberal politicamente
correcta (policorrecta, no achado lingüístico de Cabido), coa
que dá comezo o seu discurso.
Trátase, logo, dun longo monólogo, 127 páxinas, sen apenas
argumento novelesco. O propio
Cid Cabido, un dos nosos autores máis inconformistas e menos
politicamente correctos, reflexiona, en máis de unha ocasión,
sobre o que está escribindo (directamente ou coa excusa das
posíbeis traducións ao francés e
chinés cantonés), como o está
escribindo e a lingua que emprega e inclusive sobre o posíbel
lector que teña/terá o seu discurso. Nunha desas reflexións define a súa obra como “opúsculo
disfrazado de novela moderna
sen argumento” (120). Noutra
define a lingua que utiliza como
“galego trufado de castrapismos
e diversos dialectalismos sen
sentido aparente”, unha língua
que é moi debedora da oralidade.
Cabido procura escribir como
fala e certamente a súa língua ten

Xosé Cid Cabido
segundo
Calros Silvar.

unha frescura que se converte
nun dos valores salientábeis do
seu discurso, outra cousa é que
sexa estratexia acertada na consecución da literariedade. E tamén se autodefine a si mesmo
como “mestre de variacións sobre a nada” (77) e, en gran medida, niso consiste o seu discurso.
Expliquémonos. “As primeiras cen páxinas son fundamentais” di, alá pola páxina 79. Cid
Cabido semella nisto xogar co

lector, pois narrativamente o
máis importante áchase a partir
da páxina cen. O anterior son case na súa totalidade divagacións,
como dixemos, sobre aspectos
moi diversos. Até ai, constrúe o
discurso con comentarios, en ton
que vai desde a confesión á diatriba, sobre a realidade, a natureza, anécdotas varias e algunhas
doses de eruditismo (histórico,
literario, filosófico...); como nun
blog, mais sen comunidade de
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1. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.

1. 1936. REPRESIÓN E

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.
3. OLLOS DE AUGA.
Domingos Vilar.
Galaxia.
4. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.
5. HERBARIO.
Sándor Márai.
Rinoceronte.

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.
2. AS INXURIAS DA GUERRA.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.
3. MEMORIA DE POETA.
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Galaxia.
4. A TERRA CANTADA.
Camilo Nogueira.
Xerais.
5. CATRO ANOS ABORDO
DUNHA ILLA.
Evaristo Mosquera.
A Nosa Terra.
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interlocutores, polo que se ve na
obriga de botar man de personaxes, como Estelle, ángela (así, no
particular código ortográfico de
cabido), os tradutores e o mesmo
tamén o lector. De aí ese importante papel que diciamos xoga o
lector, un lector que, segundo a
presentación editorial, Cid Cabido quere redimir do xugo paternalista do autor, un lector que
quere participativo, activo. Ao
noso xuizo, nisto, o recurso que
mellores froitos leva dado, é a
epifanía, a evocación, obrigar o
lector a que, mediante a decodificación, participe na mesma
creación, evitando a cómoda lectura aburguesada e decimonónica na que todo se asimilaba por
acumulación. Na procura (que
nin moito menos é nova nel) do
lector non espectador e pensante,
Cid Cabido opta, aquí, por un camiño no que a provocación, o
enxeño e o espírito crítico alicerzan a inquietude do lector. Deste
xeito, o interese que Blúmsdei
ten antes do episodio final no
Canis Lupus, céntrase na capacidade das opinións emitidas para
empatizar cun lector que, por outra banda, é tratado cun desdén
provocador e cómodo, como,
por exemplo, cando se nega a
verificar determinados actos que
lle acoden ao fío argumentativo
que vai tecendo.
Tal e como o Ulyses ten un
innegábel fondo paródico, polo
que Blúmsdei agradaralle sobre
todo aos amantes da escrita inconformista e incisiva deste
autor. Que tampouco ten como
único referente a mentada obra
de Joyce, el mesmo cita en
máis dunha ocasión, outra: A
náusea de Sartre, o diario íntimo de Antoine Roquetin, prototipo da calamidade humana.
No que se refiere aos valores
narrativos, evidentemente salientan a ironía, o humor, os xogos lingüísticos (algúns realmente moi ocorrentes). Probar a
súa efectividade como elementos que manteñan a atención do
lector é un dos retos de Cid Cabido, sabedor de que o verdadeiramente narrativo está gardándoo para o remate. Contodo,
eses valores son máis que iso.
Vese na construción das personaxes (poucas, mais hainas). Primeiramente nas de Estelle (que
tamén grafa estelle) e ángela valvei (ou velvei), que pouco a pouco van sendo algo máis que interlocutores, van adquirindo corpoe e alma. E finalmente na personaxe do policía que lle entra
no Canis Lupus, personaxe ben
traballada, que eleva o discurso
desde a anécdota a un episodio
narrativo que fai medrar o interese e que lle serve para poñer remate a un experimento que, de
non ser por algo deste estilo, podería continuar ad infinitum.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Enrique Peinador Lines. Burgués, empresario, galeguista,
mecenas e filántropo, de
Fernando Franco e María Celia Ameneiro Bravo, é
a biografía
deste industrial, que
xestionou o
balneario de
Mondariz, e
que tamén foi
un destacado
galeguista.
Estivo presente na III Asemblea Nacionalista Galega convocada polas Irmandades da Fala ou no Pacto
de Lestrobe. Edita Ir Indo.♦

Retratos
mariñeiros
Sotelo Blanco publica unha
obra gráfica con imaxes de
Xurxo Lobato
e texto de Olegario Sotelo
Blanco, Xentes
do mar do Grove. A xeito de
viaxe etnográfica, histórica, xeográfica e sentimental, a combinación de
fotos e palabras achéganos a
totalidade da sociedade
grovense a través de varias
conversas. O limiar é de Francisco Fernández Rei.♦

Rudimentos
de economía
Unha síntese dos conceptos
máis importantes e e básicos
da economía. Iso é o que
propón
Economía
básica, de
Xulio
Pardellas de
Blas, en colaboración con
Nemesio
Pereira González e Carme
Padín Fabeiro.
Cómo funciona o mercado,
qué é a actividade económica
ou os retos da mundialización.
Edita Xerais.♦

Un narrador
brasileiro
Alva Martínez Teixeiro publica
Maktub. Da retórica na ficção
de Raduan
Nassar, que
agora edita
Laiovento na
súa colección
‘Vento do
Sul’. A obra
pescuda nos
vimbios literarios deste escritor nado en São
Paulo que non
escribe nada desde o 1984 e
que se coñece ben pouco en
Galiza. A súa narrativa destaca
pola sofisticación e o desvelo
formal dos seus textos.♦
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Que quede
quen o conte
Nº 3. Xuño 06.

Este número adícase
monograficamente ao Ano da
Memoria. Inclúense traballos
de Lourenzo Díaz, Manolo
Pazos, Mero Iglesias, Xosé
Luís Rivas Mini, David Otero,
Sabela Díaz,
Santiago
Macías,
Esperanza
Rabuñal e
Günter Shwaiger. A
memoria
dos
fuxidos, represaliados
e asasinados
pola
rebelión fascista dá pé a
narracións, crónicas,
reportaxes e documentos
sobre os anos da guerra. Os
atentados contra mestres
republicanos, os paseos dos
falanxistas ou as historias da
guerrilla son temas tratados
pola revista.♦

Encrucillada
Nº 148. Maio-xuño 06. Prezo 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Julio Trebolle explica cando e
en que condicións se
escribiron os libros da Biblia.
Carme Yebra explica a confección dos evanxeos como un
proceso plural de asimilación
e transmisión do
ideario de
Xesús.
Carme Soto repara
no papel da
muller na
obra de San
Paulo. Vitorino Pérez
Prieto explica como se presenta a oración na Biblia. Pedro
Castelao pregúntase se a Igrexa oculta a mantenta datos
cruciais sobre a mensaxe cristiá e pescuda nas teorías da
conspiración.♦

Música

O soño do jazz
Vén de rematar, en Vigo, a II edición do Imaxina Sons, o festival
de jazz que se celebrou, por segunda vez nesta cidade, ao chegar
o verán. Tivo cabida este ano xente coma Maria João e Mário Laginha, Paolo Fresu, Louis Sclavis, Rabih Abou-Khalil Group ou
o Art Ensemble of Chicago entre
outros. Houbo espazo, tamén para novas propostas e experimentacións coma os concertos das
bandas escolas de música, o jazz
para os “peques”, ou a tan aplaudida e felicitada solta de amarras
da Imaxina Jazz Orquestra, a
quen desexamos, unha longa travesía. E, por
suposto, ademais Hai que
do último jazz conservar
europeo, houbo
representación a Imaxina
do jazz galego Jazz
con Sumrrá, Ja- Orquestra:
vier Constenla, feita por
Víctor Prieto... galegos;
Mesturado con uns, xa
todo isto poide- consagrados
mos desfrutar do
grupo Mr. Dixie e outros,
Jazz Band quen, cun camiño
coa súa música que
levou o ritmo po- percorrer.
las rúas da cidade; das masterclass de violín e clarinete, conferencias, mesas redondas e exposicións.
Foron, pois, quince días nos
que o jazz xermolou por todos
os ocos da cidade: polas rúas,
polas salas de concertos, os auditorios, ao aire libre... permitindo a quen así o desexar, imaxinar sons, imaxinar jazz...
Dominante
Unha vez clausurado o festival
sucédense as valoracións, as críticas, as opinións persoais acerca
de se conviría traer a unha gran
figura do jazz para asegurar o
cheo ou se este é un jazz “sofisticado” de máis.

Agora ben, tendo en conta
que en Vigo, a nivel cultural,
sempre se nos deron as costas a
calquera actividade deste tipo
(cousa curiosa cando é a cidade
galega con maior poboación e,
polo tanto, quen máis contribúe
ao engrosamento do presuposto
galego) é interesante unha proposta así xa que, ademais de ser
unha oportunidade para os afecionados ao jazz, o é tamén para crear unha nova afección, para que a xente que non tivo a
oportunidade de achegarse a este tipo de música o poida facer.
É, ao cabo, un xeito de educar a xente facéndolle chegar
unha música que non é comunmente difundida.
Subdominante
Algo fallou. Quero facer dous
apuntamentos: dunha banda, a
publicitación do festival. Doutra,
o botellón e a praza da Estrela.
Coido que dende os medios
de comunicación non foi suficientemente tratado; no Faro
de Vigo houbo días nos que nin
sequera se fixo alusión aos
concertos na súa axenda cultural, por non falar da ausencia,
case total, de críticas, artigos
ou entrevistas acerca dos concertos e dos músicos,...
Formularse, para o ano vindeiro, como abordar a promoción do festival é, ao meu ver,
unha cuestión importante se queremos que este proxecto siga
adiante. Se ollamos cara a Gasteiz ou Donostia, convertidos
hoxe, en todo unha eminencia do
jazz, podemos ver o despregamento publicitario que alí ten lugar. E non é que eu sexa unha
“partidaria” da publicidade pero,
ás veces, é o único xeito de soster un proxecto que, por afectar a
minorías, é difícil de financiar.
Ademais están os concertos
ao aire libre; desfrutar dun con-

Paolo Fresu.

certo na praza da Estrela é unha
posibilidade agradábel de pasar a
noite; sentindo o olor do mar e a
brisa perto, coas follas das árbores movéndose e a lúa entre a néboa a música en directo é un xeito de desfrutar das noites de verán. Agora ben, toda a fermosura
e o relaxante disto fastiouse o sábado, día 1, cando pasada a medianoite, os mozos do botellón
“ocuparon” a praza da Estrela
coma se dun batallón se tratase.
Non só ateigaron a praza (cousa
pouco importante tendo en conta
que había sitio para todos) senón
que, cos seus berros e a súa mala educación provocaron que os
músicos que actuaban (José María Carlés) rematasen forzosamente antes da conta.
Poida que eles teñan dereito a divertírense (coas posíbeis
reservas cara a ese tipo de diversión) pero nós tamén temos
dereito a desfrutar dun espazo
público e dunha actividade organizada na cidade.
O turn around
Clausuramos, daquela, unha
quincena de jazz na cidade onde, a pesar de todo o que hai que
tentar mellorar, é un fito importante que manter (aí van as miñas felicitacións a todos os organizadores e colaboradores).

E importante é, tamén, conservar a Imaxina Jazz Orquestra: a big band composta por galegos; uns, xa consagrados e outros, cun camiño que percorrer.
Alí estiveron Roberto Somoza, Alberto Conde, Manolo Gutiérrez, Cuchús Pimentel, Abe
Rabade... e outros que, sen seren
aínda tan coñecidos, fixeron posíbel imaxinar sons en galego.
Que esta orquestra siga manténdose e tocando pode ser unha
boa maneira de levar o jazz galego máis alá das nosas fronteiras.
Remataron uns días nos que
o eclecticismo, a fusión, a mestizaxe... invadiron Vigo brincando
de rúa en rúa, levando por elas
ritmos, sons e instrumentos diferentes, porque seguindo a Julio
Cortázar: o jazz é “una música
que espanta a los cogotes de platea, a los que creen que nada es
de verdad si no hay programas
impresos y acomodadores, y así
va el mundo y el jazz es como un
pájaro que emigra o migra o inmigra o trasmigra, ... algo que
corre y se difunde y esta noche
en Viena está cantando Ella
Fitzgerald mientras en Perpignan brincan los dedos de Oscar
Peterson” e mentres, en Vigo, fican flotando, aínda, as brasas
deste II Imaxina Sons.♦
MARÍA BRAÑAS

Nazón
premios como Maketon Estrella Galicia, agora publican o
seu primeiro disco, Aurora.
Ademais do compacto, o novo
traballo inclúe un DVD no que
se recolle un concerto do
grupo, un videoclip, un making
off e outros contidos extra.♦

Nº 2. Maio-xuño 06. Prezo 2 euros.
Edita: ATlantia Entertainment.

A portada deste número é para
o actor Luís Tosar, protagonista dunha ampla entrevista. Miguel Anxo Mato
Fondo
reflexiona sobre
Rosalía
de Castro.
Xosé
Lueiro fai
unha
reportaxe
sobre o
que pensa
o sector teatral da nova directora do
CDG, Cristina Domínguez.
Na sección de memoria, Xulio
Xiz lembra o escritor Ánxel
Fole. No apartado de arquitectura, Carlos Pita visita o
centro da Trisca, en
Compostela.♦

Melalcoholic voz
Aurora cúbica

Título: Melalcoholic.
Autor: Sevigny.

Título: Aurora.

Edita: Falcatruada.

folk americano mesturado con
ambientes de pop, bossa, jazz,
electrónica e mesmo rock.♦

Autor: El Cubo.
Edita: PAI-Música.

No 2000 nacía en Porriño El
Cubo, un grupo musical formado polos irmáns Rollano e os
irmáns Carrero que compuñan
new metal aderezado con
ritmos rockeiros. Despois de
gravar varias maquetas que foron ben recibidas polo público
e a crítica, e coas que acadaron

Sevigny é o proxecto musical
de Lucía Rolle, que vén de reunir, a xeito de carta de presentación, oito cancións no traballo
Melalcoholic. Oito temas que
naceron e percorreron
escenarios coa fórmula de
guitarra e voz, pero que neste
disco foron arroupadas coa produción de Arturo Vaquero. O resultado é un disco con sabor de

Linguas vivas
Título: Llengües vives (1996-2006).
Autor: Varios.
Edita: Llengües vives.

Para celebrar a súa primeira década de vida, Llengües Vives, o
boletín de actualidade lingüística do suroeste europeo vén de

editar o disco Llengües Vives
1996-2006, no que participan
18 grupos procedentes dos ámbitos lingüísticos que abarca a
publicación. O fío condutor do
compacto que agora ve a luz
está na propia lingua como vehículo de expresión, por unha
parte, e na variedade da música
contemporánea, dende o hiphop, até o dub-reggae ou o
electro-rock. A representación
galega corre a cargo de Non
Residentz, Marful, Ecléctica
Ensemble.♦
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Lourenzo F. Prieto
‘O Estatuto do 36 tivo un amplo consenso, e o
avó de Raxoi tamén estaba con el’
XAN CARBALLA

Lourenzo F. Prieto, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago, é o
comisario da exposición Nazón de Breogán aberta até o 15 de Xullo na Fundación Caixa Galicia de Compostela. Ao tempo coordena o proxecto de investigación interuniversitario Nomes, voces e lugares, encargo da Consellaría da Cultura e eixo principal do Ano da Memoria.

PEPE FERRÍN / AGN

Por que se fixo esta exposirios europeos que tiveron moción Nazón de Breogán. Un
narquías hoxe non reivindican
xeito de soñar Galicia?
ter estado, nós sí.
A exposición é unha encoComo se entende iso?
menda da vicepresidencia para
Enténdese a partir do sécuconmemorar o 70 aniversario
lo XIX, que é cando empeza a
do Estatuto, vinculado en parte
historia do galeguismo polítiao Ano da Meco. Agora hai unmoria e tamén á
ha proposta, intelóxica política da
lixente, de falar
ai
que
admitir
negociación que
de “galeguismo
agora está en de vez que a
constitucional”
curso para un
que pode ter futunovo documento democracia no
ro se son capaces
estatutario. Non
de convencer a
estado
español
quixemos facer
alguén, pero o
nin unha historia está sempre
galeguismo é xa
do nacionalismo
anterior á Constinin unha historia vinculada á
tución, e xa houde Galicia. Trabo, entre outras
tamos as cues- cuestión territorial” couas, un Partido
tións de identiGaleguista. Nós
dade do noso parematamos a exsado común e
posición no 36 e
por iso collemos a idea de “Nano exilio, enlazamos a cuestión
zón de Breogán”, que está no
da nosa identidade coa historia
noso himno desde hai cen anos.
e coa presenza dun idioma que
Na exposición está o que todo
pasou de ser de labregos, veniso pode significar no presente,
dedoras de mercado, mariñeiporque mentres moitos territoros e peixeiras, a ser hoxe un

‘H

sinal de identidade positivo,
Estatuto de Autonomía?
que non o era hai vinte anos nin
Foi un Estatuto que tivo
no século XIX. Ese empeño
mala sorte. Sofriu unha prihistórico en construír a identimeira aldraxe en 1932 que imdade sobre elementos que popediu que fose aprobado seis
dían ser negativos dándolle
meses despois do catalán e
contido político é o que desenmoito antes do vasco. Iso deu
volveu unha selugar ao amarrie de movimenguexo, que Castos (Provindicatelao explica no
azón
lismo, RexionaSempre en Galilismo, Federalis- de Breogán
za, e que nós
mo...) para ao fiherdamos,
en
nal, cando abro- fala da proposta
troques do trunlla a democracia
fo que supuxo á
na II República, dunha Galiza
aprobación o 28
se plantee a nede xuño de
moderna
cesidade de defi1936. Axiña veu
nirnos politica- que non foi só
a guerra, o exilio
mente, como ane a incapacidates sucedera nou- dos galeguistas”
de. Coa distantros períodos de
cia que temos
avance. Porque
hoxe, aos ollos
hai que admitir
de Castelao e
de vez que a democracia no esdoutras visións, vemos que
tado español está sempre vinun país con necesidades treculada á cuestión territorial.
mendas, conseguiu aprobar un
Culmina ese propósito en
Estatuto e, a pesar das grandes
1931 que é cando comeza a
trabas legais que esixían prácxestación do noso primeiro
ticamente a unanimidade do

‘N

censo electoral, sacou adiante
o texto. Máis de douscentos
concellos, agás cinco, apoiaban a demanda dun Estatuto
de Autonomía e iso callou non
só pola II República senón
por unha forza política que viña medrando desde atrás. Estaban nela o Partido Galeguista, os galeguistas da ORGA,
un sector do PSOE representado por Xaime Quintanilla,
os rexionalistas,... Como é posíbel entender que todo aquelo se borrara do mapa cando o
herdamos no ano 1975?
Produto da programación da desmemoria que ten
dito tantas veces Isaac Díaz
Pardo?
Explícase en parte pola
guerra, que en Galiza é represión, que extermina e convirte
en reprobábel todo o que teña
relación con aquel proceso
político. Iso sofrérono non só
os galeguistas ou as esquerdas, tamén desde o avó de Raxoi a todos os asinantes católicos que apoiaron o Estatuto,
que pasou de ser un proceso
de construción positiva a unha
abominación negativa. O interese de explicar iso deriva de
que, por culpa desa ruptura da
guerra e do franquismo, que
tamén supón unha ruptura política do galeguismo co pasado, chegamos á morte de
Franco e todo o nacionalismo
político xa definido como tal
rompe e non se sinte herdeiro
do pasado, como explica moi
ben a novela de Manuel Veiga
O exiliado e a primavera. Os
propios galeguistas só admiten a denominación de históricos, por tanto prescindíbeis e
cousa do pasado. O nacionalismo realmente existente non
é capaz de conectar con esa
tradición e os que o fan podemos representalos en dúas
persoas: Valentín Paz-Andrade que está en Madrid na Comisión dos Sete e na lóxica
política da negociación estatutaria, e o Partido Galego
Independente de Meilán Gil,
que reivindica a denominación de nacionalidade e busca
a conexión histórica co primeiro Estatuto. O PCG si reivindicaba aquel Estatuto do
36 pero non tiña forza política. Aínda hoxe vivimos daquelas rentas e só o superaremos, coido, con este goberno
e se facemos un bon novo Estatuto, porque o anterior de
1981, comparado co plebiscito e o consenso social de
1936, foi apenas apoiado por
un 30% do censo. E aos que
poñen sombras de dúbida sobre o resultado preguntaríalle
polas actas de deputado de
Castelao e Otero Pedrayo, non
coñezo probas de pucheirazo.
As eleccións da II República
eran complexas e ninguén me
demostrou que houbera fraude.
Dicía que a visión histórica da exposición é bastante
consensuada e ao tempo coincide cunha visión nacionalista. Teme esa crítica?
Pode ser criticada, pero
aquí non hai unha historia do
nacionalismo. Detrás desta ex(pasa á páxina seguinte)
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(pasa á páxina seguinte)

posición hai trinta anos de investigación, de teses de doutoramento, non hai ocorrencias.
Cando entramos no mundo
contemporáneo e na tarefa política e cultural e como se proxecta no Estatuto hai máis un-

ha visión da historia do galeguismo. Pero a exposición percorre outras moitos aspectos
da historia de Galicia. O que se
quere é falar da proposta dunha Galiza moderna que non foi
só dos galeguistas. Cando se dí
que no Estatuto estaba o abó

de Raxoi, que era rexionalista,
non só é certo senón que demostra que alí confluían moitos desexos. Como se entende
senón a Portela Valladares? El
era o grande adalide do Estatuto, desde a súa posición de
centro, e ao tempo era ministro

durante o que chamamos Bienio Negro. Era o mesmo Portela que funda o grande xornal
liberal e pro-galeguista, El
Pueblo Gallego. Temos que
aprofundar máis nas explicacións para que se entendan
eses procesos políticos.♦

Para poñerse en contacto
co proxecto Nomes, voces,
lugares pódese consultar
www.blogteca.com/memoriaguerracivil ou escribir a
memoriaguerrracivil@usc.es

‘O cambio xeracional provocou que os netos da guerra,
sen complexos e ataduras, queiran saber que pasou’
Vostede coordena o proxecto
de investigación interuniversitario Nomes, voces e lugares, cal é o obxectivo?
Hoxe hai unha demanda cívica de mirar o pasado, porque o
cambio político abriu unhas expectativas sociais que estaban
frustradas de quince anos para
acá. O cambio xeracional provocou que os netos da guerra, sen
complexos e ataduras, queiran
saber que pasou, porqué hai
cousas das que se fala en Arxentina e aquí non. Todos sabíamos
o que pasara despois do 36 e por
tanto non o falábamos, pero
agora queremos falar e saber e
explicar. Por que hai xente que
non sabe onde están os seus
mortos ou por qué non foron
inscritos os seus pais no rexistro.
Todas esas feridas que estaban
abertas esixen saber. Non se trata de revisar o pasado senón de
coñecelo. O proxecto de investigación e o propio Ano da Memoria entendo que queren converter todo isto en historia, coñecelo, divulgalo e darlle cabo.
Nun texto seu di que “hai
que ocuparse da guerra civil
como se merece. Pero non para volver facer a historia militante e dos protagonistas,
tan auténtica como parcial”.
Até agora houbo, relativamente, pouca historia dese pasado. En certo sentido asumimos a
lóxica do franquismo, cando todos falamos de primeiro franquismo e despois da tecnocracia
e o desenvolvemento dos 60 cando iso é un invento do réxime. O
franquismo é único e se practicamente todos aceptábamos aquela
convención, quizais foi porque
só se discutiu militantemente polos protagonistas –se era ou non
fascismo– pero non se estudou a
fondo. Hai moita memoria privada e pouca historia pública e aí
debemos chegar.
A que lle chama historia
pública?
Hai moita memoria privada
que está nas conversas familiares
ou nos velorios, e todo o mundo
sabe aproximadamente o que pasou cos seus antepasados, porque houbo un momento en que
quixo saber. Pero nada diso se
fixo público. Houbo un temor
tan intenso á guerra civil no ano
1975 que a sociedade galega e
española decidiu esquencer. O
pacto de silencio do que se fala
non é de élites, é social. Ninguén
quería remover o pasado, pero o
pasado remóvese. Esas cousas
están en A Nosa Terra, en Teima,
en Interviú, pero a sociedade non
quixo facerlles caso. O medo á
guerra era tan intenso que o 23
de febreiro puidemos comprobar

res algo que hoxe é difícil de
hai catro investigadores contraconseguir. O que faltaba era intetados e un Consello Asesor, que
rese político.
axuda a definir a investigación,
Pero si había curiosidade
vai seguindo o traballo e aporta
social, os libros de Carlos Ferideas, no que están convidadas
nández, a colección de Docuvarios historiadores. Non é coumentos de Díaz Pardo no Casto pechado porque necesitamos
tro ou as publicacións que nos
que participe todo o mundo.
mesmos fixemos en 1986 cando
Por que as Universidades
o cincuentenario, tiñan unha
non fixeron antes este traballo?
enorme demanSi que o fixo
da.
antes. A primeira
Hóuboa, pero
persoa que trabaoubo un temor convértese en
llou nunha univermaioritaria cando
sidade española, e tan intenso
aparece nun proque acaba de pugrama de televiblicar un libro, é á guerra civil
sión, ¿Quién saEncarna Nicolás,
be donde? O mocatedrática
na no ano 1975
delo que trae PaUniversidade de
que
a
sociedade
co Lobatón estaMurcia. Á semana
de morrer Franco galega e española ba pensado en
Estados Unidos
estaba pedindo autorización para in- decidiu esquencer. para atopar adolescentes
que
vestigar nos arquimarcharan da cavos do franquis- O pacto
mo, con sorte nu- de silencio do que sa, e aquí converteuse nunha mala. Ao final fixo o
neira de localizar
seu traballo. Hou- se fala non é
persoas desaparebo máis persoas
que traballaron, de élites, é social” cidas no turbillón
da guerra.
pero faltaba vontaCal vai ser o
de política e social
final deste proxecto, que prode converter aquelo no centro do
xección social vai ter?
dabate social. Hoxe sí, e os hisAdemais de reunirse o mellor
toriadores tamén responden a
arquivo oral sobre a guerra civil,
esas demandas. En Galiza non
imos ter esa base de datos sobre a
traballou moita xente sobre a rerepresión e a posguerra, e acumupresión e a primeira tese de
laremos unha serie de materiais
doutoramento penso que se prede todo tipo. O que queremos é
sentou no 96 e comezou a elaboque iso constitúa a base do futuro
rarse a finais dos 80. Pero en
Centro da Memoria. Dará pé a inmoitos traballos estaba presente
vestigacións e traballos parciais,
todo o sucedido despois do 36,
pero o obxectivo básico é acumufalase dos montes comunais ou
lar materiais para un gran arquivo
do agrarismo. Historga, como
público. Ao tempo estanse facenfondo documental, empezara
do unha chea de homenaxes e renos anos 80 e no ano 1993 pucoñecementos aos que todo este
blicou un primeiro libro, titulado
traballo tamén vai contribuír.♦
1936 no que se fala dos executo-

‘H

PEPE FERRÍN / AGN

como era real. A conxuntura levaba a esquecer o pasado e só
hoxe, porque as circunstancias
sociolóxicas e políticas mudaron, permiten facelo.
Como sei vai concretar ese
proxecto de investigación?
É unha parte do memoria e
un encargo que se nos fai desde
a Consellaría ás Universidades.
Nesta primeira fase traballarase
no período 36-39, facendo unha
grande base de datos en construción permanente que incluirá
os represaliados e todas as vítimas. Para facelo recorreremos
principalmente á memoria oral
–algo xa iniciado nos centos de
entrevistas que acumulou o Proxecto Historga–, as causas militares e tamén outras fontes, hemerográficas, rexistos municipais... Esperamos facer unhas
trescentas novas entrevistas, e
contamos tamén para iso cos
numerosos grupos locais de me-

moria constituídos nestes anos,
tanto para fornecer nomes como
para axudarnos na feitura. É un
traballo de base e intervención
social porque hai un interese cívico que queremos apoiar e dinamizar. Hai xente no equipo
que xa publicou cousas e avanzou moito. Hai que pensar que
falamos de 25.000 causas militares (10.000 de Marina e
15.000 de Terra) non todas referidas a Galiza pero que hai que
revisar na totalidade.
Quen vai traballar?
Hai unha persoa responsábel
por provincia (Dionisio Pereira
por Pontevedra; Emilio Grandío
pola Coruña; María Xesús Souto
por Lugo e Xulio Prada por Ourense). No apartado oral vaise
encargar un investigador que leva anos xa adicado, Xurxo Pantaleón e para a Galiza exterior
Xosé M. Núñez Seixas. Eu encárgome da coordenación xeral e

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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Seguro Azar

Desencontro
DAMIÁN VILLALAÍN

P

Arriba, doble páxina do sindicalista ferrolán Antonio Soto; abaixo, a adicada a Emilio Pita, coa cantina La Tacita, onde se reunían moitos dos galegos no exilio; á dereita, Congreso da Emigración (1956), e do que o Arquivo da Emigración e o Consello da Cultura van lembrar cun Congreso Internacional a celebrar en Santiago do 11 ao 14 deste mes.

Fotografías para entender a historia
Lois Pérez Leira resume a traxectoria da emigración
galega na Arxentina a través de imaxes
XELA CUÑARRO OTERO
Cando se trata de falar da
historia de Galiza moitas veces ignórase o acontecido ao
outro lado do Atlántico. Ese
Atlántico cruzado por tantos
galegos, que deixaron atrás o
propio país para escribir unha historia persoal alén mar.
Igrexa de Nueva Pompeya. Bos
Aires. 1937. Nacionalistas bascos, exiliados, entre os que se
topan persoeiros da cultura galega coma Luís Seoane, asisten
a unha misa en memoria de
Ánxel Casal. Está tamén a súa
viúva, María Miramontes, que
chegara o día anterior á Arxen-

tina. Miramontes, que axudara
a dinamizar o galeguismo dos
anos anteriores á Guerra Civil
tópase agora nunha cidade descoñecida, no exilio que lle tocou vivir a tantos galegos dende que estalou o conflito no 36.
As historias coñecidas, as da intelectualidade exiliada, veñen a
unirse coas de tantos galegos
anónimos que marcharan, xa no
século anterior e no propio século XX, fuxindo da miseria a
buscar fortuna. A América.
Topamos todo isto no libro
Galegos na Arxentina de Lois
Pérez Leira. O volume mostra o
importante labor desenrolado
por toda esta comunidade gale-

ga en América Latina, concretamente na Arxentina. Sinala os
feitos máis destacados e fai un
percorrido sobre a vida dos persoeiros que destacaron no país
de acollida. O percorrido faise
dende a imaxe, porque segundo
di o seu autor: “Quixemos darlle unha ollada distinta ao fenómeno migratorio. Existían traballos anteriores, pero coido
que a través da fotografía podíase expresar tamén cal foi a nosa historia, sobre todo nun mundo no que o audiovisual xoga un
papel cada vez máis destacado”.
Galegos na Arxentina. Unha ollada fotográfica é o primeiro libro dunha xeira sobre a

emigración galega que irá saindo nos próximos anos. Manuel
Mera, secretario da Fundación
para o estudo e a divulgación da
cuestión social e sindical en Galiza (FESGA), sinala que con
esta colección a fundación quere contribuír a dar a coñecer a
historia de Galiza, parte da cal
se escribiu no exilio. O libro foi
presentado en Compostela o pasado abril por Mera e o propio
autor Lois Pérez Leira. Editado
pola FESGA, coa colaboración
da CIG e do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, xa fora
presentado na Federación de
Sociedades Galegas en Bos Aires o mes anterior.♦

Singraduras excepcionais
Son anacos de vidas que explican parte da nosa historia máis
recente, a de moitos galegos e
galegas que se viron obrigados
a marchar do seu país para continuar a súa vida noutro, que os
acolleu, de peor ou mellor maneira segundo os casos pero no
que conseguiron crear unha co-

munidade con voz propia, que
deixou pegada na historia.
Nestas páxinas pasamos do
ambiente de La Tacita, cantina
onde se xuntaba a peña galega,
na que participaban entre outros
Emilio Pita ou Tacholas á imaxe dunha homenaxe a Pardo de
Cela, ou a saída dos traballado-

res dunha fábrica do Bos Aires
de comezos de século. En paralelo vemos a evolución dos diversos movementos políticos e
sociais destacando o galeguismo coma impulsor e dinamizador de diversos proxectos que
axudaron a normalizar a cultura
galega. Impulsáronse iniciati-

vas coma as Escolas da Emigración, creáronse sociedades coma a Sociedade Nacionalista
Pondal, o Centro Galego de
Bos Aires, as institucións provinciais ou o Consello de Galiza que continuaron no estranxeiro o labor que non se podía
levar a cabo dentro da Galiza.♦

robablemente nunca
houbo en toda a historia
da democracia española
un momento coma este, tan
marcado por desemellanzas
máximas e inconciliables á
hora de avaliar os mesmos
feitos. Unha parte maioritaria
da poboación cre que o
atentado do 11 de marzo de
2004 en Madrid foi obra de
terroristas vencellados ao
islamismo integrista. Cre
tamén que o proceso de
diálogo aberto por José Luis
Rodríguez Zapatero coa ETA
é un paso arriscado, pero
seguramente necesario para
rematar coa violencia de
intencionalidade política en
España. Esa mesma maioría
pode gustar ou non do novo
Estatuto catalán, pero non cre
que este vaia ocasionar o
esfarelamento de España. Nin
tampouco cre que o goberno
socialista tracexase un plan
máis ou menos secreto,
sutilmente executado nos dous
últimos anos, para perseguir á
Igrexa Católica, destruír a
familia e subverter os valores
habitualmente vencellados ás
tradicións cristiás.
Convive con esta maioría
cidadá unha moi ofendida e
numerosa minoría, que cre
que as bombas do 11-M foron
o resultado dunha
conspiración entre o PSOE, a
ETA e sectores da policía e
dos servizos secretos para que
Zapatero chegase ao poder e
fixese seu o proxecto da
organización terrorista vasca.
Cren tamén que polo medio
dese asunto anda o
nacionalismo catalán, cuxa
complicidade na argallada se
vería premiada cun Estatut
que rompe España e
esnaquiza o sistema
constitucional vixente. Están
convencidos da existencia real
dun plan masónico para
desterrar por completo a
presenza católica de España,
plan do que formarían parte
os matrimonios homosexuais,
a investigación con células
madre e a LOE.
Quen pense que esaxero
non ten máis que achegarse
aos potentes medios de
comunicación que propagan
estas teorías: o diario El
Mundo, a cadea COPE, o
semanario ultracatólico Alba,
varios diarios electrónicos,
numerosos xornalistas e
algúns escritores de bestsellers. A extremista cúpula
madrileña do PP (case dez
millóns de votantes) sostén
apaixoadamente estas mesmas
teses.
Entre ópticas tan
diferentes o consenso é
imposible. E no PP non hai
audaces que se atrevan a dicir,
aínda que moitos o pensen,
que o rei está espido e que o
núcleo dirixente toleou. A
partir de aí só queda o
desapiadado e inequívoco
castigo electoral que empeza
xa a albiscarse.♦
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REVELA 06
territorios en conflito
M. BARROS

O Iraq, Palestina, Sudán, O Sahara, Haití, O Congo e
Chechenia. Os enfrontamentos territoriais centran en
Oleiros o II Foro Internacional de Fotorreportaxe e Sociedade, un encontro que quere ser a crónica visual da violencia e da inxustiza social destes sete territorios en conflito.
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Tres centos fotografías tomadas a pé de rúa por máis de
cincuenta fotógrafos das
axencias internacionais Panos
Picture, Reuters, Cover e Efe,
compoñen as sete mostras que
se presentan en Revela 06, o
Foro Internacional de Fotorreportaxe e Sociedade que
por segundo ano consecutivo
organiza o Concello de Oleiros e que ten como obxectivo
servir de punto de encontro e
de reflexión sobre outras realidades.
Despois de afondar sobre
as migracións o pasado ano,
Revela 06 artéllase arredor
da vida cotiá dos territorios
en conflito. As instantáneas
dos 53 fotógrafos retratan en
máis de setecentos metros de
exposicións ao aire libre o
illamento, a guerra e a centos de vítimas sen voz de Palestina, O Iraq, Sudán, O Sahara, Haití, O Congo e
Chechenia. As rúas, prazas e
paseos de Santa Cristina,
Santa Cruz e Mera acollen
até o 19 de xullo esta crónica
en imaxes da violencia e da
inxustiza social que se vive
nestes sete países.
O fotógrafo Alfonso Moral, gañador da Bolsa de Produción Revela 05, asina a
mostra A Diáspora palestina,
na que se afonda no vello enfrontamento palestino-israelí.
O traballo inédito, realizado
durante o 2006 e que marcou
a temática desta edición, está
exposto no parque José Martí,
en Santa Cristina.
Pola súa banda, a axencia
Reuters reuniu para Revela
06 unha selección de imaxes
que xiran ao redor da situación que vive O Iraq. Arkam
Saleh, Ali Jasim, Andrea Comas, Anja Niedringha, Arko
Datta e Atef Jassan, entre outros, van compoñendo a tra-

vés das súas instantáneas unha visión actual e de primeira
liña sobre a realidade diaria
dun país en guerra.
Outra das mostras destacadas acóllea o Parque Luís
Seoane, en Santa Cruz. Organizada por Panos Pictures, a
axencia que vén de perder a
un dos seus fotógrafos, Martin
Adir, falecido recentemente en
Mogadisco (Somalia) mentres
traballaba, Congo retrata o
enfrontamento que se vive
neste país africano, incluso
despois dos acordos de paz
que en 2002 puxeron fin a catro anos de guerra civil.
Os saqueos e as violacións
das milicias yanyawid de Sudán, o conflito social e político
de Haití, a ollada aos territorios do Sahara e os campos de
refuxiados saharauís en Tinduf e o enfrontamento de
Chechenia son as realidades
sobre as que xiran o resto das
exposicións abertas nas rúas
durante as 24 horas do día.
Reflexión e debate
Ademais das mostras, Revela
06 conta na súa programación
cunha serie de debates a cargo
de diversos analistas, que perseguen afondar nas causas dos
enfrontamentos, buscar saídas pacíficas e reflexionar sobre o impacto social do fotoxornalismo. Santiago Carrillo, Manuel Rivas e Adrian
Evans, director da axencia
Panos Picture exporán os seus
puntos de vista na Fábrica até
o 11 de xullo.
Cunha programación variada, que inclúe ademais proxeccións e obradoiro, e cunha
participación cada vez maior
por parte do público, o foro
Revela vai camiño de converterse nun referente no panorama gráfico galego.♦
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ORTIGUEIRA ábrese á fusión
M.B.
Cun programa arriscado que se abre ao universo das músicas de raíz
internacionais arranca o xoves 6 de xullo a XXVII edición do Festival
Intercéltico de Ortigueira. Este ano, a alameda énchense durante catro
días de sons celtas da man de embaixadores de Irlanda, Escocia, Bretaña, Asturias e de Galiza. Pero os folkis que se dean cita en Ortigueira tamén escoitarán ritmos balcánicos, flamencos e mesmo hip hop.

MARICA CAMPO

A

idea deste programa, que emite a TVG os sábados pola noite,
paréceme boa, mesmo desde o seu paradoxal nome que, por
certo, me evocou o que figuraba nunha tenda da Coruña:
“Minisupermercado”. Hai intervencións dos pais e, sobre todo, moita participación dos máis pequenos. Até aquí todo moi ben; pero
uns nenos que falan e responden en galego, ao chegar a hora de
cantar, acoden case sempre ao repertorio en castelán. A cousa non
tería maior importancia se a música non tivese a forza afectiva que
ten. E falo das cancións en si, pero tamén habería que sumar o peso
dos modelos que se imitan, os cantantes en castelán aos que os
nenos e nenas admiran e aos que se queren semellar. E xa non vou
entrar no inadecuado das cancións porque, referíndome a un programa dunha televisión española, xa escribín outra vez que resulta case
pornográfico escoitar a unha nena cantar, por exemplo, “Ojos
verdes”, un tema en que a voz narradora é unha prostituta.
Ánxel Fole contaba que el chegara ao amor a Galiza a través da
música e a paisaxe. Moitos máis poderiamos tamén afirmar que ese
foi o noso punto de partida. É, daquela, un instrumento
galeguizador que non estamos aproveitando. Habería que potenciar
moito máis os cantantes e grupos nosos na radio e televisión
galegas. Hoxe por hoxe, na maioría dos programas, a súa presenza é
anecdótica. Os presentadores e presentadoras fan auténticos malabarismos para entrevistar aos de fóra e retornar á nosa lingua cando
non se dirixen a eles. Reforzan así a diglosia, tan arraigada de antemán, entre os galegos.
Houbo unha vez un certame musical para nenos, “Cantareliña”,
impulsada por Ramón Raña, daquela crego en San Sadurniño, e o
grupo musical “Saraibas”. Durante anos producíronse cancións
infantís na nosa lingua para o tal certame e graváronse discos coas
mellores. O seu lema era abondo significativo: “Mentres canten os
nenos, Galicia será inmorrente”. Non sería cousa de retomar o
proxecto e, valéndose das potencialidades da televisión, traballar
dunha vez por todas para a nosa causa?♦

escenas do crime 2005

Pequeno gran show

India. Os asturianos Llan de
Cubel, o quinteto estadounidense Solas e os composteláns
Xochilmica, gañadores da pasada edicións do Runas, completan a noite.
O cartel deste ano péchase na
noite de domingo cos concertos
de Session A9, Berrogüetto,
Four men and a dog e os veteranos Gwendal, que presentan a

carmen navarrete (valència 1963)

se xunto aos galegos Jerry González, Niño Josele, Buika, a Nova Galega de Danza, La Negra,
José Reinoso e Hip hop roots. A
montaxe, na que se reinterpretarán pezas populares, temas propios e composicións de corte
tradicional creadas en exclusiva
para o festival, terá lugar o venres 7 de xullo.
Para a fin de semana chegan
os sons celtas á Ortigueira da
man de artistas destacados da
escena internacional. Unha vez
máis o festival quere ser un escaparate da actualidade internacional dentro deste estilo de
música. O sábado actúan no
Escenario Estrella os músicos
bretóns de Bagad Beuzeg, unha
formación que se creou en
1977 e que presenta na vila coruñesa os temas do seu primeiro traballo titulado Diston. Esa
mesma noite, a Original Kokani Orkestar, a banda de metais
romanesa composta polo trompetista Naat Veliov e outros
tres membros da súa familia,
interpretará temas do seu último traballo, Gypsy Follies, no
que se mesturan antigas danzas
e ritmos de Oriente Medio e da

ant_art

O grupo Lous Tchancayres, a
Dominic Graham School of
Irish Dance e a Nova Galega de
Danza botan a andar o xoves 6
de xullo a nova edición da festa
folki por excelencia do país.
Con esta apertura, o festival
consolida a súa aposta pola danza, outro dos piares do Intercéltico. Os galegos da Nova Galega de Danza, o proxecto que
combina a danza contemporánea coa tradición, representará
en Ortigueira o espectáculo Engado, Ilusionistas de a pé, no
que afondan na fusión destes
dous campos artísticos e que fala da fantasía e do cotiá.
O xiro que o festival está a
dar cara a música de fusión
apuntálase no proxecto Galicia
& outras música, un espectáculo dirixido por Juan Limón no
que se reúnen artistas de diferentes estilos e procedencias. Os
sons electrónicos do gaiteiro
Budiño, os ritmos tradicionais
das cantareiras de Leilía e a proposta persoal de Uxía artellan
esta primeira montaxe creada
para o festival. Durante as catro
horas do macroconcerto, ao Escenario Estrella Galicia subiran-

Dominic Graham School
of Irish Dance.

súa última proposta discográfica,
Warg roag (Adiante), que supón
o seu retorno despois de varios
anos sen publicar. Os membros
de Berrogüetto interpretarán o
repertorio que veñen de enlatar
no seu último disco, 10.0, máis
acústico e persoal, no que condensan unha década de experiencias musicais despois do éxito de
crítica e público recadado con

Navicularia, Viaxe por Urticaria
e Hepta.
As fotografías de Gabriel Tizón, talleres de danza, a feira de
artesanía, o desfile de danzas e a
música dos grupos noveis que
enchen a programación do escenario Runas enchen a oferta desta nova edición, que novamente
ofrece acampada gratuíta no areal de Morouzos.♦
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Manicomicos na Coruna
M.B.
Ao igual que Cangas, A Coruña está a ser parada de actores
cómicos de primeiro nivel. O
motivo que trae a cidade coruñesa a uns dos mellores comediantes da escena internacional
é a celebración do terceiro
Festival Manicómicos. Leo
Bassi, Pierre Byland, Familie
Flöz, Mofa e Befa, Berrobambán e San & San compoñen o
programa de sala do festival.
O pasado sábado deu comezo a
edición máis ambiciosa do Festival internacional de Teatro Cómico Manicómicos que se celebra na Coruña por terceiro ano
consecutivo. Desta banda, a
asociación Manicómicos, organizadores do evento, apostaron
por un programa con figuras de
primeiro nivel dentro da escena
cómica internacional, pero que
está a levantar bochas entre grupos de ultradereita pola presenza do recoñecido Leo Bassi e o
seu espectáculo A Revelación.
O Palacio da Ópera será o escenario no que se representará o
xoves 13 de xullo a polémica
obra A Revelación, na que Leo
Bassi fai unha homenaxe a razón
e critica os monoteísmos. Recoñecido polas súas actuacións en
solitario e os seus extravagantes
espectáculos teatrais, Leo Bassi

ces de máis de oito anos.
O festival foi o lugar escollido
por Mofa e Befa para estrear na
Coruña o seu último espectáculo,
Sempre ao lonxe. Nesta produción, Evaristo Calvo e Víctor
Mosqueira, acompañados de Piti
Sanz, fan suceder sobre o escenario representantes das etnias máis
estrafalarias, dende moinantes sicilianos a flamencos abertzales.
O programa de salas péchase coas actuacións da compañía
San&saN, que interpretará Bar,
unha obra cómica sobre a condición humana nos bares, o 14
no Forum Metropolitano, e do
Cabaret Manicómicos presentará a montaxe de cabaré Gloom o
sábado 15 no mesmo auditorio.
Cómicos na rúa e nos bares
Mofa e Befa.

descende dunha tradición de comediantes excéntricos procedentes de Italia, Francia e Inglaterra.
A súa última creación non está a
pasar inadvertida nos lugares do
Estado nos que se representa, levantando protestas e reaccións do
sector máis conservador.
Outra das figuras que pasarán pola Coruña é o suízo Pierre
Byland, renovador da escena
circense e de clown de Europa.
Despois da homenaxe que ren-

deu as técnicas revolucionarias
de Jacques Lecoq na obra Confusión, o fundador do circo
Roncalli, que ten traballado
ademais con Samuel Beckett,
Peter Handke ou Marcel Marceau, impartirá un dos cursos programados dentro da sección formativa do Manicómicos.
Dentro das actuacións de sala, a compañía Familie Flöz,
composta polos alemáns Bjön
Leese, Michael Vogel, Hajo

Publicou artigos
de feminismo e
arte: “Identidades
en crisis, expandidas, situadas y
deslocalizadas”,
en Fugues
Subversives
(2005), o
“Trastornos para
devenir: entre
artes y políticas
feministas y queer
en el Estado español” (2005), en
Desacuerdos,
Arteleku, MACBA
e UNIA. Como
artista participou
en: Para todos los
públicos (2006),
Sala Rekalde,
Bilbao; Cárcel de
amor. Relatos culturales sobre la
violencia de género (2005),
MNCARS,
Madrid; Fugues
Subversives.
Reflexions híbrides sobre les
Identitats (2005),
Universitat de
València. Nesta
peza investiga a
relación das tecnoloxías de control, observación
e da visualidade medicina, arte e
cine, principalmente-, disciplinas
colaboracionistas
que constrúen os
modelos normativos do corpo das
mulleres, naturalizando a violencia
contra éstas.♦

Schüler e o galego Paco González, presenta o sábado 8 de xullo
no teatro Rosalía de Castro Teatro Desilusio, unha obra onde os
actores xogan coas diferentes
facetas do mundo do teatro.
O público infantil terá o seu
espazo o xoves 6 no Forum Metropolitano da man da compañía
Berrobambán que porán en escena Diariamente, unha obra
asinada e dirixida por José
Campanari, pensada para rapa-

A programación do festival desdóbrase con dez representacións
nas rúas e catro nos bares da
Coruña. O Equilibrista Trotonix, o clown galego Pablo Trasno, o grupo Mariclown, o acróbata arxentino Verito, o malabarista Chusmi, Cou, Cote, a charanga dos Festicultores e o Cabaret Pista Catro encherán as
rúas de música e espectáculos
acrobáticos até o 16 de xullo
mentres que os bares serán o espazo de actuación de Manitroupe e Xosé Touriñán.♦

Convídote…
en galego
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
Os máis cativos da familia xa poden convidar os seus amigos en
galego grazas a unha iniciativa
conxunta de Política Lingüística
e de Igualdade. A campaña
consta de
divertidas
tarxetas infantís protagonizadas
por cada un
dos personaxes que integran os célebres debuxos
de Pepe Carreiro Os Bolechas. Carlos, Loli, Pili,
Braulio, Sonia,
o pequeno Tatá e o can Chispa serán os encargados
de
pór a nota de
cor a cada convite. Nesta ocasión, Carreiro
emprega distintos motivos ornamentais e festivos para atraer a
atención dos rapaces sobre as
tradicionais tarxetas de invitación. Unha vez máis, o prolífico
debuxante baseáse nos obxectos e nas accións cotiás co fin de
que os rapaces de 2 a 7 anos se

sintan identificados con cada unha das escenas que representa
sobre o papel. O anfitrión só deberá encher o espazo adicado a
informar os amigos sobre o lugar
e a hora da festa
no interior da tarxeta.
O acto de
presentación, ao
que asistiron a
secretaria xeral
de Política Lingüística, Marisol López, e a
secretaria xeral
de Igualdade,
Carme Adán,
foi celebrado
na
escola
Santa Susana, en Santiago de Compostela. Máis
de 100.000
invitacións
serán repartidas
nos
centros de educación infantil e
primaria de toda Galiza. Ao abeiro do éxito dos Bolechas ambos
os dous departamentos pretenden ofrecer unha visión positiva
da lingua galega, vencellada co
lecer, para estender a normalización do galego a un colectivo básico para o futuro da lingua.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Lamáchegas!
Que cousas, meu Deus, que descubrimentos, que probeza de alma e que esmendrelladuras de
inmodestia saíron á luz co gallo
da morte do noso querido poeta
Curros Enríquez!
Cando cae sobre a terra unha
chuvia maina e creadora, ínzanse
as veigas de noxentos vermes,
chamados lamáchegas, que non
deixan herba limpa; do mesmo
xeito, ao facerse o descubrimento
de que Curros era un grande home, un poeta de primeira, un vidente dos grandes ideais de redención –que xa fecundaran os espíritos da mocidade estudosa e honrada–, saíron tamen todas as lamáchegas literarias en compaña dos
cucos da política. Loitaron como
feras para honraren ao seu modo a
memoria do poeta, e negándolle
ao mesmo tempo o dereito a homenaxes públicas, dixeron tales
cousas, foron tan intolerantes e armaron tales argalladas que mesmamente encheron as almas de
desconfianza e de tristura. Houbo
un gran libertador, que traballa a
brincos, e que ten a fixeza das
bolboretas, que na velada quixo

meter baza; e como tiña medo que
estoupase o discurso embotellado,
argallou un mitin, onde tampouco
lle estoupou o discurso, inda que
dixo tales cousas que nos deixou
pampos. Chamou á porta do galiñeiro, como o raposo do meu conto, pero atopou un galo que lle pechou ben o tarabelo. E o discurso
segue aínda embotellado, para sorte do bon sentido!
Cantos amigos íntimos, cantos admiradores do gran poeta
rexurdiron despois de morrer!
Verdadeiramente que non se explica ninguén como Curros, que
tanto trafegaba no Diario de la
Marina, tivese vagar pra escribir
tanta carta particular.
Dende aquel nunca ben lembrado plumífero, que ao ter coñecemento da súa morte ceibou unha gargallada histérica, que rematou nun hipo de cuxo mal criado,
até o outro escritor da América do
Sur, que comete o pecado indigno
de publicar unha carta de Curros
que a cabaleirosidade máis rudimentaria aconsellaba non reproducir; dende o desgraciado tradutor que di que rosmar é o mesmo

que gruñir, até o imbécil do anxo
revelador... todas, todas as lamáchegas aproveitaron a morte do
poeta pra lixaren o pechado horto
do bon sentido.
E os que se fartaron de inxuriar a fala galega, os que aldraxaron os enxebres chamándolles
retrógrados, os que un día e outro día non tiveron máis ca apreciacións imbéciles para a literatura rexional; os mantidos de todas as castes, que até o véspera
do célebre, esmendrellante e esmedrellado mitin non coñecían
un só verso do gran poeta...
eses... trocáronse en israelitas
cargadores da arca da alianza,
gardadora das verbas patrias e
das grandes ideas redentoras.
Quixérono honrar, e verteron
sobre o nome do poeta a lesme
da lamáchega; falaron de tolerancia e mostráronse máis intolerantes ca unha cábila, esquecéndose da obra do gran poeta que
n’A palabra pedía que rematasen
as liortas e preiteces
“Entre os que a Cristo adoran
a Osiris e Adonai!”

A Viñoteca

E aquel outro da gargallada
histérica con acompañamento de
hipo impotente que en certa ocasión dixo en letras de molde, que
“aínda que por fóra era home por
dentro era muller”, e outros que
tantas bágoas verteron, bágoas
protásicas... que digan se nas altas
horas da noite, cando os restos do
poeta estiveron no pazo do noso
Concello, se tan sequera pensaron
en ir por alí... Naturalmente, aquelas non eran horas de exhibición...
Curros non estivo só, non;
houbo almas xenerosas e nobres,
verdadeiros amigos do poeta e
admiradores da sua obra redentora, que cumpriron co seu deber.
Dígovos en verdade que os
homes non deben dividirse en
castes políticas, que todos poemos ser irmáns calesquera que
sexan as nosas opinións; pero
despois de ter ouvido tantas xudiadas e mentiras, afirmo que se
impón a necesidade e facer un
escolleita, poñendo a un lado os
tolerantes, os que non están tolos, os de boa crianza; e no outro
lado todas as lamáchegas que
non teñen mais que lesme...♦

ANTONIO PORTELA

A crítica olla a Portugal
Un segue dende hai tempo o mundo do viño en Portugal e despois
do visto en zonas coma o Priorat,
Toro, Bierzo, La Mancha ou Jumilla é difícil trabucarse sobre o seu
inmenso futuro, ao o seu xeito, sen
soberbia e con sensatez. Así a todo,
os que seguro que non erran son os
prescritores de opinión anglosaxóns, que a maiores son os que
marcan tendencias nos países nos
que máis aumenta o consumo do
viño e case que os únicos países
nos que este aumenta: os Estados
Unidos serán o maior consumidor
mundial no 2010 e namentres na
Gran Bretaña aumenta nun 23%,
no resto da Europa (Italia, Francia,
Portugal e Alemaña) este descende
entre o 2 e o 8%, sendo o descenso
aínda maior en España.
As perspectivas non son me-

llores, por exemplo algun estudo
de mercado sinala subidas no
consumo do viño até o 2009 en
Gran Bretaña dun 31,5%, en Italia un 20,4% e en Francia dun 6%
e descensos en España dun 5% e
en Alemaña dun 25%. De aí a importancia destes prescritores de
opinión que non só marcan tendencias nos seus propios países
senón que as rematan xeneralizando. Aí van algúns exemplos:
–Winereview, marzo do
2006: “Portugal está a producir
algúns dos viños tintos máis excitantes e mellorados de Europa.
Ocultados polo Porto e polos viños de España, os viños de mesa
de Portugal estan en termos de
calidade a pasar por unha revolución silenciosa”.
–New York Times, outubro do

O barrio de San Pedro
MARGA ROMERO
O meu amigo Suso afirma que el non precisa de tomar Red Bull, xa
que San Pedro lle dá ás, e isto é moito se se ten en conta que Suso
leva na tona da súa pel Corrubedo, o que quere dicir, que sabe dos
mesmos horizontes de quen ten a mar como bandeira. Realmente a
min que non son moradora dese barrio compostelán a idea de vivir nel
méteseme no corpo a xeito de anceio. Este lugar de calellas, costas e
se me apuran canicouvas, con nomes tan fermosos como o da Rúa dos
lagartos, evocadores doutros tempos que non tiñan que ser mellores e
seguro que non o eran, hoxe este lugar convida a meterse nel a facer
milleiros de descubertas. O sábado de festa a rúa de San Pedro ía
enchéndose dun mercado de hoxe, actual, polas beiras estaban os postos no que a xente ofrecía fachendosa mercadorías de seu. Alí a camisola que agardaba atrás do sorriso das súas vendedoras, confeccionada
con anaquiños de teas, peza única para cada persoa única, que abandonaran ese obradoiro que leva Leonor no que idea e crea orixinais aneis
e brincos, ela no seu cuarto propio “Como un pez en el agua”. Alí ta-

2005, na sección ‘Wines of the
World’: “Enólogos de Francia,
Italia e Alemaña apostaron que
Portugal vai ser a “Next Big Time” (próxima gran cousa”. Coa
evolución da enoloxía e máis
pesquisa nas castes portuguesas
é probábel que alcanze o cumio
nos próximos anos”.
–Decanter, novembro do
2005: “Os viños portugueses son
voluptuosos sen ser groseiros,
rústicos sen ser astrinxentes, e
posúen unha finura que fai roer
de envexa moitos produtores do
novo mundo”.
–Winespectator, outubro do
2005: “Desde o comezo de século
esta pequena nación emerxiu da
sombra para se tornar nunha das
rexións de viño máis entusiasmantes do mundo”. “Portugal posúe

moitos viños distintos que ofrecen
sabores únicos. Estes viños merecen ser explorados por enófilos a
procura de cousas diferentes”.
–Winespectator, decembro do
2005: “Milagre no Douro. Nos próximos anos coloque na súa lista de
compras obrigatorias os seus tintos.
Na última década foron catapultados do anonimato para perto do cume da calidade. Aromas distintos
de froitos vermellos en pasa, ameixa, misturados con moitas especias
e toques vexetais. Son viños estruturados e equilibrados e os mellores
teñen unha suavidade encantadora.
Con uvas de alta calidade antes reservadas para o viño do Porto, os
viños do Douro van mudar aínda
máis. Apreten os cintos, nos próximos anos o Douro vai dar un esprint de veras interesante”.♦

mén a farmacia de sempre, a de todos os días, que compoñía coqueta
o seu posto na rúa; a tenda de roupa interior que abría caixiñas de tangas coloridos, a de flores e así, moitas, ían ocupando as beirarrúas. Tamén estaban os que viñan de fóra como os de Trebellos que ofrecían
xoguetes artesáns e que nos permitían abandonar a infancia que
tivemos de monecas e camións de plástico; Carmenoca desde Berres,
vendía obxectos de coiro de variadas cores e formas, mentres explicaba contente as diferentes posibilidades de uso de cada carteira, desde
as máis minúsculas para saír de marcha e non levar nada enriba. E así
tantas posibilidades de ollar e preguntar, como cando se descubrían os
bolsos fabricados en Colombia cos pneumáticos das rodas de coches
ou camións, pura e orixinal reciclaxe. E, de repente, todas as festas
medievais que van nacendo polo país contrastan coa vida do barrio e
cun mercado auténtico sen disfraces, mentres as gaitas, que ao iren de
rúa non estorbaban acompañaban o paso deses orixinais cabezudos.
Pensei que o importante era gozar e ocupar coa diversión os espazos
cidadáns e souben que en San Pedro, se isto era un obxectivo está conseguido. Se London ten un Soho, non estaría de máis que quen visite
Compostela coñeza o Barrio de San Pedro. De momento non podo vivir aí, contentareime cos seus cafés, baiucas e casas de xantar e, sobre
todo, coa boa conversa.♦

Xaime Pena
‘O CGAI
ten en marcha
un proxecto
para arquivar o
material filmado
de 1936 a 1939
en Galiza’
M.B.
Até o 14 de xullo celébrase
no CGAI, na Coruña, o ciclo
Cine+Guerra Civil, que conta
con trece programas que recompilan cronoloxicamente
as principais películas dun e
doutro bando entre 1936 e
1939. Nunca se proxectaron
tantas, case cincuenta, películas deste tipo en Galiza.
Exhibíronse algunhas das
coñecidas pero non os trece
programas. O ciclo fai un seguimento da guerra a través
das imaxes rodadas durante a
contenda, dende noticiarios e
filmes propagandísticos até
curtametraxes e películas de
ficción. Poderán visionarse títulos coñecidos como España
Leal en Armas, na que interveu Buñuel, unha versión restaurada de Sierra de Teruel,
de Andre Marlaux, a Spanish
Earth de Joris Ivens, con subtítulos en galego, e outras menos difundidas como Balcón
vacío, unha produción de ficción realizada integramente
polo exilio en México.
Son pezas tanto de ficción como documentais filmadas polo dous bandos.
Cales invitaría a ver?
O que se propón dende o
ciclo é un seguimento da guerra a través das imaxes. A
maioría foron filmadas polo
bando republicano en Madrid
e Barcelona, o que fai que teñamos pouco material gravado en Galiza. Estabamos na
zona pacífica. De aquí só se
conservan imaxes dalgunha
visita oficial. Este ciclo é o primeiro paso dun proxecto a
longo prazo posto en marcha
polo CGAI para arquivar copias de todo o material galego.
O problema é que en Galiza
non houbo apenas filmación.
Aínda pode haber sorpresas gráficas sobre a
guerra civil?
Supoño que non. Pódense recuperar algunhas películas ou aparecer versións, pero é un ámbito moi investigado. O que poden xurdir
son pequenos traballos, curtametraxes ou montaxes distintos. Xa non se vai volver
facer un traballo máis exhaustivo de catalogación que
o realizado por Alfonso del
Amo, no que estivo inmerso
máis de quince anos.♦
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O silencio
de Deus
FRANCISCO CARBALLO

O

eco do discurso papal
en Auschwitz e
Birkenau segue a
provocar debates. Bieito XVI
referiuse ao “silencio de
Deus” nos anos do
“Holocausto”. Tratou o papa
de responderse a si mesmo:
“mais ben foi a xordeira do
home”. Si, os homes
estiveron xordos porque eran
numerosos os sinos a tocaren
a rebato ante os proxectos
criminais da tiranía nazi.
Así e todo o silencio de
Deus enche a creación.
Fálanos cando cala a noite,
calma o vento, a mente
humana sosega. Ouvímolo,
como Elías ao paso dunha aireada suave (I Re, 19, 12),
“no máis profundo centro da
alma:”, ao dicir de Xoán da
Cruz. Xesús gritou forte co
salmo “ut quid me dereliquisti”, “para que me
abandonas?”. E inundado de
paz concluíu: “in manus tuas
commendo spiritum meum”
(Lucas, 23, 46).
O Deus “Abbá” de Xesús
é o referente da fe cristiá. É,
mais é intraducíbel: pai-nai,
creador, salvador. Todo o
esforzo da teoloxía queda
“nun non sei que que queda
balbucindo”. Ao final é a teoloxía “apofática” a
convincente. A Escolástica
con Tomás de Aquino
afirmou que a linguaxe sobre
Deus era pura “analoxía”; xa
é moito dicir. É apofática;
non escéptica, non agnóstica,
non fideísta, procede por
negación de todo límite e polo silencio. “ Non é o teu
silencio o que máis me aflixe,
é o meu non calar, ouh Silencio” (Luigi Lombardi, Negra
luz, p. 221).
Nunca rompe Deus ese
silencio? Para Xesús só ao final: “abenzoados porque
tiven fame e déchesme de comer…” (Mateo, 25,35). A fame, as feridas, o pranto, a exclusión berran; son o clamor
de Deus. Indican os camiños
non seguidos pola historia humana cara ao Reino de Deus,
mais están aí, os pasados e os
presentes. Son o obxecto válido da verdadeira historia a
elaborar (Walter Benjamín).
Son as derrotas inflixidas aos
xustos pola violencia dos soberbios; as cruces das que
colgan as vítimas. Eis o camiño que recoñecer para saír do
labirinto.
“Deus existe (nisto o apofatismo vai maís alá do
agnosticismo). Quizais é dunha maneira inescrutábel todas
as cousas que din del a fe e a
teoloxía natural, pero quizais
non o é. El que non é nin isto
nin aquilo. A Deus non se coñece nin se invoca,;
frecuéntase. Co silencio” ( L.
L, o.c.).♦

Polos Camiños da Terra

Xesus Torres Regueiro

A rapa de Campo do Oso
Tiñamos gana de coñecer unha
rapa das bestas máis tradicional
e con menos parafernalia ca o
circo de pedra Sabucedo, en procura da declaración de interese
turístico internacional e onde xa
cobraban dúas mil de cando eran
pesetas e iso para estar de pé,
pois vendían entradas sen control. Non eran os únicos en explotar a cousa. Un taberneiro pediume por dúas cuncas dun barrico de “o mellor Barrantes do
mundo” oitocentas pesetas. Pregunteille a como era o litro, logo,
e díxome que se non o quería que
o deixase. Alí lle quedou.
O último domingo de xuño,
abrindo o ciclo dos curros da
Mariña lucense ten lugar a rapa
de Campo do Oso, nos lindes dos
montes da Pastoriza e Mondoñedo. O domingo seguinte é a de
Candaoso nos montes viveirenses do Buio e xa en agosto a do
Valadouro. Servidor, as dúas veces que asistíu á de Campo do
Oso chegou pola parte da Pastoriza, pasando pola mítica parroquia de Bretoña.
Os da Pastoriza, que deben andar algo escasos, din que é o acontecemento festivo máis importante do seu concello. E os de
Mondoñedo din que está entre o
seu concello e o da Pastoriza e fano de seu na relación das súas festas. Moi perto da gran campa onde se celebra a rapa hai un lugariño que se chama Curros, pertencente á parroquia de Santa María
Maior, esta de Mondoñedo. Como
non temos á man un mapa axeitado e minucioso non podemos precisar este asunto dos lindes. Non
sería raro que os cabalos andasen
dun concello para outro, ou que os
fosen buscar aos montes de un e
os raparan noutro. Iso si, en última
instancia todo cae dentro do bispado de Mondoñedo.
Por certo, os da Pastoriza son
moi de atribuírse cousas. Amais
do nacemento do Miño (en pugna cos de Meira e o seu Pedregal
de Irimia), algunhas páxinas web
(entre elas a do IES Fonmiñá que
terá que revisar o dato) inclúen a
Henrique Rabuñal Corgo, a par
de Carlos Reigosa (este si nativo
do concello), como un dos escri-

BARAXEIRO

tores locais, el que é da Pastoriza as eguas preñadas e os poldros
de Arteixo, perto de onde veu ao nados no ano. É algo así como o
mundo Manuel Murguía. Non é reconto da colleita. Vén despois
mala cousa que te reclamen de a rapa e a marcaxe co ferro quente, unha vez inmobilizada a besdous sitios á vez.
A primeira vez que acudimos ta entre varios aloitadores axudaá rapa de Campo do Oso a espesa dos da forza bruta e dunha corda
brétema non deixaba ver cousa. que lle botan ao pescozo ou ás
Logo deu en chover recio e quen patas traseiras. En loita coa besta
a forza dos homes
máis quen menos
(en Sabucedo vibuscou o acobillo
mos algunha mudun toldo. A rapa
que
foi
un
rito
ller) remata impose a houbo non a
ñéndose.
vimos, limitándoancestral e
O aproveitanos a comer o
polbo a carón dos
un traballo duro mento das mandas de cabalos
músicos
que
agardaban unha deveu nas últimas ceibos por estes
montes facíase
escampada para
décadas
antano a través
tocar. Noutra ocasión tivemos menun espectáculo das célebres feiras mindonienses
llor tempo e, en
festivo”
das San Lucas,
chegando cedo,
aló por outubro, a
tivemos ocasión
onde acudían trade ver como os
tantes mesmo de
gandeiros a cabalo ían acurralando e traendo cara Cataluña. As crins rapadas tiñan
ao sitio da rapa as eguas, os ma- antes saída para fabricar pinceis
chos e as crías do ano. É un fer- e outros utensilios. Dende a apamoso espectáculo ver descender a rición dos sintéticos minguou o
gallope as mandas de dous ou tres seu o valor. Algún gandeiro agacentos de animais monte abaixo. sallaba con elas a unhas espectaLogo da baixada, os gandei- doras e mesmo fican restos sen
ros proceden a separar do resto recoller.

‘O

O curro de Campo de Oso é
ben sinxelo: os recintos onde se
separan as bestas son de paus
ou con valados de pedra e mesmo se aproveitan os propios
desniveis do terreo para acurralas. A xente ten que agatuñar
polos madeiros ou subirse aos
altos para observar as operacións e mesmo andar cambiando dun lugar para outro á procura dun sitio mellor. Aquí, de
momento, non hai billeteira como en Sabucedo.
O que foi un rito ancestral e
un traballo duro deveu nas últimas décadas nun espectáculo
festivo. A rapa propiamente remata pouco despois do mediodía, mais a cita no gran descampado é para botar o día: logo do
xantar ao aire libre virá o espectáculo da carreira de cabalos
e a verbena.
Nalgún momento, ollando e
metendo a orella nalgunha conversa de paisanos, tivemos a certeza de estar diante dalgún feirante ou xente de aquí e acolá escapada das páxinas de Álvaro
Cunqueiro. E teño para min que
don Álvaro non aproveitou moito o tema do curro do Campo do
Oso e dos curros en xeral.♦

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

A NOSA TERRA

Nº 1.230 ● Ano XXIX ●
Do 6 ao 12 de xullo do 2006

O Trinque
O 36 no cine
O CGAI da Coruña adica este
mes de xullo á relación entre a
Guerra do 36 e o cinema. Desde
o pasado luns 3 até o 14 proxectaranse un total de 17 programas ao redor de varios aspectos
do conflito: A defensa de Ma-

drid, a reacción en Catalunya e
Aragón, a intervención estranxeira ou a disensión republicana
do 1937, ademais da fita Sierra
de Teruel, de André Malraux e
moitos noticiarios da época. A
entrada é de balde.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

go 9 no Centro Social do
Mar a partir das 20 h. realízase o Festival das Escolas
de Danza e Baile Antoxo.

Cultura Quente

PEDRO SOLVEIRA
O artista presenta a mostra
Unha ollada desde o metal
até o 17 de setembro no
museo Massó.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZO CONTIDO

En CALDAS DE REIS, o vindeiro
venres 14, tocan no escenario Super Bock, sito na Carballeira, as
bandas Bnegão e os Seletores de
Frecuencia, Canteca de Macao,
Easyway e Telephunken; no escenario Quente temos o mesmo día a
Le Punk, Dhira, Zoo, Alameda
do Soulna, Slowlee e o DJ Moe. O
sábado 15 no Super Bock escoitaremos a Mando Diao, Heavy

As obras de Baldo Ramos
amósanse na galería Borrón 4 até o mércores 12.
Trash (Jon Spencer & Matt Verta Ray), Ferpectamente 20 Años
despues (Josele Santiago, Fino y
Artemio), Robert Gordon & Chris Spedding e a Meu; e no escenario Quente a Los Coronas, Lori
Meyers, Bigg Boss Man, Mesa,
Igloo, Austria, e os DJ Lagartija e
Isra. Os concertos e a acampada
son de balde. Información completa en www.culturaquente.com.♦

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

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

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

A A.C. A Chaiza organiza, por terceiro ano, estes concertos que levarán o vindeiro sábado 15 á aldea
de Baltar, na PASTORIZA, o folk
dos ourensáns Os Noitébregos, a

rancheira-punk de Os Tres Trebóns, o ska-reggae de Kogito, o
punk-pop de Saldos Arias, o punk
dos madrileños The Nerds e ás
Pandereteiras de Meira.♦

A Fundación Curros Enríquez presenta durante todo
o mes de xullo as imaxes
cotiás realizadas polo Retratista de Matamá na primeira metade do s. XX.

Cerdido
Lamatumbá
A banda ourensá presenta o sábado 8 no
Festival Qonfussion de BERANTEVILLA
(Áraba), a reedición de Lume (para que
saia o sol). O venres 14 estará en GONDOMAR; o sábado 15 ás 00 h. no Festival das
Revenidas de VILAXOÁN DE AROUSA (Vilagarcía); e o sábado 22 en RIBADAVIA.♦

Baiona

no a La huella del silencio.

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

RECREARTE

A RODA
A banda pioneira dentro do
panorama da música popular
galega presenta o seu último
disco A roda alalá adorA este venres 7 ás 23 h. na Praza
Otero Pedraio de Viloira.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Podemos ollar as fotografías de Javier Teniente na
Capitanía até o domingo 16.

O Barco
Barco

PICASSO DESCOÑECIDO
A Fundación CIEC (Rúa do
Castro 2) acollerá durante
xullo e agosto esta mostra
de Pochoir, Carpeta Diurnes e Carpeta Sable Mouvant, do xenial pintor.

■ CINEMA

Bueu

ICE AGE 2

■ ACTOS

Desde este venres 7 ao domingo 9 ás 20 e 22,30 h. e o
luns 10 só ás 22,30 proxéctase esta fita de animación no
teatro Lauro Olmo. O vindeiro mércores 12 e xoves 13 ás
22,30 h. poderemos ollar
Princesas, de Fernando León. E desde o vindeiro venres
14 ao luns 17 tocaralle o turA Roda
presenta o
seu último
disco na
Praza de
Otero
Pedraio de
Viloira no
BARCO.

Entre a palabra e a imaxe é
unha produción da Fundación Luís Seoane da CORUÑA
que analiza experiencias de
artistas brasileiros, portugueses e españois no terreo
da iconografía e a escrita.

XOSÉ COLLAZO

Festival da Chaira

V FESTIVAL FOLCLÓRICO
O sábado 8 a partir da 11 e
durante todo o día, celébrase
en Chans (Cela) o Chanscontro, a xornada de convivencia e xogos populares.
No mesmo lugar, a partir
das 9 da noite, terá lugar o
festival folclórico. O domin-

Do venres 7 ao domingo 16
gozaremos, na Área Recreativa do Castro, da pintura de Pilar Tuimil e Ángeles Pérez.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe ten un ciclo titulado
Cine + Guerra Civil dentro
do que podemos ollar Sierra
de Teruel, de André Malraux

E S P E C T Á C U L O S

Festival do Mundo Celta

■ EXPOSICIÓNS

Robert Gordon & Chris Spedding.

E

(1939), este xoves 6 ás 20,30;
o venres 7 ás 19 h, Spanish
Earth, de Joris Ivens (1937)
e, ás 20,30, Ispanija, de Esfir
Shub (1939); o sábado 8 ás 18
h, En el balcón vacío, de Jomí García Ascot (1961); o
luns 10 ás 20,30, España heroica, de Joaquín Reig Gozalbes (1938); o martes 11,
tamén ás 20,30, Fronte de
Aragón 1937 (composto por:
El cerco de Huesca; Alas negras; Aragón 1937; El general Pozas visita el frente de
Aragón; La toma de Teruel e
Teruel ha caído); e o mércores 12 ás 19,30, A caída da
fronte norte (composto por:
El frente de Vizcaya y el 18
de julio; Los conquistadores
del norte e El presidente de
Euskadi), e ás 21,15, Noticiario español (1), que abarca do
nº 1 ao 6, de abril a setembro
de 1938. Todas as sesións con
entrada de balde. Máis información en www.cgai.org.

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

CONTIDO E VESTIMENTA

SEN TÍTULO

As fotos de Marta Nogueira expóñense no Arquivo
do Reino de Galiza.

A Fundación Barrié presenta
nesta mostra de produción
propia un percorrido asíncrono pola historia da arte contemporánea, a través de 39
obras paradigmáticas pertencentes á Colección Berardo.
Até o 26 de novembro poderemos admirar obras de
Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Joseph Beuys, Piero Manzoni, Yves Klein,
Bruce Nauman, Jeff Koons, Juan Muñoz, Kasimir
Malevich, Piet Mondrian,
Roy Lichtenstein, Sigmar
Polke, Cindy Sherman ou
Nan Goldin, entre outros.

A NOIVA CADÁVER
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o 31 de
agosto, a mostra Do debuxo
á marioneta, sobre a película de Tim Burton.

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 en-

Carteleira
Carteleira

☞

DIARIO DUN EXECUTIVO AGRESIVO.
Un directivo, dunha empresa
que representa guionistas de
televisión, comeza a escribir
un diario ao tempo de sospeitar
que a súa muller estáo a enganar con outro. A partir dese
momento desenvolveranse distintas situacións que levarán o
protagonista a recuperar o
amor perdido. Comedia descargada sen pretensións.

☞

FACTÓTUM. Henry
Chinasky é un alcohólico que pretende ser escritor e
que vai de traballo en traballo e
de muller en muller. Baseada
nunha obra de Charles Bukowski que recolle o fundamental do seu universo: sexo,
alcohol e literatura.

☞

A EDUCACIÓN DAS
FADAS. Un inventor de
xoguetes (Ricardo Darín) encontra a muller da súa vida nun
voo Barcelona-Alacante. Mais
cando todo parece feliz, a súa
esposa quere rematar con todo.

Desorientado, até pensa en
compartila cun amante.

☞

ASTERIX E OS VIQUINGOS. Os viquingos visitan a famosa aldea gala
buscando un home con medo,
xa que o seu mago lles dixo que
só con alguén con pavor poderá
revelarlles o segredo para voar.
Aventuras para toda a familia.

☞

A CASA DO LAGO.
Sandra Bullock e Keanu Reeves nunha historia de
amor cunha casa polo medio.
Amor complicado para personaxes en crise.

☞

OS OUTEIROS TEÑEN OLLOS. Típica
historia de terror de familia
enfrontada a comunidade de
mutantes sedentos de sangue.
Os Carter terán que loitar contra un grupo de mineiros vítimas de secuelas das probas
nucleares.

☞

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.

☞

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.

☞

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.

☞

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!

☞

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.♦

Meis
■ EXPOSICIÓNS

PALITO,
CALLO Y OTORGO

Podemos visitar esta mostra até o martes 11 na Casa
da Cultura.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

ANA FERVENZA
Esta artista participa nunha
interesante mostra colectiva xunto con Celeste Pena,
Carlos Martiño e Mónica
Valladares, que podemos
visitar na Casa da Xuventude até este sábado 8.

Berrogüetto
toca en MOS
este
sábado 8.

tre 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.

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

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

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

FESTAS DO CARME
EN VALÓN
O venres 7 de xullo, verbena a cargo de Carlos Manteiga e churrascada. O sábado 6, romaría da convivencia, correndo coa sesión
vermú Carlos Manteiga.
Haberá banquete popular
por 12 euros; concurso de
baile e, á noite, sesión disco
con grandes éxitos das décadas dos 70, 80 e 90. Reserva de mesa nos telf. 981
371 272 / 981 356 556.
■ EXPOSICIÓNS

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

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

Na procura dun socialismo
para Galicia (Ed. A Nosa
Terra), este venres 7 ás
20,30 na libraría Libraida.
Presentará o acto José Rei
Gómez, profesor do IES
Val Miñor.

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

BERROGÜETTO

■ EXPOSICIÓNS

LÁMPARAS

Oleiros
Oleiros

Lugo
O pintor Xosé Villamoure
expón na galería Clérigos.

NEGRO SOBRE BLANCO
O pintor Javier Pena amosa a súa obra no Colexio
Oficial de Arquitectos de
Galicia até este venres 7.
As pinturas de Gregorio
Sánchez expóñense na Biblioteca Provincial.

EUROPA FOI CAMIÑO

■ ACTOS

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

MIGUEL BARROS

RIVAGES

O Instituto de Estudos Miñoranos organiza a presentación do libro deste profesor e histórico dirixente socialista, Discurso e Tempo.

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

Gondomar

■ MÚSICA

A emblemática banda galega celebra os seus 10 anos
de existencia co novo disco 10.0, que podemos escoitar en directo este sábado 8 ás 22,30 na capela de
santo Amaro.

ENERXÍAS DAS FORMAS

MARTÍN CHIRINO

Mos

■ ACTOS

REVELA 06
Até o 19 de xullo o Foro Internacional de Foto-reportaxe e Sociedade dinamiza a
vida cultural. A diáspora palestina é un traballo inédito
do fotógrafo Alfonso Moral
realizado coa bolsa do Revela 05 (dotada con 12.000 euros); Iraq é unha mostra da
axencia Reuters, editada especialmente para a ocasión,
de 26 fotógrafos, maiormente iraquís, sobre o seu país en
guerra; Sudán, exposición
editada pola axencia Panos
Picture sobre a guerrilla árabe sudanesa que se adica a
violar, matar e saquear con
total inpunidade; Congo, importantes interes económicos
e xenreiras étnicas converten
a zona dos Grandes Lagos en

Xitaniña. Sama de Langreo (Asturies), 1978. Fotografía de Gabriel Cualladó de quen podemos contemplar unha mostra no Café Moderno en PONTEVEDRA.

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

LEX LUTHOR WEEKEND
Este venres 7 e sábado 8,
por terceiro ano consecutivo, temos na sala Boite
do Playa Club unha cita
coa mellor selección de
temas dos 60, con especial
fincapé en todo tipo de ritmos negros. Ademais das
sesións de DJs o sábado 8
ás 00 h. temos os vigueses
Transilvanians, que mesturan a música xamaicana
cun estilo personal e terrorífico.

campo de batalla (Panos
Picture); Chechenia, cunha
poboación de 1 millón de habitantes, en nove anos van
100.000 mortos e 200.000
refuxiados... e estamos en
Europa! (Panos Picture); O
Sahara, visión dupla: desde
o territorio da antiga colonia
española e desde os campos
de refuxiados saharauis no
Tinfuf (Alxeria), editada polas axencias Reuters, EFE e
Cover; Haití, nun gravisimo
conflito social e político, do
fotógrafo galego Javier Teniente. Polo que se refire
aos debates temos, este xoves 6 ás 20,30 na Fábrica de
Sta. Cristina, a Santiago Carrillo que falará sobre Por
que hai guerras?; o martes
11 á mesma hora e lugar teremos a Manuel Rivas e
Adrian Evans (axencia Panos Picture, Reino Unido)
para falar sobre O impacto
social do fotoxornalismo.
En canto ás proxeccións temos este venres 7 ás 20,30 na
Fundación Paideia (Praza de
Mª Pita, 17 - A Coruña), Empotrarse ou non empotrase?
A covertura dunha guera
desde todos os ángulos. A
experiencia do Iraq, por David Beriain, correspondente
de guerra da Voz e Timor e
Kosovo, por Javier Teniente; e o mércores 12 na Fundación Caixa Galicia da COruña (Cantón Grande) A vida
nas zonas de cnflito. A historias agachadas tras da información, por Adrian
Evans e Teun Voeten; neste
mesmo lugar, tamén as 20,30
pero o xoves 13, Enrique
Shore falar;a sobre Cobertura informativa en tempo real. Os obradoiros, gratuítos e
con prazas limitadas (inscricións no fax 34 922 427 ou
en www.revela.net), celébranse na parcela D-22 do
polígono de Pocomaco, na
Coruña, ás 10,30 h: este xoves 6, Alfonso Moral Rodríguez tratará Planificación e recursos para a realización dunha foto-reportaxe; o mércores 12, Teun Voeten, faráo con Reportaxe ne
tempos de guerra e de crise;
e o venres 14, Enrique Shores con A ética no fotoperiodismo da era dixital; ademais dos impartidos por
Juan Medina ás crianzas de
14 a 16 anos que participan
no Revela.

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 domingo 30.

Ponteareas
Ponteareas
■ ACTOS

CONTACONTOS
A Biblioteca Pública organiza todos os xoves de xullo e agosto actividades. Este xoves 6 de 11 a 12,30 as
crianzas de 3 a 12 anos poderán disfrutar dunha sesión de contos, cancións e
farán marcapáxinas.

Pontevedra
■ CINEMA

SHADOWS
O Cine-Club Pontevedra proxecta esta película de John
Cassavetes, dentro do ciclo
Historia do Cinema, o mércores 12 ás 20,15 e ás 22,15 h.
na Biblioteca Pública.
■ EXPOSICIÓNS

ORNAMENTO E DELITO
A galería Sargadelos presenta esta colectiva de 13
alumnos de Belas Artes até
o sábado 15.

O CUBISMO E OS SEUS
CONTORNOS...
...nas coleccións de Telefónica é o título da exposición que podemos contemplar no Edificio Sarmiento
do Museo de Pontevedra a
partir do martes 4 e até o 3
de setembro. Os luns pecha.

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS
Podemos ollar esta mostra
na Fundación La Caixa,
nunha carpa situada na
Praza da Ferraría, até este
venres 7.

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

Ourense
Ourense

Porto
Porto do Son

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

XAIME PIÑEIRO

MANOLO BLANCO

Podemos ollar a súa obra e a
de Javier Varela no C.C. da
Deputación até o 6 de agosto.
No mesmo lugar o colectivo
A Carón do Mar do Morrazo presenta Pluralidades.

O veterano fotógrafo expón
unha escolma do seu inmenso
traballo, até o 20 de agosto,
no Club Náutico de Portosín.

Ribadavia

LIBROS DE ARTISTA
DE JOSÉ EMILIO ANTÓN

■ EXPOSICIÓNS

O Museo Municipal (Lepanto 6) acolle a mostra que dá a
coñecer a obra plástica deste
artista afincado en Madrid,

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

Festival de Teatro
eatro Cómico de Cangas

III Festival Internacional Manicómicos

Continúa a mostra internacional, que comezou o luns 3.
Este xoves 6 poderemos ollar
os espectáculos de rúa Morir
no corre prisa, ás 13 h., e Helado al vino, ás 21 h., ambos a
cargo da compañía valenciana
Mar Gómez; e ás 23 h. o magnífico bufón italiano Leo Bassi
presenta A Revelación. O venres 7 tocaralle o turno aos portugueses Circolando, que estarán ás 23 h. nos Xardíns do Señal co espectáculo poético e visual Charanga; aos alemáns
Familie Flöz, á mesma hora no
Auditorio con Teatro desilusio;

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, no Fórum Metropolitano, este xoves 6, estará Berrobambán presentando
Diariamente; no teatro Rosalía de Castro ollaremos o
venres 7 Sempre ao Lonxe
de Mofa e Befa; e o sábado
8 Teatro desilusio de Familie Flöz; Leo Bassi estará
no Pazo da Ópera o xoves

e aos galegos San&San que
presentan o seu Concerto bífido na discoteca Moulin Rouge.
O sábado 8 ás 21 h. nos Xardíns do Señal teremos o espectáculo de 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.♦

Este xoves 6
Leo Bassi
estará en
CANGAS e o
xoves 13
na CORUÑA.

13 ás 21; San & San no Forum o vernes 14 ás 21; e o
sábado 15 ás 22 h. o Cabaret Manicómicos con
Glum. Nas actuacións de
rúa temos, o venres 7, sábado 8 e domingo 9 a partir das 18 h. na Praza de
María Pita o circo e cabaret de Pista Catro e Mariclown, as acrobacias en
monociclo do arxentino
Verito, e o clown de Cou;
o vindeiro xoves 13 tocaralle o turno á música coa
charanga dos Festicultores; o venres 14, sábado
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15 e domingo 16 poderemos gozar cos malabares
de Trotonix e Cote e as
acrobacias do clown Pablo Trasno. Nas actuacións nos bares, temos,
este xoves 6 ás 23 h. no
pub Dog´s Bollocks, o
Frikiki Show, con David
Perdomo, Su Moreno e
Yolanda Paz; e o vindeiro xoves 13 a Xosé Touriñán interpretando a
Manolo Lojo. O programa completo pode consultarse 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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Samos

Convocatorias

■ EXPOSICIÓNS

ESPÍRITO DO CAMIÑO
As fotografías de Luis
Alonso Ocaña poden admirarse no Mosteiro até o
15 de setembro.

Santiago
■ CINEMA

INADAPTADOS
O programa Arte no Parque
do CGAC comeza este xoves 6 ás 22,30 h. no parque
de San Domingos de Bonaval (de facer mal tempo a
proxección terá lugar no
Auditorio) coa película surcoreana Old Boy (2003),
dirixida por Park ChanWook. O vindeiro xoves 13
poderemos ollar La double
vie de Véronique (1991),
de Krzysztof Kieslowski.
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL TOUS
Podemos visitar a mostra O
absurdo e a arte contemporánea na sala A Chocolataría.

I ENCONTRO ITINERANTE
INTERRÍOS
Esta actividade, que ADEGA desenvolve do 14 ao 23 de xullo, pretende
ser un espazo para unir ríos e persoas.
Durante nove días percorrerán o país
coñecendo os ecosistemas fluviais galegos e facendo actividades como roteiros, rafting, visitas a equipamentos,
ou inspección dos ríos. Este encontro
enmárcase dentro do Proxecto Ríos,
un programa de voluntariado e educación ambiental que se está a desenvolver en Galiza, Catalunya e Portugal, co
que se pretende intercambiar experiencias e actividades e consolidar unha rede cidadá activa na defensa do seu medio. Máis información e inscrición de
balde en www.proxectorios.org.

V PREMIO FACER PAÍS
AA.C. Val de Láncara promove unha nova edición do galardón Ramón Piñeiro,
co que pretenden recoñecer a aquelas
persoas ou entidades que teñan desenvolvido un labor destacado a prol do noso
país. A asociación entende este premio
como a valoración dos Colectivos Culturais de Galiza, e a súa concesión enmárcase dentro do espírito de colaboración

entre as asociacións culturais da comarca
de Sarria e do Val de Neira. Cada colectivo, entidade ou asociación pode facer un
máximo de 5 propostas, sen estar suxeitas a servidumes de ningún tipo, nin a limitacións xeográficas ou de calquera outra índole, que terán que enviarse antes
das 00 h. do vindeiro 31 de xullo á A.C.
Val de Láncara (Láncara 59, 27367,
LÁNCARA-Lugo), á atención do seu secretario, D. Carlos López Sierra. A persoa ou entidade galardoada recibirá como
premio unha obra dun artista galego.

HISTORIA MEDIEVAL DE GALIZA
06
Ao premio de investigación histórica,
cultural, artística, económica, etnográfica, etc... sobre o medievo en Galiza, que
convoca a editorial Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia, poderán concorrer todos os autores de calquera nacionalidade que presenten os seus traballos inéditos en lingua galega ou portuguesa. A extensión deberá ser dun mínimo de 150 folios a duplo espazo e enviarase o orixinal e 5 copias, antes do 30 de
setembro, á Editorial Toxoutos, Cruceiro
do Rego, 15217 NOIA (A Coruña). Con
cada orixinal, que deberá presentarse

GUIÓNS PARA CURTAMETRAXES
O III Concurso de Guións de Curtametraxes, organizado pola A.C. Galicia Audiovisual, está aberto á participación de
todas as persoas maiores de 14 anos, con
un ou varios traballos, establecéndose
dúas categorías: A) para os que teñan entre 14 e 30 anos; e, B) para os maiores de
30 anos (nacidos antes do 1 e agosto de
1975). Os guións deberán ser orixinais e
inéditos, non estar premiados nin filmados, de tema libre e escritos en galego ou
castelán, cunha extensión dun mínimo
de 3 folios e un máximo de 30, mecanografados a duplo espazo e por unha soa
cara. Os traballos entregaranse baixo
pseudónimo e plica antes do 31 de xullo
na Casa da Xuventude de OURENSE
(Celso Emilio Ferreiro 27, 32004), en-

ria. 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”.

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

o café Uf organiza o ciclo Cinema e Canción no que podemos ollar, o domingo 9, esta
mítica fita dos Pink Floid dirixida por Alan Parker en
1982. Ademais no ciclo 36 filmacións de Cantautores Xeniais, este xoves 29 ás 20,30
h, adicarase a Camarón; o
martes 11 poderemos ollar
Sevilla City; o mércores 12 o
protagonista será o kurdo Sivan Perwer; e o xoves 13 o
exipcio Om Kalsoum.

viaranse por correo postal a este mesmo
enderezo, ou por correo electrónico en
dous arquivos de word (un cos dados
persoais e outro co guión) a galiciaaudiovisual@yahoo.es. Máis información
en www.casaxou.com.

XUNTANZA INTERNACIONAL
DAS ARTES PLÁSTICAS
Este VIII obradoiro, que se realiza na
Fundación Casa-Museo A Solaina de Piloño (Vila de Cruces), está adicado a
Isaac Díaz Pardo e celébrase desde o
domingo 9 ao sábado 15. Nos obradoiros
participarán Maggi Pendrell e Noelie
Griffiths (País de Gales), Bortyana Pertchinska e Vera Varbanova (Bulgaria),
Marcos Zacariades (Brasil), Roger Omar
(México), Nove e Ana Fragovska (Macedonia), Karin Hölzlwimmer e Ludwig
Pauli (Alemaña), Anne Heyvaert (Franza), José L. Menéndez (España) e Pablo
Giráldez, Germán Pintos, Miguel Calvo,
Iria Vázquez, Eva Monroy, Carmen Barcala, Lola Dapena, Marta Montoto, Lidia
Poza, Paula Montoto, Xosé Chavete, Armindo Salgueiro e Almudena Fdez. Fariñas. Máis información no telf. 986 586
006, www.asolaina.org ou a través do
correo electrónico info@asolaina.org.♦

até o 23 de xullo no C.C.
Caixanova.

CARMEN QUINTERO

CULTURAS NO MUNDO

■ ACTOS

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

FEIRA DO LIBRO

■ DANZA

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
que se precipita sobre a paisagem onírica e sedutora:
percepção e escuta camuflados” di Fernando Casás.

SANGRE VERDE

DIEGO SANTOMÉ

Sarria

Na Praza de Compostela, até o
domingo 9, temos multitude
de actividades arredor da literatura, ademais dos postos
das principais librarías coas últimas novidades. Este xoves 6
ás 19 h. haberá un obradoiro
de manualidades para crianzas; ás 20 h. preséntase o libro
Guía dos anfibios e réptiles de
Galicia, de Moisés Asensi
Cabirta; e ás 20,30 h. Teresa
Moure asinará exemplares de
Herba moura. O venres 7 ás
18 h. Manuel Rivas asina
exemplares de Os libros arden
mal; ás 20 h. o escritor Domingo Villar presenta o seu libro Ollos de auga, acompañado por Alfonso Zulueta de
Haz e Vítor Freixanes; ás 21
h. Baldomero Iglesias, Mero,
presenta o seu libro de poesía
Recendos de luz e sombra,
publicado pola Fundación
Manuel María, acompañado
polo seu compañeiro do grupo
A Quenlla, Xosé Luis Rivas,
Mini, e o mestre David Otero. O sábado 8 ás 19 h. haberá
un recital poético do grupo
Brétema; e ás 20,30 h. actúa o
contacontos Cándido Pazó
cos seus Relatos para todos os
públicos. O domingo 9 ás 18
h. haberá unha presentación e
sinatura de exemplares da colección BD Banda, coa participación de Kiko Dasilva e
Andrés Meixide; e, ás 20 h,
Luísa Castro asina exemplares de La segunda mujer.

■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS DO REVÉS

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

Mostra de
Virxilio no
Instituto
Rosalía de
Castro en
SANTIAGO.

baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o
nome completo, enderezo e teléfono do
autor, así como o título da obra. Valoraranse o rigor, a innovación metodolóxica
e o interese para a sociedade. O gañador
recibirá un premio de 3.000 euros e o finalista 1.200 euros, e a publicación dos
traballos por Toxosoutos na colección
Trivium. Máis información en www.toxosoutos.com.

Vigo

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

ANDRÉS NAGEL
A galería SCQ presenta a
súa obra até o venres 14.

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.

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

OS OITENTAS
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.

DONS DA INTEMPERIE
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.

Convócanse subvencións para o desenvolvemento de programas de integración laboral destinadas a persoas retornadas e inmigrantes. Poderán solicitar as subvencións as
asociacións representativas de emigrantes retornados e inmigrantes
que cumpran os seguintes requisitos: estar inscrita como asociación
sen ánimo de lucro; estar constituí-

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

ÁNXEL CASAL E
O LIBRO GALEGO

SECRET STRIKE
Mostra de Alicia Framis
no CGAC até o 10 de setembro.

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

BANDA DESEÑADA

DENTRO

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

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

FERNANDO BELLAS
Compostela na memoria
recente (1970-80) titula o
fotógrafo a súa mostra na

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

galería Sargadelos onde
poderemos contemplala até
o sábado 15.

da maioritariamente por emigrantes
retornados ou inmigrantes; ter entre
os seus fins estatutarios a atención a
emigrantes retornados ou á poboación inmigrante en Galiza; desenvolver programas que favorezan a
integración destes colectivos; ter
xustificado, de ser o caso, outras
subvencións concedidas polo departamento de emigración da Xunta
de Galicia. O prazo para presentar
solicitudes rematará o 21 de xullo
de 2006. A información completa
desta orde está recollida no DOG de
16 de xuño de 2006.♦

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

MARTA MOREIRA
Os seus gravados exhíbense
no pub Xarope até sábado 22.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

AURICHU PEREIRA
Mostra de pintura na galería
Trisquel e Medulio onde permanecerá até o 29 de xullo.
De Aurichu di Silverio Rivas
“Ten unha actitude diante do
lenzo semellante á que temos os escultores coa mate-

Desde o martes 11 e até o 2
de setembro o MARCO
pon en marcha este programa de obradoiros infantís,
inspirado na exposición Do
revés, na que os máis cativos poderán todos os martes e sábados de 12 a 14 h.
observar o mundo desde
outros puntos de vista, a
través da realidade de culturas diferentes á propia.
■ CINEMA

THE WALL
Parellamente ao Utopía Son,

Podemos ollar este espéctáculo no teatro Arte Livre
(rúa Vázquez Varela 19)
desde o venres 7 ao domingo 9 ás 21 h.
■ EXPOSICIÓNS

OS HERNÁNDEZ
O museo Quiñones de León, en Castrelos, presenta a
mostra Ourives de Vigo, deseñados por estes antigos
construtores de alfaias, até
o 30 de novembro.

DO REVÉS
Este venres 7 inaugúrase no
MARCO a mostra Artistas
Contemporaneos de Israel,
na que se reúne unha coidada selección de pezas que
amosa o rico e complexo
panorama artístico israelí

NAVIA
No Verbum, Casa das Palabras podemos ollar, até o
sábado 15, os proxectos para o parque de San Paio.

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

FARRERAS
A obra deste artista exponse

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.

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,

Carmen
Quintero
expón
en VIGO.

Anuncios de balde
■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...) con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao
mar no Penedo (Bueu). Temporada
de verán: 500 euros por semana. Telf.
986 320 837.

Procedentes
dos USA
chegan os
Straitjackets
para tocar
na Fábrica
de Chocolate
de VIGO.

Chico y Chica, Killer Barbies, Chris Korda, Yoko
Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

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

URBANO
LUGRÍS VADILLO
Até este domingo 9, 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.

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

STRAITJACKETS
dos USA, con Neanderthals, ademais do DJ Enmascarado, estarán este
xoves 6 a partir da 22,30 na
Fábrica de Chocolate. Venda de entradas antecipadas
–15 euros (18 na billeteira)–
en Elepé, Gong, Fábrica de
Chocolate e Casa de Arriba
en Vigo; A Reixa, en Santiago; e Tipo en Pontevedra.

EL SUEÑO DE MORFEO
O grupo asturiano inaugura
os concertos de verán no
Auditorio de Castrelos este
venres 7 ás 23 h.

UTOPÍA SON

A Rede

GZ CREA 2006
www.gzcrea.com
Páxina electrónica de Gz Crea 2006, Certame Galego de Creadores Novos que
convoca a Vicepresidencia de Igualdade
a través da Dirección Xeral de Xuventude e que vai dirixido á mocidade galega e
residentes de entre 16 e 30 anos que decidan concorrer en varias especialidades
da creación artística.♦

EN EFECTIVO
Ruído e
políticas
musicais é a
mostra do
MARCO
vigués á
que
pertence
este
pormenor
de Carles
Congost.

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.

O Foro Utopía, o Coro Zeca
Afonso e o café Uf organizan
a I Mostra de Canción de
Autor, na que os cantautores
participantes optan a un premio de 600 euros para a mellor canción presentada. O
vindeiro venres 14 ás 23,30
h. vai tocar Andrés González Shuttleworth. Ademais
este ciclo trata de mostrar todo o relacionado coa canción de autor, a través de exposicións, libros, discos, audicións, revistas, etc.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

VIVIR NO ESPAZO
A sala Rivas Briones acolle
até o 4 de agosto esta mostra
didáctica sobre a conquista
do Espacio. De interesarte
saber como viviron ou viven
os astronautas, non a perdas
(alimentos, traxes...).

Viveiro
iveiro

se quede alomenos un ano. Contacto
no 687 581 137.

■ Precísase dependenta para Cambados, menor de 21 anos. Enviar currículo ao apdo. 1.915 de Vigo. Ref.
Cambados.

■ 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.

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

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

■ 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

■ 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.
■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.
■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.
Para particulares e institucións da comunidade. Primeira consulta de balde. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bilingüe diplomada pola Escola Oficial de Idiomas. Todos os niveis,
conversa, apoio, recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade,
chama ao 625 692 813.
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■ 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 nosmes de 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.♦

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.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ EXPOSICIÓNS

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

María e Coralia Fandiño Ricart non facían teatro nin nada que semellase. Eran, nada máis e nada menos, que dúas revolucionarias orgullosas e adiantadas en trinta anos ao que agora é rebeldía de muller. Aireaban, na cidade levítica e franquista de Santiago, a fachenda e o drama de pertencer a unha
familia obreira masacrada polo fascismo. Quen tivo a ocurrencia de utilizalas como cartaz para o Festival de Teatro de Ribadavia errou.♦

En
VILAGARCÍA
podemos
contemplar
Vivir no
Espacio, que
nos informa
da vida dos
astronautas.

H

ai un par de semanas
un político abertzale
falou dos presos vascos. Non se refería aos da
ETA. O que dixo exactamente foi: “Moitos mozos vascos
están encadeados ás súas hi-

potecas”. O de ser prisioneiro
da hipoteca é unha metáfora,
pero só en parte. Ten moito
de verdade. Unha vez que se
asina remátase a xuventude,
un comeza a ser submiso co
xefe para que non te despida,

tes que traballar máis para
pagarlle ao banco, quedas
sen tempo libre e deixas de
ser o bromista do grupo de
amigos. Pensas que es un
propietario, pero es un escravo do Euribor.♦
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Alfonso Philippot
‘Para negar que era galego,
só falta dicir que Colón era marciano’
H. VIXANDE
Autor do libro Colón, galego
(Toxosoutros), Alfonso Philippot é un vello defensor da teoría da galeguidade do descubridor de América, algo que fai
presentando documentos, precisamente o contrario das teses
do Colón italiano ou español.
Sostén a teoría de que Colón
era galego, mais con ese apelido que ten vostede non tiña
que preocuparlle tanto.
Como todo o mundo, teño
dous apelidos e o segundo, Abeledo, non pode ser máis galego.
Nacín en Riomao, no Calvario,
un barrio de comunistas, aínda
que eu non o sexa. A parte, Philippot non é italiano, se o di polo
conto do Colón xenovés.
Hai un Colón corso, un estremeño, un catalán, un portugués, un mallorquino e un
francés, entre outros.
Colón naceu en tantos sitios...
Iso demostra que hai unha ocultación voluntaria da súa procedencia e os Reis Católicos participaron desa trama. Niso consiste o
enigma de Colón, en tratar de pasar inadvertido, aínda que con ese
descubrimento, é difícil que te pasen por alto. Ademais, só falta
que aseguren que era marciano.
Vostede leva anos con esa
teima do Colón galego.
Unha vida. Xa teño 74 anos e
empecei antes dos vinte, cando
me fixen mariño mercante. En
realidade, o interese por Colón
herdeino dunha avoa paterna italiana que non coñecín e que se
interesou pola tese do Colón galego cando a presentou García de
la Riega a finais do XIX.

PACO VILABARROS

Hai demasiadas cábalas.
O tempo das conxecturas xa
pasou, agora precísanse documentos para avalar unha tese.
Outros poden dicir o mesmo de vostede.
Non poden. De todas as teses, os únicos que presentamos
documentos fomos os xenoveses

e os galegos, pero só os documentos galegos pasaron unha revisión oficial.
O que parece é que Colón
gardouse ben de dicir de onde
era, por que non respectar a
súa vontade e non revelar onde
naceu?
Porque ignorar a historia é

inmoral. A investigación existe e
ten que seguir existindo e temos
dereito a saber quen era Colón.
Ten algunha proba da galeguidade de Colón?
Ademais deste libro de Toxosoutros, teño un que publiquei eu
mesmo que ten 745 páxinas e
que vai pola quinta edición. Aí
móstranse varios documentos,
como a existencia dunha familia
galega co apelido Colón xa en
1428, setenta anos antes do descubrimento. Era unha familia
que emigrou de Navarra e que se
estableceu en Poio. Os documentos analizounos a Academia da
Historia en 1928 e deunos por
válidos. Logo foron impugnados
porque dicían que foran manipulados pero en 1966, despois de
serios estudos das tintas, foron
rehabilitados. Ademais, está a toponimia galega deixada por Colón en América e o constante uso
de termos galegos nos propios
textos do descubridor.
Tamén insinúa que foi Pedro Madruga.
É a miña tese, que eran a
mesma persoa.
Decatouse de que en Madrid prefiren a idea do Colón
italiano que o galego?
Antes e agora. Os Reis Católicos non querían ben a Galiza
porque era unha provincia rebelde que xa reclamaba ser unha nación e Pedro Madruga era o caudillo dos rebeldes. Pero a expulsión dos xudeus provocou a desequilibro económico do reino
que podía palialo o mito do ouro
das Indias. O feito de que o Cardenal Mendoza, man dereita dos
Reis Católicos, avalase a Colón,
axudou na viaxe a América.♦

n o v i d a d e

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

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

A NOSA TERRA

Vencer
XOSÉ A. GACIÑO

E

ra un himno espiritual dos afroamericanos, da época na que
só os chamaban negros, e
o seu horizonte tiñan que
pintalo no optimismo
transcendente da fe, conscientes de que unicamente na outra vida poderían
esperar a vitoria. Aínda
así, cando un escoita a
versión exultante de Mahalia Jackson, na súa extraordinaria modulación
entre a sobriedade e o
desgarro, entre o doce
murmurio e o berro insolente, advírtese a arrogancia do oprimido que se
sabe libre no seu espírito.
Foron uns obreiros en
folga, nunha tabaqueira de
Carolina do Sur, en 1946,
os que fixeron que o espiritual místico pisase a terra e
se transformase nun himno
de loita. We shall overcome
[Venceremos] perdeu a súa
transcendencia sobrehumana e converteuse nun canto
de solidariedade, nas loitas
obreiras, nas loitas polos
dereitos civís, contra o racismo e as guerras. Cando
Pete Seeger o canta no Carnegie Hall en xuño de 1963
–no mesmo concerto no
que “resucita” a Guantanamera de José Martí, cando
xa está aberta a confrontación dos Estados Unidos
coa revolución cubana–,
todo o público corea de xeito militante a súa chamada
á unidade contra a opresión
e a inxustiza, convencidos
todos de que a unidade solidaria fai a forza dos débiles. Nos Estados Unidos,
son os tempos dos movementos polos dereitos civís
dos afroamericanos e o comezo das protestas contra a
guerra do Vietnam, aqueles
anos sesenta do século pasado que levantaron tantas
esperanzas e que remataron
con tantas frustracións.
A nostalxia por aqueles tempos esperanzados,
nos que milleiros (millóns?) de mozos en todo o
mundo (polo menos, no
occidental) pensaron que
era posíbel cambiar o
mundo, acadar a utopía da
liberdade e fraternidade
universais, está presente
na versión de We shall
overcome que vén de gravar Bruce Springsteen nun
impresionante disco con
vellas cancións do patriarca Pete Seeger. Do misticismo inicial do espiritual
queda unha certa tenrura
intimista e da militancia
da canción solidaria, unha
profunda melancolía tinguida dun sorprendido desencanto. Como ten comentado Javier Ortiz, parece preguntarse por que
xamais vencemos.
Nesas andamos, amigo Bruce, en investigar
cómo vencer o desánimo.
Recuperar estas vellas
cancións tamén axuda.♦

