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O NACIONALISMO GALEGO CONTEMPORÁNEO ASENTOUSE SOBRE
a denuncia de que as grandes empresas foráneas esquilmaban os no-
sos recursos naturais sen deixar beneficios na nosa terra. As grandes
loitas sociais leváronse a cabo para tratar de impedilo, desde Castrelo
de Miño até Baldaio, pasando polas Encrobas, as Celulosas e Xove.
Hoxe esa conciencia semella que non só está estendida na maioría da
poboación, senón que, por vez primeira, o Goberno autónomo está
disposto a obrar en consecuencia. A discusión sitúase en como lograr
que tanto as zonas que sofren os efectos destas empresas como Gali-
za no seu conxunto poidan sacar beneficio desta explotación, ás veces
irracional e irreversíbel. Existen entre os socios do Goberno dúas vi-
sións. A dos socialistas, que apostan polo pagamento dun canon e a
dos nacionalistas que pretende ir máis ao fondo do problema. Sen re-
xeitar o canon, a política debe dirixirse a galeguizar o sector no posí-
bel, priorizando o capital galego (sobre todo no eólico) e decidindo a
participación pública nas empresas. Esixindo un sistema de financia-
mento que obrigue a estas empresas a tributaren en Galiza. Revisan-
do a política de prezos do Estado, que aposta pola tarifa única, o que
permitiría ter aquí a enerxía máis barata, pois o que a encarece é o
transporte, converténdose, deste xeito, nun reclamo inmellorábel para
o asentamento das empresas. Só así poderemos comezar a ser donos
dos nosos recursos e que o seu valor reverta na cidadanía galega.♦

MEMORIA DE POETA
Xosé María Álvarez Cáccamo

Literatura e vida comparten espazo en
Memoria de poeta: a infancia e o mundo
dos escritores amigos da familia, a
primeira escrita febril e os anos
universitarios, o oficio de poeta e o
compromiso coa lingua, a enerxía do
amor e a preocupación social.
Da década de 1960 ao movemento Nunca
Maís, unha época fundamental é relatada
desde a experiencia do poeta e do home.

Referentes sociais analizan o ano de goberno bipartito
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Os representantes sociais analizan os primeiros 365 días do bipartito

Un ano de diálogo e avances
moderados

RUBÉN VALVERDE

Despois dun ano de goberno o cambio percíbese no conxunto da cidadanía e nótano a prac-
tica totalidade dos sectores sociais. Nalgunhas áreas as mudanzas son máis lentas do que se
reclama e do que se esperaba, aínda que existe unha coincidencia total en que nun ano se de-
mocratizaron as institucións e existen un diálogo e unha transparencia que antes non había.

Reunión do Consello da Xunta.                                                                                                                                                                                                                                 A.G.N.



Segundo unha enquisa do Insti-
tuto Opina para a Cadea Ser do 3
de xullo, dous de cada tres gale-
gos están satisfeitos co cambio
de Goberno (65% dos galegos).
Emilio Pérez Touriño recibe un-
ha valoración de 5,5 e Anxo
Quintana de 5, mentres que Al-
berte Núñez Feixóo suspende
con 4,8 sobre dez. De producirse
eleccións agora, o PSOE acada-
ría un 38% dos votos (agora ten
un 33,2%), o BNG tería un 20%
(agora 18,7%) e o PP un 40%
(agora 45,2%). Todos estes datos
indican que o cambio foi acolli-
do de xeito positivo por parte da
cidadanía.

Entre os sectores sociais o
entusiasmo é máis moderado.
Recoñecen que o relevo foi posi-
tivo pero indican que os cambios
están sendo lentos. Nalgunhas
consellarías como a de Industria,
Vivenda, Educación ou Medio
Ambiente percíbese unha maior
celeridade que noutras como a
de Medio Rural, Traballo ou Sa-
nidade, aínda que talvez sexan
estas as que parte dunha situa-
ción máis conflitiva recollida de
anos anteriores.

Era o 19 de xuño do 2005 e o
PSdeG-PSOE e o BNG celebra-
ban que despois de 16 anos de
gobernos conservadores de Ma-
nuel Fraga ía haber unha alterna-

tiva. Socialistas e nacionalistas
asinaban o 23 de xullo do ano
pasado un acordo de Goberno
que definía en oito puntos as
pautas para seguir pola nova
Xunta. O pacto, moi ambicioso,
propoñía un cambio nunha Gali-
cia que melloraba, pero facíao
menos que a media estatal e eu-
ropea e polo tanto afastábase ca-
da vez máis da converxencia
económica co seu contorno. 

Non obstante, a pouco de
chegar á Xunta, o Goberno bi-
partito comezou a decatarse de
que a prioridade era democrati-
zar unhas institucións afastadas
dos cidadáns e das organiza-
cións sociais e que tiñan tecido
unha forte rede clientelar. Na
elaboración dos primeiros orza-
mentos tamén se atoparon con
problemas arrastrados de anos
anteriores, ao ter unha parte das
partidas comprometidas. Nal-
gúns casos, como ocorreu coa
Consellaría de Cultura, esas
partidas supoñían a práctica to-
talidade do orzamento, por mor
da construción do macrocom-
plexo da Cidade da Cultura, que
non tiña elaborado sequera un
deseño de contidos.

Tras un ano de Goberno os
sectores sociais perciben que os
cambios prometidos están sendo
demasiado lentos, malia haber

unha mellor disposición, trans-
parencia e facilidade de diálogo
que co anterior executivo. Os
primeiros orzamentos, que plas-
man a acción de Goberno, mar-
caron un cambio de tendencia,
introducindo melloras no gasto
social, no gasto sanitario, en
educación en I+D+i, pero aínda
están lonxe de cumprirse os
compromisos recollidos no acor-
do de Goberno, aínda que é cer-
to que este está deseñado para un
período de catro anos.

Segundo explica o ex vice-
presidente do Goberno con AP
(actual PP), Carlos Mella, “o
primeiro ano sempre é de axus-
te, especialmente cando se trata
dun bipartito. A nivel xeral se-
mella ter un aire novo con res-
pecto ao PP, cuxo proxecto po-
lítico había anos que estaba es-
gotado. Non obstante, cando se
trata da acción de Goberno, as
cousas sempre van máis lentas
do que se quere. Anúncianse
máis cousas das que se fan e
iso é algo normal, porque os
cambios sempre chegan pouco
e pouco, xa que as tramitacións
son longas. Non embargante,
en liñas xerais as relacións en-
tre os socios están sendo boas,
malia as discrepancias, e estan-
se a poñer uns bos alicerces pa-
ra o futuro”.

O presidente da Xunta, Emi-
lio Pérez Touriño, falou do cam-
bio nas formas que significou a
chegada do bipartito ao poder e
sinalou que “ninguén bota de
menos o PP. Para gobernar non
fai falta ser autoritario nin pre-
potente”. Touriño fixo unha
comparación entre a súa residen-
cia e a de Fraga, sinalando que
antes era “unha casa de encon-
tros escuros, de medos e conspi-
racións e agora é un espazo de
diálogo e transparencia”.

A oposición, pola súa ban-
da, considera que a actual Xun-
ta só está a facer fincapé nos
anuncios e nas palabras e non
nos feitos. Segundo explica o
vicepresidente do PP galego e
portavoz parlamentario, Xosé
Manuel Barreiro, “existen dúas
características que definen a ac-
tual acción de Goberno. A pri-
meira é a competencia continua
entre o BNG e o PSOE por aca-
parar protagonismo e saír nos
medios de comunicación. Isto
que podería parecer anecdótico
fai que na práctica o Goberno
estea estancado, xa que carece
dun programa común. Fai que
ambos os partidos dean espec-
táculos lamentábeis como que
aparezan nunha cidade o presi-
dente e o vicepresidente por se-
parado ou que Touriño só poida

coordinar os conselleiros per-
tencentes ao PSOE”.

En opinión de Barreiro hai un
segundo aspecto criticábel do ac-
tual Goberno, que define como
“revanchismo e revisionismo”.
Segundo Barreiro “o bipartito
dedicouse a darlle marcha atrás a
decisións importantes tomadas
polo PP, por exemplo en materia
hidráulica e no medio rural. A
cambio, presentaron nos medios
leis ambiciosas que ficaron en
nada e polo tanto non lle deron
alternativa o que nós propoñía-
mos. Os grandes proxectos do
novo Goberno quedaron en tan
só cinco leis que foron as apro-
badas polo Parlamento ao longo
deste ano”.

O PP quéixase de que o Go-
berno prometeu crear 140.000
postos de traballo e non cumprir
este compromiso “xa que esta-
mos a cola na xeración de em-
prego”. Tamén que paralizaron
numerosas obras no rural e casti-
garon os concellos que pertencen
ao PP. E por último, de renomear
medidas tomadas polo PP pre-
sentándoas como novidades.
“Nós puxemos en marcha un
programa ambicioso de gardarí-
as escolares que agora o BNG
chama Galescolas e que queren
presentar como se fosen unha
idea súa”, conclúe Barreiro.♦
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A Consellaría de Medio Rural
foi unha das que máis expectati-
vas xerou co cambio de Goberno
e unha das que máis traballo tivo
no desartellamento da rede clien-
telar tecida polo anterior executi-
vo. Entre os logros da consellaría
destacan o desmantelamento das
cámaras agrarias e a súa conver-
sión nun Consello Agrario Gale-
go e o anuncio de posta en mar-
cha do banco de terras que per-
mitirá reducir os custos de pro-
dución dos gandeiros e aumentar

a produtividade dos agricultores. 
Porén, os sindicatos non se

mostran de todo satisfeitos co la-
bor no primeiro ano da consella-
ría dirixida por Alfredo Suárez
Canal. “Recoñecemos como bo o
labor do Goberno no tocante ao
banco de terras e a súa disposi-
ción ao diálogo coa posta en
marcha do Consello Agrario Ga-
lego”, explica a secretaria xeral
do Sindicato Labrego Galego,
Lidia Senra. “Porén, aínda lle
queda moito por facer. Levamos

anos pedindo a posta en marcha
dun circuíto local que nos permi-
ta vender os nosos produtos en
mercados de proximidade. Ta-
mén fai falta máis apoio ás ex-
plotacións, que seguen a desapa-
recer mentres o Goberno non fai
nada. Tampouco fixo nada nunha
vella reivindicación nosa que é a
posta en marcha da cotitularida-
de das mulleres nas explota-
cións, precisas para poder cotizar
na seguridade social agraria e
percibir as axudas en caso de ter

fillos menores de tres anos. Por
último, tampouco se está facen-
do nada para potenciar os nosos
produtos no mercado de xeito
que Galicia poida ter soberanía
alimentaria. Polo tanto, é pouco
o que fixo a consellaría”.

Dunha opinión semellante é
o secretario xeral técnico de Xó-
venes Agricultores (XX AA),
Francisco Bello, quen critica a
falta de medidas por parte da
consellaría para paliar a caída de
prezos do leite e do viño. “Até

agora fomos moi sensatos co
Goberno e entendemos que nun
ano non se pode reestruturar o
sector, pero ademais da vontade
de diálogo do Goberno, amosada
coa creación do Consello Agra-
rio Galego, Medio Rural non fi-
xo nada máis. O Plano Lácteo
estatal aprobado polo goberno
central é discriminatorio con Ga-
licia e lévanos a unha posición
secundaria cando aquí produci-
mos o 35% do leite e temos máis

‘A dous meses da recollida da uva
descoñécense os prezos e as condicións.
Os cultivos e as terras non cambiaron
tal e como prometeron”.
ROBERTO GARCÍA (Unións Agrarias)

‘Hai consellarías que mudaron a visión
do PP, como Industria, cun debate
enerxético apoiado pola opinión pública
e mesmo polas empresas”. 
XESÚS SEIXO (CIG)

‘Puxemos en marcha un programa
ambicioso de gardarías que agora o BNG
chama Galescolas e que presentan como
se fosen unha idea súa”.
X. MANUEL BARREIRO (PP)

‘Hai que estabelecer medidas
para frear o desmantelamento dos sectores agrarios’

Continúa na páxina seguinte



do 50% dos gandeiros. Galicia
ten que volver gañar peso e a
Xunta ten que facer algo, por-
que neste último ano o prezo
da leite baixou aínda máis e
non deixaron de pechar explo-
tacións. O mesmo ocorre coa
uva, onde a falta de poucos
meses para a recollida, aínda
non se sabe a que prezo se vai
pagar, nin que cantidade se vai
recoller, nin a saída que vai ter.
Coa carne pasa exactamente o
mesmo. Os sectores non avan-
zan e o malo é que a Consella-
ría non toma ningunha direc-
ción. Sabemos que non toda a
culpa é deles. Diciámolo antes
e seguimos a dicilo agora, pero
logo dun ano habería que saber
que vai facer o Goberno para
paliar esta situación”.

Segundo XX AA, a conse-
llaría non dá tampouco alterna-
tivas aos anteriores planos no
rural. “Paralizaron a concen-
tración parcelaria e os agricul-
tores levan un ano sen poder
cultivar e sen saber que vai ser
das súas parcelas e mentres o
banco de terras aínda está en
proceso de toma en considera-
ción. Tampouco se está apos-
tando por unha política forestal
alternativa que complete a ren-

da de agricultores e gandei-
ros”, conclúe Bello.

Unións Agrarias (UU AA)
tamén se amosa crítico co labor
da Consellaría de Medio Rural,
malia que louva a nova vontade
de diálogo. “O novo Goberno
democratizou as relacións agra-
rias. Hai un diálogo fluído e ta-
mén podemos criticar a Conse-
llaría sen medo a sufrir represa-
lias. Até aí todo ben, pero preo-
cúpanos que despois de un ano
aínda non se producisen acordos
concretos. Entendemos que aín-
da levamos pouco tempo, pero
hai preocupación nos sectores
produtivos. A dous meses da re-
collida da uva descoñécense os
prezos e as condicións. Os culti-
vos e as terras non cambiaron tal
e como prometeron”, explica o
secretario xeral de UU AA, Ro-
berto García.

“Vemos que hai vontade de
cambio e agardamos que neste
segundo ano se materialicen os
acordos. Tamén é verdade que
as consellarías de Industria e
Medio Ambiente son vistas por
primeira vez como aliadas e
non como inimigas por parte
dos agricultores, que esperan
percibir beneficios das instala-
cións enerxéticas por primeira
vez”, engade García.♦
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Antonio Fontenla,
presidente
da Confederación
de Empresarios
de Galicia

‘Existe un
diálogo e unha
vontade que
antes non había’

O diálogo social e a produtivida-
de empresarial son dous dos
asuntos que máis preocupaban os
empresarios antes de comezar a
lexislatura e que, na súa opinión,
se están resolvendo satisfactoria-
mente. “Despois de 16 anos co
mesmo partido no Goberno, o bi-
partito xeraba inquietude entre os
empresarios. Non embargante,
pensamos que até o de agora está
resolvendo os retos de xeito posi-
tivo. Antes non existía diálogo so-
cial e agora convocáronse varias
mesas sectoriais que servirán pa-
ra xerar máis emprego e para que
mellore a nosa competitividade”,
explica o presidente da Confede-
ración de Empresarios de Galicia
(CEG), Antonio Fontenla.

Outro dos aspectos que consi-
dera positivo a CEG é a boa mar-
cha da economía, que aumentou
un 3,6% no último trimestre do
2005 e un 3,4% no primeiro do
2006. “Apoiamos os pasos dados
pola Xunta até o de agora. Vemos
que hai unha vontade que antes
non había. Imos na boa direc-
ción, pero pedímoslle que siga a
facer esforzos en todo tipo de in-
fraestruturas, que se invistan
máis cartos en formación, tanto
dos empresarios como dos traba-
lladores, que se siga potenciando
a investigación e o desenvolve-

mento e que se potencien as ex-
portacións”, conclúe Fontenla.♦

Xosé Manuel
Parente, membro
da Plataforma
para a Defensa
da Sanidade Pública

‘Os quirófanos
deben funcionar
todo o día para
reducir as listas
de espera’
A nova conselleira de sanidade,
María Xosé Rubio, asumiu o

cargo dun departamento que se
atopaba nunha situación de pri-
vatización encuberta, na que as
subvencións aos hospitais pri-
vados eran proporcionais ao in-
vestimento na sanidade públi-
ca. Segundo Xosé Manuel Pa-
rente, membro da área de Vigo
da Plataforma para a Defensa
da Sanidade Pública, “a situa-
ción mellorou nalgúns aspectos
pero aínda queda bastante por
facer porque o PP deixou a sa-
nidade totalmente descapitali-
zada”.

Entre os logros da nova con-
sellaría destacan “o maior diálo-
go e participación dos profesio-
nais nas decisión e a mellora la-
boral dalgúns sectores. Tamén se
destinaron máis cartos e reducí-
ronse as esperas nalgúns sectores
como xinecoloxía, derivando al-
gúns controis ordinarios aos mé-
dicos de familia para non sobre-
cargarar os especialistas”, expli-
ca Parente.

No capítulo de aspectos que
non melloraron, Parente desta-
ca o feito de que non se reduci-
ron as listas de espera, “porque
os quirófanos seguen sen fun-
cionar pola mañá e pola tarde e
porque malia que se contrataron
máis especialistas, estes non
son suficientes. Tampouco se
avanzou abondo no no relacio-
nado co apartado de gasto far-
macéutico e de informatización
dos centros”. 

En canto ao novo hospital
que se vai construír en Vigo,
agarda que acabe co problema
da escaseza de camas e que o
hospital privado Povisa deixe
de ser preferente para a área sur
da cidade. A plataforma pide ta-
mén a derrogación da Lei Gale-
ga de Sanidade, que prima os
hospitais privados sobre os pú-
blicos, de maneira que os pri-
meiros pasen a ser subsidiarios
dos segundos e non substituti-
vos, como até o de agora.♦

Xosé Manuel Vega,
decano do Colexio
Profesional
de Xornalistas

‘Non se
democratizaron
os medios
públicos e as
axudas aos
privados seguen
sendo
discrecionais’
No apartado de medios de comu-
nicación o Goberno aínda non
cumpriu os compromisos adqui-
ridos no pacto de Goberno. Non
se lexislou en materia de medios
públicos e tampouco se regula-
ron as axudas e as subvencións
aos medios privados. En opinión
do decano do Colexio de Xorna-
listas, Xosé Manuel Vega, “o di-
rector xeral da CRTVG segue a
estar nomeado polo presidente
da Xunta e o ente público segue
a estar a expensas da vontade po-
lítica do partido que está no po-
der, ao non democratizarse tam-
pouco a elección do Consello de
Administración que vén ser unha
réplica da representación parla-
mentaria”.

En canto aos medios priva-
dos, Vega explica que “tampou-
co se regularon as medidas para
acceder a subvencións. O reparto
de cartos públicos segue a ser
discrecional e polo tanto segue a
haber un control indirecto destes
por parte do poder político. Pen-
samos que as normas de reparto
de axudas deben ser o respecto

Vén da páxina anterior

No aspecto laboral, os sindicatos
coinciden en sinalar que o ano
foi fructífero en canto a diálogo,
pero que aínda non se plasmaron
medidas concretas. A creación
de postos de traballo estábeis era
unha das grandes prioridades do
pacto de Goberno bipartito. O
conselleiro de Traballo, Ricardo
Varela, convocou os sindicatos e
os empresarios a unha mesa de
diálogo en novembro para aca-
dar un “pacto galego polo em-
prego” que tiña que xerar
140.000 postos en catro anos.
Despois de un ano, os sindicatos
sinalan que aínda non se produ-
ciron resultados.

“Pensamos que existe un
clima de maior diálogo social
que co anterior Goberno”, ex-
plica Xosé Antonio Gómez, se-
cretario xeral da UGT de Gali-
cia. “Hai mesas de negociación
en materia de desemprego, pre-
cariedade e saúde laboral o cal
é moi importante. De todos os
xeitos até o de agora aínda non
se produciron os resultados que
agardamos, especialmente en
materia de temporalidade e si-

nistraliedade, porque aínda es-
tamos na cola do Estado nestes
indicadores”.

Pola súa banda, o secretario
xeral da CIG, Xesús Seixo, con-
sidera que se deron avances, pe-
ro que aínda non son suficientes.
“O Goberno nacía con moitas di-
ficultades posto que tiña que en-
frontarse antes de nada a unha
administración clientelar. A nosa
opinión sobre o Goberno é posi-
tiva aínda que temos que facer
algunhas críticas. Hai consellarí-
as nas que se cambiou radical-
mente a visión que tiña o PP, co-
mo Industria, que abriu un deba-
te enerxético que é apoiado pola
opinión pública e mesmo polas
empresas. No tema estritamente
laboral non se avanzou nada. Fi-
xéronse moitos anuncios mediá-
ticos pero non se plasmou en nin-
gunha medida concreta. Agarda-
mos que neste ano se faga máis
polo emprego e que se inclúan
maiores partidas nos orzamentos
do 2007”, explica Seixo.

Para o secretario xeral de
CC OO, Xan María Castro,
“despois dun ano a apreciación

é que se avanza na boa direc-
ción malia que os cambios son
lentos, incluso nalgúns casos
máis do esperado. Hai medidas
positivas que se recolleron nos
orzamentos do 2006 malia as
dificultades producidas pola
herdanza do PP en materia de
emprego, política social, viven-
da ou I+D+i”. No tema do em-
prego, Castro considera positi-
vo o novo clima de diálogo so-
cial, “aínda que non se chegou
a ningún acordo concreto en as-
pectos importantes como a pre-
cariedade e a saúde laboral”. 

O debate estatutario é ta-
mén imprescindíbel para os tres
sindicatos e vai ser un dos as-
pectos fundamentais nos vin-
deiros meses. As tres centrais
consideran que é fundamental
que se recoñeza a considera-
ción de Galicia como nación,
en especial para que non fique
atrás de Cataluña e Euskadi. As
tres forzas ven de xeito positivo
o acordo acadado polo PSOE e
o BNG e pídenlle ao PP que
non refugue do debate e que
aposte por Galicia.♦

Máis diálogo social pero
sen concretar o pacto polo emprego

Antonio Fontenla, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia



ao pluralismo, o uso da lingua
galega e a situación dos xornalis-
tas, que até agora están sendo
mal pagos coa fin de comprar a
súa profesionalidade”.♦

Xosé Ramón
Barreiro, presidente
da Real Academia
Galega

‘Se non se
recolle o deber
de coñecer o
galego no
Estatuto,
o Plano de
Normalización
non ten sentido’
O eido lingüístico é talvez un
dos que menos progresos tivo no
primeiro ano de Goberno. O Pla-
no de Normalización Lingüística
(PNL) aprobado polo parlamen-
to no ano 2004 segue sen mate-
rializarse e a presenza do noso
idioma nos distintos ámbitos so-
ciais non foi impulsado polo po-
der político. A Real Academia
Galega (RAG) publicou un estu-
do ao longo deste ano de Gober-
no no que advertía sobre unha
nova perda de falantes.

Segundo o presidente da
RAG, Xosé Ramón Barreiro, “o
novo Goberno está amosando
unha vontade de defensa do noso
idioma, compromiso que non ti-
ña o anterior executivo. Porén,
esa boa disposición ten que
transmitirse na aplicación do
PNL, aínda que aplicar un plano
desta índole, que afecta todos os
estamentos da vida, precisa de
tempo e de orzamentos. Cónsta-
me que o presidente da Xunta
deu orde de que se cumprise o
plano, e que a secretaría xeral de
Política Lingüística, Marisol Ló-
pez, porá todo da súa parte para
que isto sexa así”.

En opinión de Barreiro, o ano

que vén será imprescindíbel que
se aprobe un novo Estatuto en
Galicia que recolla o deber de
coñecer o galego, para que o
cumprimento do PNL sexa efec-
tivo. “Sen que se recolla este de-
ber o plano non ten sentido”, ex-
plica o presidente da RAG.♦

Anxo Louzao,
secretario xeral
de CIG-Ensino

‘O novo Goberno
non fixo nada
por normalizar
o galego
no ensino’
No apartado educativo, o pri-
meiro ano deixa un panorama

no que houbo avances con res-
pecto aos anteriores gobernos,
pero tamén hai aspectos negati-
vos como o abandono por parte
da consellaría dirixida por Lau-
ra Sánchez Piñón do proceso de
normalización lingüística. A le-
xislatura comezou co anuncio
da gratuidade de libros de texto.
Medida que en principio favo-
receu as familias, pero que na
aplicación práctica beneficiou
por igual as rendas altas e ás
rendas baixas (Máis informa-
ción sobre este tema na páxina
30). O gran reto da consellaría
será a adaptación da nova Lei
de Ensino aprobada no ámbito
estatal.

Segundo o secretario xeral
de CIG-Ensino, que ten a maio-
ría da representación no sector,
houbo aspectos positivos como
“a gratuidade nos libros de tex-
to, as melloras no transporte es-
colar, a actitude máis dialogante
e participativa da nova consella-
ría, a mellora nas retribucións
ao profesorado e a asinatura dun
convenio galego para o persoal

laboral docente das tres univer-
sidades”.

Como aspectos negativos,
Louzao destaca que “non se lles
deu estabilidade laboral aos inte-
rinos, algo que era un compromi-
so adquirido polo Goberno.
Tampouco se fixo nada polo pro-
ceso de normalización do galego
e en troques de aplicar o plano
aprobado polo parlamento no
2004 e impartir un 50% das ma-
terias na nosa lingua, nin tan se-
quera cumpren o compromiso
adquirido cunha lei de 1995 de
impartir determinadas materias
en galego. Tamén temos impug-
nada a clasificación que se fixo
da tipoloxía de centros de forma-
ción profesional, que simple-
mente adapta unha lei estatal que
invade competencias galegas”.♦

Xosé Antonio
Folgueira,  presidente
da Confederación
Galega de
Asociacións Veciñais 

‘Débese regular
por lei o
movemento
asociativo’
O movemento veciñal notou o
cambio de Goberno, aínda que
pensa que as boas palabras te-
ñen que plasmarse en feitos. Se-
gundo Xosé Antonio Folgueira,
presidente da Confederación
Galega de Asociación de Veci-
ños Rosalía de Castro (COGA-
VE), que agrupa as distintas fe-
deracións galegas, “a actitude
do novo Goberno é totalmente
distinta á do anterior. A relación
co movemento veciñal mellorou
moito porque agora ténsenos en
conta e antes non consultaban

connosco para nada. De todos
os xeitos, a estas alturas do ano
aínda non recibimos as subven-
cións, nin sabemos canto nos
van dar”.

En opinión de Folgueira o
novo estatuto debería recoller a
participación do movemento ve-
ciñal como unha parte funda-
mental do tecido social e que a
súa función se regulase por lei
para non ter que depender das
subvencións que até agora se
outorgan atendendo a vontade
política.♦

Roberto Pereira,
decano do Colexio
de Economistas 
‘O executivo
anterior debería
ter aproveitado
mellor a
bonanza
económica’
Segundo o decano do Colexio de
Economistas da Coruña, Roberto
Pereira, “un ano non é suficiente
aínda para percibir o cambio na
nosa economía, aínda que pronto
se verán os efectos das novas
medidas que se están adoptando,
aínda que considero que a acción
de Goberno está a ser positiva”. 

“Evidentemente non se vai
producir un xiro total, xa que a
marcha da nosa economía non
era mala, pero habería que apro-
veitar mellor o momento de bo-
nanza económica antes de que
comecen a subir os tipos de xuro
e polo tanto aumente o prezo do
diñeiro. En definitiva, hai que
estar preparados para ser compe-
titivos en caso de que veña unha
etapa de mala situación econó-
mica”, conclúe Pereira.♦
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Xosé Ramón Barreiro, presidente da Real Academia Galega.

Anxo Louzao, secretario xeral de CIG-Ensino. Roberto Pereira, decano do Colexio de Economistas.



O28 de Xuño a subcomisión do Presti-
ge creada no Congreso dos Deputa-
dos púxolles fin aos seus traballos coa

aprobación do informe correspondente. O
seu propósito era a análise e a elaboración
das conclusións sobre as causas e os efectos
derivados do accidente do buque Prestige
ocorrido o 13 de novembro do 2002.

Polo que puidemos comprobar nos dis-
tintos medios de comunicación, a aproba-
ción deste informe deu lugar a unha impor-
tante controversia sobre a avaliación que
deste se realizou. Parece que a considera-
ción satisfactoria que facemos os grupos
políticos e as persoas que traballamos du-
rante más de 70 horas, conxuntamente cos
compararecentes na subcomisión, contras-
ta coa de grupos políticos e persoas que
despois de non teren pasado pola mesma
experiencia, ven como insatisfactorio –ou
frustante?– o informe aprobado. A razón
principal que esgrimen é que tal documen-
to non  inclúe a demanda de responsabili-
dades políticas polos erros cometidos na
xestión da crise. 

Esta sensación de fustración podería ser
compartida mesmo por quen suscribe este ar-
tigo se non tivese formado parte da devandi-
ta subcomisión. De aí a conveniencia de ex-
plicar moitos aspeitos desta.

É coñecido que no seu momento o BNG
reclamou nas Cortes Xerais a constitución
dunha comisión para investigar as actuacións
da Aministración e as posíbeis responsabili-
dades a que houber lugar pola toma de deci-
sións que a todas luces foron erróneas: afas-
tamento do barco, neglixencias manifestas á
hora de afrontar a marea negra, marxinación
da comunidade científico-técnica galega,
abandono da xente do mar –que nos primei-
ros días tivo que enfrontarse en solitario ao
chapapote–, a manipulación informativa... É
preciso lembrar que, por aquel entón, non se
contou coa maioría necesaria para que tal co-
misión saíse adiante.

No 2004, co inicio dunha nova lexislatu-
ra e un novo goberno, o BNG logrou o com-
promiso do actual presidente do goberno na
súa investidura para a constitución dunha
subcomisión cuxa función era clara: analizar,
estudar e erguer conclusións sobre a catástro-
fe e as consecuencias ambientais e socioeco-
nómicas do accidente.

A tal fin foron convocados os compare-
centes que asistiron ao Congreso a proposta
dos grupos parlamentarios: BNG, PSOE, PP
e CiU. Os únicos que acudirían ás distintas
sesións da subcomisión. Dado que a función
da subcomisión non era a da investigación, é
posíbel que nalgún caso se considerase que

non tiña interese. Pero para os que como eu
participamos en todas as reunións non pode-
mos estar de acordo con isto último. Grazas a
este labor non só se ultiman as conclusións,
que teñen un carácter moi importante para a
prevención de accidentes maríti-
mos como o que padecemos, se-
nón que tamén se recollen medi-
das destinadas a ter un óptimo ní-
vel de preparación no caso de
reiterarse unha situación seme-
llante. O documento final é o re-
flexo das propostas, análises e
medidas achegadas polos com-
parecentes. A posta en práctica
das resolucións aprobadas no in-
forme suporá unha serie de ac-
tuacións do goberno a nivel do
Estado, da UE e no dereito marí-
timo internacional, algo que até
agora non se fixo.

Aínda que neste espazo re-
sulta imposíbel enumerar todo o
que alí se contempla, si caben
mencionar os temas máis impor-
tantes.

No relativo a salvamento ma-
rítimo, seguridade no mar, lexis-
lación marítima en xeral e lexis-
lación maritíma mercantil, esta-
belécense unha serie de medidas
que instan ao Goberno central a
incorporar un maior nivel de tec-
nificación, cualificación e infra-
estruturas. Hai propostas concre-
tas que mellorarían substancial-
mente as condicións existentes o 13-N. 

No eido lexislativo, existe unha coinci-
dencia unánime da necesidade de modificar
tanto a lexislación do Estado como a nor-
mativa internacional, posto que toda ela in-
cide nas condicións nas que se deben trans-
portar os hidrocarburos, e polo tanto, atin-
xe directamente ás garantías que as compa-

ñias están obrigadas a manter respecto das
condicións dos seus barcos. Son precisas
unhas modificacións nas normas para que
exista un maior control sobre as armadoras,
as empresas clasificadoras, os estados con

bandeiras de conveniencia..
Trátase, por tanto, de abordar
uns baldeiros legais que actual-
mente fan que os controis e as
inspecións  non sexan sufi-
cientemente eficaces e garan-
tistas. 

Na parte científica e adica-
da ao ambiente inclúense ache-
gas extraordinarias por parte
dos comparecentes. A expe-
riencia derivada dos estudos
realizados após o accidente deu
lugar a relevantes conclusións
científicas sobre o os ecosiste-
mas mariños e o contorno am-
biental. Neste sentido, chama a
atención que despois do tempo
transcorrido non existise a de-
bida coordinación entre os tra-
ballos realizados polos distin-
tos organismos de investiga-
ción. De aí que entre as medi-
das aprobadas se recolla que o
Estado se dote dun Órgano Co-
ordenador permanente dos es-
tudos e conclusiós cientificas
realacionadas coa contamina-
ción mariña provocada por hi-
drocarburos ou calquera outra
substancia no mar.

O documento non esquece a necesidade
de protocolorizar todas as medidas que se
propoñen desde a comunidade científica e
técnica, resultado das investigacións e da ex-
periencia do Prestige, para afrontar situa-
cións semellantes. Tamén deben formar par-
te deste protocolo as propostas realizadas po-
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‘O informe
recoñece

a grande achega
das xentes

do mar
que evitaron

unha catástrofe
de maiores
dimensións,

a xenerosidade
dos voluntarios
e a dignidade
da sociedade

galega”

Cartas

Carta aberta
a Paco Lobatón

Benquerido Paco. Non teño o gus-
to de coñecerte nin tampouco fun
asiduo do teu programa. Mais sei
agora, por boca dun significado
membro do equipo reitor da mesma
universidade que lle mantén a me-
dalla de Ouro ao xeneral Franco,
que mereces un lugar de honra na
historia da Galiza contemporánea.
Sabemos, ao fin, quen salvagardou
a historia e a memoria dos nosos
asasinados, torturados, desapareci-
dos, exiliados e encarcerados.

Lourenzo Fernández Prieto, o
profesor universitario que te emcu-
mia, arriscou de seguro longas xor-
nadas de investigación até lograr
dar, nas procelosas videotecas da
televisión española, coas miles de
horas de emisión que lle tes adica-
do no teu programa “Quién sabe
donde” a todas aquelas vítimas do
programa político de exterminio,
tan científico e cabal, polo que re-
cibira as honras da minerva com-
postelá o ditador Francisco Franco.

Fuches ti Paco, revélanos ago-
ra Fernández Prieto, quen nos de-
volveu a memoria. Todo naceu de
ti, e tal cousa, contrariamente ao
habitual na comunidade académi-
ca, mesmo vén de recoñecela leal-
mente este acreditado membro da
USC nunha entrevista en A Nosa
Terra (nº 1.230). Sen dúbida, todo
un exercicio de autocrítica que,
ademais de poñer en valor, querido
Paco, o teu papel pioneiro, propón
tamén un conmovedor exercicio de
modestia por parte do mesmo Prie-
to, ao recoñecer que un programa
televisivo como o devandito foi
máis alá que toda a investigación
universitaria e aquela outra feita e
producida con moito esforzo e ri-
gor fóra deses marcos académicos.

Tamén, amigo Lobatón, e pen-
so que expreso o sentir de tantos
centos de homes que arriscaron
vidas, liberdade e facenda, temos
que recoñecer con Prieto que fu-
ches máis lonxe ca eles. Pouco
serviron as testemuñas escritas
desde 1936. Tampouco o progra-
ma de memoria aberto no exilio
nin o traballo silencioso de todos

aqueles que, xa en plena ditadura,
recolleron testemuñas e materiais
para que a nosa historia  non tive-
se unha tampa que a cubrise.

Grazas a Prieto sabemos ago-
ra que o traballo de tantos colec-
tivos e asociacións viu a luz logo
do teu programa, e que, malia
supoñelo, a nosa actividade non
nacía da lealdade aos nosos már-
tires, senón da novidade e do
éxito do teu traballo televisivo.

Demos grazas, pois, a Louren-
zo Fernández Prieto por ter detecta-
do o noso grande erro. A el, o pro-
fesor elixido pola Consellería de
Cultura para dirixir o primeiro pro-

grama que sae dunha universidade
galega a fin de avaliar a represión
no noso país logo do 1936, mesmo
o animamos a que comece o expe-
diente para que poidas, querido Pa-
co, recibir un doutoramento hono-
ris causa ou, como o xeneral Fran-
co, a Medalla de Ouro da USC.♦

CELSO LÓPEZ PAZOS
PRESIDENTE DA ASEMBLEA

REPUBLICANA DE VIGO (AMIGOS

E AMIGAS DA REPÚBLICA) 

Et tu, Brute?
A famosa pregunta que o bardo
pon en boca de Xulio César seme-
lla axeitada no affair Sargadelos.
Os traidores, como o foron no seu
día os senadores romanos, mos-
tran o seu lado máis escuro con
conspiracións e traizóns. Máis se
cadra, como lles aconteceu aos se-
nadores, o tempo poñeraos no lu-
gar que se merecen. Non hai que
esquencer que tras o discurso de
Marco Antonio perante o corpo de
César, o pobo recolle a César e
quéimao no centro do foro rendén-

Continúa na páxina seguinte

O verdadeiro fundamento da
subcomisión do ‘Prestige’

OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA

O traballo no Congreso dos Deputados favorece a implementa-
ción de medidas para evitar que se repita un novo naufraxio e dá
recursos para mellorar a resposta en caso dunha nova maré negra.

Anuncian novo
hospital en Vigo.
Ben que lle
cómpre. O
sanatorio privado
de Fátima, por
exemplo, leva os
accidentes e ten un
cirurxán torácico
que vive na Coruña
e só vai os venres
ou se o chaman.

Debate
estatutario. Núñez
Feixóo di que
prefire que Galiza
seña unha rexión
como Baviera e
non unha nación
como Uganda.
Coa mesma
profundidade
argumental,
pódeselle
responder que é
preferíbel que seña
nación como Suíza
que non rexión
como Katanga. 

A morte no
atentado de
Bombay de 160
persoas foi
relevantísima
noticia. En
Palestina morreron
40 persoas, só nun
día, e a nova
mereceu catro liñas
en páxinas
interiores.

Talvez os Estados
Unidos non

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

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

DE 8 A 16 HORAS
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fracasaron no
Irak. Este país
destruído, sen
Goberno e
enfrontado entre
si, é un feble
negociador e unha
presa doada para
as petroleiras.

A foto. Os
soldados españois
morren en
Afganistan.
Zapatero e Raxoi
coinciden no
enterro,
consolando a nai
da vítima. ¿Pero
non houbera
unhas
manifestacións
contra a guerra
que auparon o
PSOE ao poder?

¡Pensar que o
Mundial de fútbol
comezou co lema
do “xogo bonito” e
o equipo de Brasil
como previsíbel
gañador e rematou
co violento
cabezazo de
Zidane e a vitoria
da defensiva
Italia!

A Xunta imporá
un canon eléctrico
pola auga. A ver
se se lembran de
que os cartos
obtidos vaian
preferentemente
para as comarcas
onde están os
encoros que boa
falta lles fai e ben
o merecen.♦

las xentes do mar que cos seus propios me-
dios evitaron que o fuel se estendera e se in-
troducira nas rías. Non é máis que ter ao dis-
por todo o coñecimento, a experiencia e a
aprendizaxe legada polo Prestige.

Recóllese unha cuestión fundamental: a
Administración debe crear, desde o primei-
ro momento no que se produza un acciden-
te, o Gabinete de Crise, que deberá estar
conformado, ademais dos membros que ac-
tualmente xa ten, por científicos e técnicos
mariños e por representantes do sector do
mar con experiencia nos comportamentos
do medio mariño.

A tarefa de impulsar o sector pesqueiro e
mariñeiro, e o recoñecimento da importancia
que ten para a economía galega, está presen-
te no informe.

Non obvia o documento, a listaxe dos
erros que agravaron as consecuencias do ac-
cidente, incorporado este aspecto grazas ao
BNG, que logrou introducir unha emenda que
denuncia a manipulación informativa realiza-
da pola Administración responsábel e o cú-
mulo de mentiras que derivaron nunha maior
crispación social. Deixa claro que os gober-
nos responsábeis non actuaron nos primeiros
días de acordo ás necesidades existentes, e
que se preocuparon máis por minimizar a gra-
vidade da catástrofe que por adoptar as medi-
das pertinentes para facerlle fronte. 

O informe recoñece, aínda que non como
desexariamos a maioría dos participantes na
subcomisión, a grande achega das xentes do
mar que evitaron unha catástrofe de maiores
dimensións, a xenerosidade dos voluntarios e
a dignidade da sociedade galega, cun recoñe-
cimento explícito a todos e todas que fomos,
e somos Nunca Máis.

É de xustiza que manifeste o meu inmen-
so agradecemento a todas as persoas que
compareceron nesta subcomisión, que o fixe-
ron desde o rigor, con ánimo positivo, cons-
trutivo e ofrecendo opcións de futuro. Unhas
persoas coas que volvemos rememorar as
emocións vividas naqueles días, especial-
mente ao escoitar os representantes dos ma-
riñeiros e das mariscadoras. Vaia por diante
tamén, o meu especial recoñecemento ao la-
bor do coordenador da subcomisión, Ceferi-
no Díaz, que soubo, a pesar das grandes di-
ferenzas que políticamente nos separaban
aos distintos grupos parlamentarios, conci-
liar e conseguir que puidésemos concluír un
traballo que agardamos sexa un gran contri-
buto para o futuro.♦

OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA é deputada do BNG
no Congreso 

Agora pretenden disfrazarse de xene-
rosos. E pídenlles a todos que sexan
“xenerosos” facendo grandes doses

de renuncia no novo Estatuto.
Outra vez a mesma historia.Queren que

os demais renuncien á defensa de Galiza.
Porque eles non renuncian a nada. Se-

guen a practicar a mesma política españo-
lista de sempre. Nunca defenderon outra
cousa. Todo o máis, en deter-
minados momentos bailan un
grotesco rigodón: un paso cara
a Galiza, un paso cara a Ma-
drid, un paso para Galiza e
quedamos en Madrid.

E non teñen a menor vergo-
ña nin o menor rubor en tratar
de cubrir a súa desfachatez
baixo a sombra de Castelao.

Aos poucos días de pacta-
ren uns mínimos, rebaixan dun
sopro os sete puntos pactados
deixándoos en tres co pretexto
de que así se sumen os “dísco-
los”.

Intentan que non se inclúa
no novo texto lexislativo, por
exemplo, o deber de coñecer o
galego, garantía para facer
efectivo o dereito ao uso da
nosa lingua.

Non nos enganamos: a si-
tuación da lingua non se resol-
ve unicamente con que no Estatuto apareza
o deber de coñecer o galego. Como tantos
dereitos, só a teimosía da loita pode garan-
tir que se fagan efectivos. Mais está tamén
claro que se non hai amparo legal a presión
social é sempre insuficiente.

Permítaseme unha anécdota referida ao
uso da lingua:

Colaboro con Freelang, unha organi-
zación que pon gratuitamente na internet
unha rede de instrumentos para a inter-
comprensión das linguas (dicionarios en
liña, tradutores, etc.) No meu caso dende
o galego ao francés ou viceversa (por
certo fan falta voluntarios para outras
linguas). Un traballo minúsculo que para

nada compite cos profesionais e fai moi-
tos pequenos servizos á xente e ao noso
idioma. 

Hai un par de meses recibín a seguinte
petición dun señor francés de idade (tra-
duzo do orixinal só o texto francés): “Que
quere dicir a expresión “Só para residuos
agrícolas amoreados”? É un cuño engadi-
do aos formularios de petición de incine-

ración de residuos agrícolas.
Coñezo bastante ben o galego
pero o termo “amoreado”
éme descoñecido. En el ayun-
tamiento me dijeron que se
ponen en todas las comunica-
ciones de queima pero no sa-
ben lo que quiere decir. Moi-
tas grazas e un saúdo dende
Ourense”.

Creo que o asunto non
precisa maior comentario.
Os pretendidos funcionarios
que tal responderon deron
mostras de evidente má von-
tade contra o consultante e
de belixerancia contra o noso
idioma. Porque non se trata-
ba nese caso –nin se trata na
práctica totalidade de todos
os casos– dun descoñece-
mento do galego. Se así fose,
unha rápida consulta, como
se fai para outros asuntos,

solucionaba instantaneamente a dúbida.
Trátase de manifesta hostilidade cara á
lingua propia do país (e oficial) e de de-
negación dos dereitos dos cidadáns que a
usamos.

Por iso é irrenunciábel que o Estatuto
inclúa o deber de coñecer o galego.

Os “xenerosos” pretenden facernos re-
nunciar ao noso mais non nos van enganar
coas súas burdas trécolas.

E se fai falta mobilizarse para lles qui-
tar a máscara, estou seguro de que moitos
centos de galegos baixarían á rúa para esi-
xir os dereitos da nazón de Breogán.

Porque eles si son –e xa o teñen de-
mostrado– bos e xenerosos.♦

‘Xenerosos’
HENRIQUE HARGUINDEY BANET

Perante a discusión dun novo estatuto de autonomía, o autor de-
fende que se protexa con firmeza o deber de coñecer o galego.

‘Trátase
de manifesta
hostilidade

cara á lingua
propia do país

(e oficial) e
de denegación
dos dereitos
dos cidadáns

que a usamos”

Vén da páxina anterior
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dolle unha homenaxe de heroe. Os
traidores xustifícanse. Os senado-
res facíanse chamar liberadores,
hoxe din algo semellante. Máis a
traizón non ten escusa. Xa que pa-
ra chegar a ela hai que manipular,
planificar e despois executar a ac-
ción. A traizón dos amigos é dolo-
rosa. Convértese nunha espiña.

AIsaac Díaz Pardo non hai que
defendelo. É un símbolo do que é
unha boa persoa, comprometida co
seu país e coa súa xente. Os traido-
res equivócanse. Non son os gale-
guistas históricos os beneficiarios
da labor de Isaac, somos todos, os
da Galiza, os de España, os que
queremos coñecer a verdade e non
queremos que se nos oculte nada,
nin que se esqueza a ninguén. Aes-
ta espléndido labor dedicou Isaac
toda a súa vida. A balanza sempre
pesa máis do lado da dignidade e
do compromiso. É unha mágoa
que, unha vez máis o amor ao di-
ñeiro volta ensucialo todo!

Os traidores só son merece-
dores do noso desprezo e co tem-
po pasarán á historia coma o que
son, mentres que Isaac Díaz Par-

do seguirá a ser un grande home,
merecedor da nosa admiración e
agradecemento. Foi o faro esen-
cial nun país que grazas a el con-
seguiu saír da escuridade.♦

NATALIA FERNÁNDEZ
E OUTRAS SINATURAS

Unha alternativa
a Quintana?

Na asemblea do 2003 tremían que
os da UPG postularan un candida-
to, falaban de manobras, “golpis-
mo” e outras veleidades que inspi-
raron estrañas alianzas. Terminaron
por apoiar un “rei Midas” destrutor
dos proxectos que encabezaba.

Dende fóra. Os que construi-
mos a base real do nacionalismo,
de onte e de mañá, non entende-
mos como é posíbel que os que
sempre representaron a reacción
falen de crear unha alternativa de
esquerda á “UPG e a Anxo Quin-
tana”. Tómannos por parvos?

Nos anos duros, eramos “ter-
ceiromundistas”, “radicais” e ou-

tras lindezas. Eles, ou andaban no
“nacional(español)ismo demo-
crático” ou na casa rindo de nós.
Outros dende dentro medraban á
sombra da UPG exercendo do
máis revolucionario, cando lles
aparecía un crítico ao seu perso-
nalismo. Agárranse ao seu cargo
como se fose vitalicio. Entón é
cando xorden estrañas alianzas.

Aqueles que cimentaron o
BNG de hoxe, facendo posíbel
que fose a casa de todos, foron vis-
tos coma diaños con rabo, marxi-
nados e afastados por acabados de
chegar, que onte se rían de nós ou
nos condenaban por “radicais”.
Nós, dende a trincheira do soño
dunha patria liberada, seguimos
traballando por facelo realidade...
a lingua, o sindicato, a vida cotiá...
todo é Galiza, todo é combate... 

Dende fora, daquela, aposta-
mos por Quintana, dado que a al-
ternativa era a morte do que tanto
nos custou erguer. Avisabamos dos
que se apuntaban a cabalo gañador,
só para manter o seu estatus, ou/e
situarse no futuro. Tiñamos razón.
Polo que cómpre lembrar que a ne-

cesidade de renovación non é só
para o voceiro nacional, tamén pa-
ra aqueles, que agora coma ratas
abandonan o barco da UPG, cando
esta lles propuxo a substitución.

Nas aras da modernización
sacrificouse o traballo na rúa, es-
tes profetas non gostaban do
contacto co pobo nin do debate
interno, agás que o poidan con-
trolar. E agora demandan todo
iso. Cantos novicios ingresaron
para manipulalos con mensaxes
tan equívocas? Que doado e ren-
díbel é agora ser do Bloque.

Son, case que todos, ex “upe-
gallos”, resentidos, ou náufragos
do “nacional(español)ismo de-
mocratico”, e agora queren evan-
xelizar pola esquerda, cando fo-
ron eles os que se pecharon na
endogamia da institucionalite
aguda, e na dereitización, non
movendo peza vendo como caía
o que noutrora chamabamos “te-
rra liberada” e pechando calque-
ra voz crítica ou combativa.♦

FREDERICO SANTALLA
(CEE )



H.V.
O presidente Emilio Pérez
Touriño admitiu que parte do
profesorado non ten a capaci-
tación suficiente para impartir
en galego as materias que
marca a lei. As súas palabras
chegan nun momento no que
os plans de implantación da
lingua non alcanzan o estable-
cido na Lei de Normalización.

O presidente considera que hai
un “problema” co baixo nivel de
galego que teñen os profesores
que deberían impartir a súa mate-
ria nesta lingua. Como medida
correctora, pretende modificar o
contido dos cursos que habilitan
os que se presentan a unha praza
de oposición e un plan de forma-
ción para os ensinantes en activo.

A baixa competencia lingüísti-
ca dos ensinantes púxoa de mani-
festo un informe publicado polo
Consello Escolar de Galiza. Neste
documento indícase que un de cada

tres profesores de bacharelato de-
clara que non ten un coñecemento
suficiente do galego como para em-
pregar esta lingua nas clases. No
caso dos ensinantes da formación
profesional, a porcentaxe é do 25%.

Contraste co alumnado

As dificultades do profesorado
contrastan cos avances do alum-
nado na educación infantil e na
primaria. Ao comezo de prima-
ria, un terzo do alumnado non al-
canza a competencia suficiente,
mentres que cando comeza o se-
gundo ciclo, a dificultade coa
lingua baixa ao 16,8% e cando
inicia a ESO non ten un nivel
axeitado o 5,7% do estudantado.

Mentres os estudantes inician
a ESO cunha competencia sufi-
ciente en galego, un terzo dos en-
sinantes nesta etapa non ten o ni-
vel necesario para impartir a súa
materia en galego. O desfase pon
de manifesto que non eran certas

as informacións difundidas até a
actualidade, segundo as que o ga-
lego non tiña máis presenza nos
centros porque o contorno social
así o desexaba. Máis ben aconte-
ce que os ensinantes non teñen
capacidade lingüística suficiente.

A finais de curso, a Secretaría
Xeral de Política Lingüística, de-
pendente da Presidencia do Gober-
no, puxo en marcha un plan para
introducir o galego na educación
infantil e impuxo unhas condicións
que distintos sectores consideraron
como moi rigorosas, cando non as
cualificaron como “carreira de obs-
táculos” para o galego. Os defenso-
res da lingua como a Mesa pola
Normalización, reclamaban que se
cumprise a Lei de Normalización e
que cando menos se puxese en
práctica un decreto de 1995 que im-
puña uns mínimos de galego nas
aulas. Mais a Secretaría Xeral se-
guiu cun plan que incorporará o ga-
lego a moi poucos colexios. Os sec-
tores defensores da lingua agora

pensan que os obstáculos á lingua
pretendían ocultar a baixa compe-
tencia lingüística do profesorado.

Herdanza

Tras o recoñecemento do presi-
dente do “problema” que constitúe
que o colectivo encargado de gale-
guizar o ensino non estea capacita-
do, lembrou que é unha situación
herdada tras dezaseis anos de go-
berno do PP na Xunta. De todos
xeitos, todos os profesores que
aprobaron unha oposición en Gali-
za tamén superaron unha proba de
galego ou tiveron que acreditar
competencia na lingua do país.

Touriño considera que elevar
a cualificación dos docentes “é un
proceso demasiado prolongado
para esixirlle resultados ao gober-
no bipartito”, pero non falou en
ningún momento de esixirlles aos
ensinantes que dean o nivel de
galego que acreditaron posuír.

Por outra banda, a Mesa pola

Normalización, a través das súas
mocidades, pediulle á Consella-
ría de Educación que “sexa res-
ponsábel” e que “o curso próxi-
mo ningún instituto imparta me-
nos do 50% do ensino en gale-
go”. A esta petición sumáronse o
Sindicato de Estudantes e os Co-
mités Abertos de Estudantes.

Aínda que hai unha porcenta-
xe de profesorado que afirma non
estar en condicións de impartir as
clases en galego na educación in-
fantil, os datos deste mesmo ni-
vel educativo indican que o
52,5% dos profesores están insta-
lados no galego. Unha extrapola-
ción sobre o colectivo de ensi-
nantes do bacharelato permitiría
supoñer que este grupo alcanza o
mesmo nivel e daquela podería
cumprirse o obxectivo do 50%
das clases en galego. Iso, a for-
mación do profesorado, a esixen-
cia da Consellaría e a vontade
política do Goberno, permitirían
inverter a situación actual.♦
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Un informe do Consello Escolar denuncia a precariedade do idioma no ensino

Touriño admite a falta de formación do
profesorado que ten que impartir clases en galego

H.V.
Tras un aprazamento dun mes, o
mércores doce a mediodía no
xulgado do social número dous
de Pontevedra celebrouse un xuí-
zo contra a asesoría Fernández
Puentes S.L. por despedir unha
traballadora que falaba galego.

A defensa de María do Car-
me Fernández Puentes alegou
que a despedida non pasara o pe-
ríodo de proba e que en conse-
cuencia extinguiu o contrato asi-
nado uns días antes. Tamén ase-
gurou que a razón da demanda
contra eles estaba relacionada
coa intención de conseguir car-
tos e a prestación de desempre-
go, á que en principio a despedi-
da non tiña dereito porque aban-
donara voluntariamente outro
posto de traballo para prestar os
seus servizos como oficial de
primeira nesa asesoría.

Mais as afirmacións da de-
fensa quedaron en cuestión can-
do interveu un psicólogo que
participou no proceso de selec-
ción de persoal e que foi teste-
muña de Montse Irago, a traba-
lladora despedida. O psicólogo
indicou que Irago era a persoa
idónea para o traballo. Ademais,
a traballadora demostrou a súa
plena competencia, posto que
procedeu a defender ela mesma a
súa causa no xuízo, realizando
unha labor que superaba as esi-

xencias do traballo que tiña que
desenvolver.

Montse Irago lembrou que a
dirección da asesoría non estaba
capacitada para estimar a súa com-
petencia porque nin sequera foi ca-
paz de levar adiante en forma o
despedimento e que só entregou
unha documentación obrigatoria
despois de denunciar a despedida
ante Traballo a negativa a entregar
o mencionado documento.

Na súa declaración, Montse
Irago asegurou que a propietaria
da asesoría, despois de despedila,
dirixiuse a ela coas palabras: “ves,
díxenche que non falases galego”.

O uso do galego foi a razón do
despedimento, segundo Irago, que
pediu que se declarase nulo do ac-
to e que a readmitan, pagándolle
os soldos desde ese momento.

Por outra banda, aínda que
Montse Irago non tiña dereito a
cobrar o desemprego porque
abandonou de forma voluntaria o
seu emprego anterior, o INEM
recoñeceulle a prestación debido
ás condicións do despedimento.

Os representantes legais da
asesoría defenderon a legalidade
do despedimento.

Curiosamente, no xuízo sóu-
bose a empresa demandada reci-
biu subvencións de Política Lin-
güística por realizar en galego
“case toda a documentación ante
a Administración”.♦

En Valencia
houbo
un accidente
non un atentado
Eduardo Mendoza comen-
ta en El País (10 de xullo) o
tratamento informativo do
accidente de metro de Valen-
cia: “A semana pasada pro-
duciuse no metro de Valen-
cia un tráxico accidente que
recibiu dos medios de infor-
mación unha cobertura des-
proporcionada (...). Moitas
mortes nun metro remiten de
un modo automático a Lon-
dres, e por derivación, ao
11-M. Esta debe ser tamén a
razón que impulsou o presi-
dente Rodríguez Zapatero
a suspender a súa viaxe ofi-
cial á India, de importancia
para a economía española.
Non facía falta. Se se produ-
ce un atentado como os que
dixen, é natural que o pri-
meiro mandatario regrese ao
país, se faga cargo da situa-
ción e tome as decisións que
cúmpran. No caso de Valen-
cia, as medidas asistenciais,
técnicas e, se procede, xudi-
ciais van de seu, e a repre-
sentación oficial no sepelio
podíaa desempeñar a vice-
presidenta, que está precisa-
mente para substituír o pre-
sidente (...). Tamén a televi-
sión actuou con criterios bé-
licos: en canto as cámaras
pescudaban imaxes e admi-
nistraban o escaso material
dispoñíbel, locutores e locu-
toras informaban fuxindo do
sentimentalismo, pero afec-
tando o aire grave e sereno

de quen dá noticias inquie-
tantes procurando que non
cunda o pánico. Ao fondo,
do fondo, claro, están os
mortos. Non loitaron por un-
ha causa xusta nin se sacrifi-
caron polo ben común. Nada
os une, salvo a adversidade.
Querían ir de un sitio a outro
en mala hora e non chega-
ron. Deixémolos tranquilos
dunha vez”.♦

ZP e os papistas
Xosé Manuel Ponte comen-
ta, en Faro de Vigo (11 de
xullo), a visita do Papa. “As
reticencias e as críticas ao
presidente do goberno foron
acedas e continuas, e foi pre-
sentado ante a audicencia
como o inimigo número un
da unidade familiar. Nalgún
momento chegouse a ridicu-
lizar unha nota oficial dos
servizos de comunicación da
Moncloa na que, seica, se
confundía o rosario de per-
las que Bieito XVI lle rega-
lara á muller de Zapatero,
cun colar de perlas. Cómo ía

o Papa a regalarlle un colar
de perlas á esposa do presi-
dente do goberno? En fin,
que diría o inefábel Jiménez
Losantos. Tivo que ser a co-
ñecida xornalista Paloma
Gómez Borrero a que puxe-
ra un pouco de cordura, e si-
nalase que a preocupación
principal do Papa non só era
a familia tradicional españo-
la —esa que permanece fer-
vorosamente unida ante o
prato de sopa e o televisor—
senón a situación da familia
no mundo, sobre todo en pa-
íses pobres ou en forte de-
senvolvemento económico,
que teñen outros problemas
ben máis difíciles de solu-
cionar. Estas actitudes veñen
confirmarnos que a acepta-
ción pacífica do laicismo do
Estado ten mal camiño no
noso país. O discurso do Pa-
pa foi moito máis moderado
que o dalgúns dos seus bis-
pos e cardenais. E o destes
últimos, bastante máis mor-
no que o dalgúns locutores
de radio. Como adoita a di-
cirse, aquí somos máis pa-
pistas que o Papa”.♦

Extinguiron o seu contrato
durante o período de proba

Celebrado o xuízo polo
despido da traballadora
que falaba galego
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Nunha operación feita ás présas,
de dubidosa legalidade e coa
oposición do BNG, o PSOE re-
solveu o proceso administrativo
de concesión de licenzas de emi-
soras dixitais de televisión local,
que deixara pendente o Goberno
Fraga en funcións.

Os grandes beneficiados des-
ta concesión foron dous grupos
de comunicación foráneos, o gru-
po Prisa (El País, Ser, Localia...)
e o grupo Moll (Faro de Vigo, La
Opinión da Coruña...), que aca-
paran as licenzas nas cidades, en
solitario ou en colaboración con
empresarios locais.

Existe máis pluralidade na
concesión das emisoras nas co-
marcas, aínda que ao quedaren
excluídas numerosas emisoras
locais independentes, algunhas
delas levan dez anos emitindo e
que terán que pechar dentro de
dous anos, pon en dificultades o
proxecto  Onda Nós, que tiña
previsto realizar unha programa-
ción conxunta de maneira está-
bel unha vez culminado o pro-
xecto de dixitalización.

Fontes nacionalistas mostra-
ron o seu “profundo malestar coa
política que está a seguir a Se-
cretaría Xeral de Comunicación,
tanto no referente á concesión
das televisións dixitais como no
que concerne aos medios públi-
cos, nomeadamente os informa-
tivos da TVG”, aos que denomi-
nan “teletorito” por estar ao ser-
vizo case exclusivo do presiden-

te da Xunta pero, tamén, debido
á súa visión profundamente es-
pañola”. O BNG retiroulle a Fer-
nando Salgado, secretario xeral
de Medios de Comunicación, a
súa confianza como representan-
te obxectivo do Goberno de coa-
lición. Aínda así, non quixeron
nin confirmar nin desmentir o
voto en contra do BNG no Con-
sello por “ser un segredo”.

Pero A Nosa Terra está en con-
dicións de afirmar que a concesión
foi unha decisión unilateral do
PSOE, que ten todos os xeitos de
ir en contra da nosa lingua, da plu-
ralidade de contidos, ao concentrar
a propiedade dos medios e, tamén,
da posibilidade dun tecido empre-
sarial galego no eido da comunica-
ción. Tamén que os conselleiros
do BNG fixeron constar en acta o
seu voto negativo para salvagar-
darse de posíbeis accións legais
que podería traer a concesión irre-
gular dalgunhas emisoras.

Dáse a circunstancia que nos
dous temas que no pacto do go-
berno entre nacionalistas e socia-
listas non quedaron por escrito a
petición do PSOE, política lin-
güística e medios de comunica-
ción, os socialistas racharon o
pacto e obran sen contar cos seus
socios de Goberno.

Algúns dos aspectos que po-
den aparecer como lesivos para
Galiza, como o uso da lingua,
poderían subsanarse en parte de
cumprirse a legalidade de que o
50% das emisións se realicen en

galego. Pero non é probábel que
sexa así se temos en conta que as
emisoras de radio concedidas
polos gobernos autonómicos in-
cumpren na súa totalidade a le-
galidade ao non aterse ao dispos-
to nas concesións: emiten en ca-
dea, cando non está permitido (a
maioría dedícase á radiofórmu-
la), non usan o galego nin cum-
pren o proxecto a respecto das
horas de emisión e traballadores
que contratar. Algunhas delas
son, unicamente, un posto reemi-
sor sen que o Goberno fose quen
de facer cumprir a legalidade.

O que si non poderá emen-
darse é pór en mans alleas a Ga-
liza boa parte do noso sistema
comunicacional, antepoñendo os
intereses partidarios aos do país,
afirman os prexudicados, a
maioría cunha visión galega.

Recorrer o concurso

Fidel Fernán, presidente de On-
da Nós, que agrupa emisoras lo-
cais de televisión, mostrou a súa
intención de recorrer o concurso,
confiando nas posibilidades de
revogar a adxudicación. Fernán
considera que, sobre todo nal-
gunhas emisoras, non se cum-
pren as condicións estabelecidas
nos pregos do concurso, como a
creación de emprego, mínimo de
horas de emisión en galego... Pe-
ro tamén afirma que o proceso
no que realizou a adxudicación
está viciado de principio.

A presidencia da Xunta puido
incorrer en “abuso de poder” á ho-
ra de aprobar as concesións, ao
non seguir o proceso dos temas
que deben ser aprobados polo
Consello da Xunta, denuncian as
emisoras excluídas. O que fixo a
Mesa de Contratación foi conti-
nuar co proceso que viña do ante-

rior Goberno, e que quedara para-
lizado nun tenso debate no Gober-
no Fraga en funcións, precisamen-
te por detectarse irregularidades.

Segundo fontes de diversas
empresas que se presentaron ao
concurso, vaise comezar un pro-
ceso longo e conflitivo que “pa-
ralizará as concesións e non dei-
xará en bo lugar a súa política
mediatica, ao servizo de intere-
ses foráneos e persoais”.

Estas mesmas fontes afirman
que o PSOE, concretamente o di-
rector xeral Fernando Salgado,
tiña moita presa en realizar estas
adxudicacións xa que tanto o
Grupo Prisa como o Moll están
pendentes de pór a andar senllos
proxectos en Galiza.

O grupo de Jesús Polanco
pretende, ademais de potenciar a
cadea de televisión Localia, que
está a dar grandes perdas, pór a
andar en Compostela unha edi-
ción de El País para Galiza. O
grupo Moll, que se formou co
impulso do íntimo amigo de Fe-
lipe González Enrique Sarasola,
pretende sacar o Faro de Galiza
en Compostela, para acceder a
máis cota de publicidade.

O Goberno actual tamén terá
que decidir sobre o recurso pre-
sentado contra o proceso que lle
outorgou ao grupo Voz e Popular
TV (COPE) unha licenza de tele-
visión dixital para toda Galiza.

Nel afírmase que “o acordo é
radicalmente nulo por ter violado
o prego de bases administrativas
e máis o Texto Refundido da Lei
de Contratos do Estado: as ofertas
foron avaliadas por terceiros,
alleos á mesa de contratación sen
habilitación legal ningunha e sen
garantías de imparcialidade”.

O actual Goberno non quixo
entrar nese recurso, aínda que o
PSOE prometera facelo.♦
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Latexos

Iraq baixo
Bush
X.L. FRANCO GRANDE

Willian Blum (que na-
da ten que ver con
Allan Bloom, un dos

inspiradores dos neocons,) pu-
blicou un luminoso artigo en
CounterPunch, que pode ser
consultado na rede (www.rebe-
lion.org) no que resume as ra-
zóns polas que Iraq está hoxe
moito peor que con Sadam. O
artigo baséase nunha informa-
ción dun relixioso xií que ten
sona de moderado e que foi fa-
cilitada ao corresponsal no es-
tranxeiro de National Public
Radio, Loren Jenkins.

Coa invasión perdeuse un
sistema educativo en funcio-
namento. Fálase de que un
84% dos establecementos de
educación superior foron des-
truídos, danados ou
saqueados. Miles de
académicos fuxiron ao
exterior, outros foron secues-
trados ou asasinados, e
arredor dun millón de xente
da clase media máis educada,
vital para o país,  refuxiouse
en Exipto, Siria e Xordania.

Destruíuse e saqueouse o
antigo patrimonio do país,
pode que o maior arquivo do
pasado humano. Na
sociedade non rexe a lei e a
lei islámica levará a un claro
retroceso, pois, fóra da esfera
política, había un sistema xu-
dicial laico que din aceptable.
Non existen os dereitos das
mulleres e os homes poden
ser acusados por poñerse ber-
mudas en público.

A invasión fixo que se
perdese o sistema de atención
sanitaria en funcionamento,
ou sexa, a perda da saúde pú-
blica. Infeccións mortais, tifos
e tuberculose arrasan o país.
A rede iraquí de hospitais e
centros de saúde, antes admi-
rada no Oriente Medio,
quedou practicamente desfeita
pola guerra e os saqueos. Res-
pírase uranio empobrecido,
que infecta a auga, a terra, os
xenes e produce nacementos
con deformacións. E foi
usado tamén o napalm e o
fósforo branco.

Os invasores esforzáronse
especialmente na humillación
do país nese verdadeiro gulag
de prisións dirixidas polo exér-
cito USA. e o goberno títere
indíxena.  Unha área –di
Blum– de desastre dos dereitos
humanos. Máis de 50.000 ira-
quís foron encarcerados polos
invasores e moi poucos conde-
nados. O comercio sexual, an-
tes inexistente, é hoxe un pro-
blema. O desemprego ascende
a case un cincuenta por cento.
Acelerouse a carestía da vida e
caeron os ingresos.

O relatorio que fai Blum é
mesmo arrepiante. Suxiro que
se consulte a xa citada páxina
na rede. Aquí só podemos dar
un pequeno resume. A
conclusión do relixioso xií é
contundente: “prefiro ver a
Iraq baixo Sadam Husein que
tal como está agora”.♦

Coa oposición do BNG no Consello da Xunta

O PSOE concédelles as televisións
dixitais a grupos foráneos afíns

PACO VILABARROS

A.N.T.
Os grupos PRISA e Moll, afíns ao PSOE, foron os grandes bene-
ficiados na concesión das emisoras dixitais de televisión que
aprobou a semana pasada o Consello da Xunta. A decisión ten
un forte calado político porque pon en mans de empresas forá-
neas gran parte do sector galego dos medios de comunicación
audiovisuais e porque se toma coa oposición do BNG, vulneran-
do o pacto de goberno subscrito por nacionalistas e socialistas.



A. EIRÉ
Oficialmente, o relatorio avanza
“axeitadamente” na redacción
estatutaria. A realidade non se-
mella ser tan optimista pois PP
e PSOE están a dosificar tanto
as súas propostas que agora te-
ñen que presentar por escrito
que calquera avance é difícil.

Aínda non se subiu ningún chan-
zo no relatorio estatutario. O pre-
ámbulo, no que tería que apare-
cer a definición de Galiza como
nación, quedou aparcado. Ao tí-
tulo preliminar o PSdeG-PSOE
presentou unha proposta na que
fala de “nacionalidade históri-
ca”. O PP, loxicamente, sumouse
á proposta, polo que os socialis-
tas tiveron que explicar que no
preámbulo defendían o recoñe-
cemento nacional de Galiza. Pe-
ro como a discusión desta queda-
ra aparcada, tampouco se avan-
zou no título preliminar.

O PP tampouco quixo aceptar,
tan sequera, a denominación do
25 de xullo como Día Nacional
de Galiza, tal é como recolle o ac-
tual estatuto, no que baseou as sú-
as propostas, aínda que amplián-
doas con profusión en temas co-
mo a discreción do escudo.

Xosé Manuel Barreiro afir-
mou publicamente que non dixe-
ran “nin si nin non”.

Esta semella ser a táctica dos
populares, a de adiar todos aqueles
puntos nos que poidan existir con-
troversia mentres se poñen de acor-
do internamente, ao comprender
que teñen que dar algúns pasos.

Este é, realmente, o único avance.
Porque non se pode dicir tam-

pouco, ao contrario do que saíu
publicado en certos medios, que
se avanzou no título primeiro, no
que se recollen os dereitos e li-
berdades. A proposta do PP, po-
deríase considerar un avance nas
súas teses, ao recoller o dereitos
dos cidadáns, aínda que o realiza
de xeito indirecto instando os po-
deres públicos á súa defensa.

O PSOE presentou neste
apartado unha redacción bastante
inconclusa e que se sitúa bastan-
te por debaixo do texto aprobado
no Estatuto catalán. Vai ser esta a
dinámica dos socialistas? Un
PSOE que pretende non só apare-
cer como o “centro” das posturas
enfrontadas entre nacionalistas e

populares, senón que aspira a
que Emilio Pérez Touriño, como
presidente, se converta ante a ci-
dadanía no salvador do Estatuto,
propiciando o acordo final.

Os nacionalistas, pola súa
banda, defenden a postura do seu
proxecto de Estatuto presentado
hai case un ano á cidadanía.

A proposta de Quintana ao PP

Nacionalistas e populares non es-
tán dispostos a entregarlle motu
proprio ese papel estelar. Neste
contexto posibelmente habería
que entender o emprazamento que
lle realizou o PP a Anxo Quintana
para negociar. Así como a contes-
tación do voceiro nacional do
BNG, propoñéndolle a Alberto

Núñez Feixóo que aceptarían co-
mo punto de partida o do PP para
falar do financiamento, se eles, en
troques, aceptaban o do BNG pa-
ra definir a Galiza como nación.

Sorprendeu que Feixóo non
contestase, senón que o fixese o
secretario xeral, Alfonso Rueda,
quen emprazou para negociar a
que Touriño estivese tamén de
acordo. Sen dúbida un xeito de
botar balóns fóra e gañar tempo.

No contexto antes descrito ta-
mén habería que entender as ma-
nifestacións do voceiro socialis-
ta, Ismael Rego. Rego cualificou
como “ocorrencias” as propostas
de Quintana e Feixóo, acusándo-
os de pretender o “protagonismo
mediatico” que interfire na re-
dacción do relatorio, desviando a
atención do parlamento.

Barreiro (PP), e Carlos Ayme-
rich (BNG) coinciden ao afirmar,
contestándolle e Rego, que “unha
cousa é o debate político e outra
distinta o debate no relatorio”.

Polo que se pode comprobar,
o PSOE non admite ningún diá-
logo que non pase polo protago-
nismo do presidente.

Que o BNG acepte a propos-
ta de financiamento presentada
polo PP para comezar a falar do
tema, non quere dicir, segundo
fontes nacionalistas, que estea de
acordo con ela, pois, para come-
zar parte dun principio diferente,
pois o PP demanda diñeiro do
Estado e o BNG, ademais de de-
fender a débeda histórica, aposta
pola autonomía financeira e a
corresponsabilidade.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

As mensaxes que leu o
Papa durante a súa visi-
ta a Valencia fixeron

que a prensa máis proclive ás
posicións do goberno español
respirase aliviada. Agardaban
que o antigo responsábel da
Congregación para a Doutrina
da Fe tocase os tambores de
guerra e iniciase o asalto ao so-
calismo de ZP, caracterizado
polos divorcios rápidos, os ma-
trimonios gais e a ruptura de
España en cachos. Para a peri-
feria socialista era probábel que
Bieito XVI continuase a vella
política de Xoán Paulo II, o
guerreiro da Guerra Fría, o ho-
me de acción pouco pendente
de exquisiteces, encantado con
meter as mans no lume cada
vez que facía falta. O vello xe-
fe dos católicos manexábase
ben na confrontación, e de
vivir agora talvez valorase esta
visita a Valencia como unha
oportunidade de ouro para dar
o disparo de saída á ofensiva
que están a preparar as hostes
máis guerreiras do clero
español. Fronte á dexeneración
moral e a desfeita da patria.
Mais se a tosquedade era a vir-
tude daquel, parece que o refi-
namento é a deste, á marxe de
que teñan que negociar o finan-
ciamento anual do Estado espa-
ñol e as condicións nas que se
impartirá a materia de relixión
católica. Agora ben, deducir
das boas maneiras deste Papa
unha política máis moderada,
ou unha renuncia aos
obxectivos políticos do clero
español, é francamente
inxenuo. 

Dicía Santiago Carrillo que
a dereita española do ano 36 e
a actual parécense como dúas
gotas de auga. E resulta fácil
observalo se escoitamos os ar-
gumentos do elocuente Josep
Piqué. Aclara o ex-ministro
que o franquismo non era fas-
cismo e leva razón. O
franquismo foi desde o come-
zo un movemento nacionalista
ultracatólico, con tendencias
medievalizantes, moito máis
violento e vil que o fascismo.

Na actualidade hai outra
gota de auga igual que as dúas
anteriores, coa que simpatiza
Joseph Ratzinger. É a dereita
polaca. O partido dos irmáns
Kaczynski ensaia arestora, o
modelo que a reacción españo-
la desexaría para aquí: son eu-
roescépticos e cercanos aos ne-
ocons, rexeneracionistas da
moral católica, contrarios aos
dereitos dos homosexuais e
hostís con eles, patriotas e nos-
tálxicos do pasado glorioso de
Polonia, contrarios ao divorcio. 

Ten interese fixarse en co-
mo se vai configurando a
dereita española. O centrismo
está desaparecido e o elo de
unión principal é cada vez
máis a Igrexa combativa.
Teñen a base militante máis
activa, a emisora máis resisten-
te e agora completan o discur-
so anunciando que a unidade
de España está en perigo. Ma-
riano Raxoi non ten que poñer
nada. De momento viaxa
debalde cara á ultradereita.♦

H.V.
O pasado sábado oito de xullo cen
militantes do BNG presentaron en
Santiago un documento titulado
“Polo reforzamento do BNG. Un-
ha alternativa política”, que consi-
dera que esa organización padece
unha crise iniciada hai cinco anos.

O documento pretende “cons-
tituír a base para a reunión dunha
alternativa que contribúa á supera-
ción da situación de estancamento
e crise política que sofre o BNG” e
que tomará forza na XII Asemblea
Nacional que se producirá a fin de
ano. O dirixente de Esquerda Na-
cionalista Alberte Xullo Rodrí-
guez Feixoó indicou que “non se
valora de momento a presentación
dunha lista alternativa, aínda que
si pode haber unha ou máis, a xul-
gar pola existencia doutro docu-
mento crítico que parece que ta-
mén está en preparación”.

O acto de presentación deste
documento contou coa presenza
de cen militantes desa organiza-
ción, procedentes na súa maioría

de Esquerda Nacionalista, a ex-
tinta Unidade Galega e sectores
independentes. “É un grupo re-
ducido que está comprometido
co documento, en setembro pro-
babelmente haxa un acto máis
amplo”, dixo Rodríguez Feixoó.
Entre as persoas que asistiron á
presentación estaba Camilo No-
gueira, que non foi quen de evitar
que a prensa lle roubase unha fo-
tografía na que podía interpretar-
se que daba apuntamentos á me-
sa que presentaba o documento.

Unha das persoas que se pro-
nunciou sobre o documento foi
Xosé Manuel Beiras, que lem-
brou que as posicións diferencia-
das son habituais nunha fronte e
pediu a este sector que presente a
alternativa na Asemblea do
BNG, no canto de redactar docu-
mentos. Outras organizacións in-
tegrantes do Bloque, cuxa parti-
cipación se insinuara, como o
Colectivo Socialista, desmenti-
ron a súa relación coa iniciativa.

No que pon o acento o docu-

mento é no que considera a crise
do Bloque. “Quizais o ascenso do
BNG foi desmesurado e non foi
quen de adaptarse, por iso a orga-
nización ten unha estrutura feble;
ademais, a presenza no goberno
desmantelou os cadros do partido”,
dixo Alberte Rodríguez Feixoó.

Baseándose na existencia
dunha crise cuxo comezo sitúa en
2001, o documento presentado en
Compostela sostén que a socieda-
de galega mudou radicalmente
desde os anos setenta e que o Blo-
que non se acomodou aos cam-
bios e que “un pragmatismo re-
signado” levou a situarse en posi-
cións “rexionalistas” no canto de
reivindicar a autodeterminación.

Non entra a valorar este do-
cumento a acción de goberno pe-
ro si critica que o executivo sexa
quen marque a liña política do
BNG. Os redactores consideran
que hai unha desconexión entre a
forza política e a sociedade gale-
ga. É aí onde toma corpo o título
do documento: “Polo reforza-

mento do BNG. Unha alternativa
política”, xa que os redactores
pretenden “un novo impulso”
desta organización para incorpo-
rar novos sectores sociais.

Sobre a oportunidade política
dun documento crítico que chega
nun momento no que unha orga-
nización é pouco dada aos cam-
bios porque vén de ocupar o go-
berno, Alberte Xullo Rodríguez
Feixoó indicou que “sempre se
di que somos inoportunos, pare-
ce que o sentido da oportunidade
é máis importante que abordar o
fondo dos problemas e nós de-
tectamos algunhas eivas que
pensamos que hai que corrixir
agora que estamos a tempo”.

Por outra banda, un colectivo
integrado maioritariamente por
persoas do BNG escindidas da
UPG van celebrar unha asem-
blea constituínte en Santiago os
días 15 e 16. De momento non
teñen nome nin quixeron pro-
nunciarse sobre as súas posi-
cións ideolóxicas. ♦

Denuncian ‘pragmatismo resignado’, ‘rexionalismo’ e dirixismo
Esquerda Nacionalista e Unidade Galega presentan
un documento crítico coa dirección do BNG

Quintana propicia o debate con ofertas de diálogo ao PP

As propostas do PP e PSOE
a anos luz do Estatuto catalán

Ismael Rego (PSOE), Carlos Aymerich (BNG) e Xosé Manuel Barreiro (PP).



Atópome en Arcade, concello de
Soutomaior, son as 6 da tarde e
diríxome cara ao porto para ensi-
narlle ao meu amigo o novo mo-
numento que instalaron na praia.
Advírtoo da magnitude da esta-
tua, mais parece que non o cre.
Estaciono o automóbil no aparca-
doiro e, ao baixar, comprobo o
balbordo que emiten decenas de
nenos nunha sorte de pista de ba-
loncesto e nun campiño de fútbol,
situados a carón dunha depurado-
ra que non fai máis que verter li-
xo a unha espesa e noxenta masa
de auga que semella ser o mar.
Paseamos entre a xente que cami-
ña sobre as follas que desprenden
as árbores na carballeira situada
onde a praia. O meu amigo dirixe
a súa mirada cara adiante atento
ao que se vai atopar. Mentres es-
coito o estalar das follas, comezo
a albiscar unha das mans do Cris-
to Redentor. Pregúntolle se o está
a ver, pero non o distingue por
mor da cor clara, que se confunde
co fondo da fábrica de porcelana
que se atopa á beira da casa na
que o instalaron. Por fin, ao bai-
xar un par de chanzos, enxerga-
mos a figura. O meu amigo pare-
ce absorto, logo duns segundos,
coméntame que nunca vira seme-
llante coloso ao pé dunha  praia.
Ao redor do valado de pedra que
delimita o terreo sobre o que se
levantou a estatua concéntranse
unhas quince persoas. Hai quen
sube aos pequenos bancos situa-
dos baixo o muro co fin de obser-
var a casa con coidado para non
seren vistos entre os ocos que hai
no cerrume. De ser de noite e es-
taren as luces prendidas, terían a
posibilidade de ver con todo deta-
lle cada recuncho da chamada fá-

brica dos soños, un chalé cons-
truído hai dous anos a metro e
medio da praia sobre unha antiga
fábrica de cerámica. 

No verán do pasado ano, a
noticia da creación da estatua
provocou unha expectación sen
precedentes na poboación dos
arredores. Finalmente, tras nu-
merosas faladurías, a aparición
da colosal figura tivo lugar o 24
de decembro, feito polo que o
valor da escultura ascendeu de
xeito considerábel, ascendendo
aos 80.000 euros.

A obra, esculpida por E. Mar-
tínez, canteiro de Tomeza, foi
contruída en catro pezas de gra-
nito engarzadas de xeito que
apenas se perciben as xuntas. Os
ollos amendoados ensalzan a ex-
presión da face do Cristo. O mo-
numento, bendecido polo cura da
parroquia, descansa sobre un pe-
destal cuadrangular de pedra.

Só aquí en Arcade, terra das
ostras, é posíbel tomar o sol dei-
tado sobre grosas partículas, unha
caste de area de construción, con-
templando en contrapicado unha
desmedida estatua digna dun mu-
seo kitch e percibindo un cheiro a
podre que desprende o edificio de
cor salmón no que instalaron a
polémica depuradora. 

A do Cristo é unha das mos-
tras máis representativas do caos
urbanístico que reina na vila. A
proba é que o chalé a pé de praia
constituíuse nun lugar de obriga-
da peregrinaxe para os visitantes. 

O Cristo de Río

O Cristo Redentor do Brasil eri-
xiuse no cume do Corcovado a
710 metros sobre o nivel do mar

para conmemorar o centenario
da independencia do país. O mo-
numento alcanza os 30 metros de
altura sobre un pedestal de 8 me-
tros, estendendo a súa magnitude
sobre o ceo de Río de Janeiro. O
proxecto da estatua, obra do en-
xeñeiro Heitor da Silva Costa,

data de 1921 e foi rematado en
Francia dez anos máis tarde ao
coidado do escultor Paul Lan-
dowski. As pezas, de máis de
1.140 toneladas, foron transpor-
tadas nos trens de Estrada de Fe-
rro do Corcovado e construídas
no alto da montaña. Os visitantes

xa non terán que volver a subir
os 220 chanzos para acceder ás
marabillosas vistas da cidade ca-
rioca, xa que foron instalados
elevadores e escaleiras mecáni-
cas dacordo coa topografía da
zona, agochados entre a vexeta-
ción da cara norte do monte.♦
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Os visitantes admiran, a pé de praia, a figura que imita o Cristo brasileiro

O Cristo Corcovado de Arcade
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA

Nunca Arcade tivo tantos visitantes como na actualidade. A peque-
na vila estalle a quitar protagonismo ao castelo medieval de Souto-
maior. O motivo, a instalación da enorme estatua do Cristo Re-
dentor na casa dun coñecido construtor que reside na zona. O mo-
numento, duns 7 metros de altura, eríxese na costa do pobo, a me-
nos de 2 metros da area, ollando a ponte de Rande, dirixíndose así
cara ao Cristo orixinal de Río de Janeiro que tenta arremedar.

M. OBELLEIRO
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Touriño,
delegado
CARLOS AYMERICH

O Papa Bieito XVI visitou recentemente Valencia
para participar na celebración do Encontro Mundial
das Familias. Un evento respectábel e no que
participaba non como xefe de Estado mais como
cabeza da Igrexa Católica. Con bon criterio, o
presidente do goberno español escolleu non asistir
ao acto relixioso que constituíu o momento central
do encontro, deixando patente o carácter
aconfesional do Estado.

Permanecen, porén, moitas manifestacións
cívico-relixiosas de dubidoso acomodo nun Estado
laico. Procesións relixiosas con escolta militar, actos
castrenses con misa incluída (eis o recente enterro do
soldado morto en Afganistán), existe unha diócese
castrense e diversas autoridades civís seguen a facer
ofrendas aos pés das autoridades e dos símbolos
dunha relixión. E por máis que esta confesión
relixiosa sexa tan relevante en termos históricos e
sociolóxicos como a católica, a neutralidade
relixiosa e o respecto a todas as crenzas esixíbeis

dun Estado laico converte estes actos en
anacronismos máis propios do nacionalcatolicismo
que dun sistema democrático moderno. Actos que,
en fin, nos lembran as carencias e a as renuncias
impostas nunha transición á democracia que, trinta
anos despois, xa van sendo horas de superar.

Polo menos así o entendemos desde o BNG onde,
por certo, militan e participan moitos crentes.
Crentes que viven con dor o alleamento da Igrexa
oficial a respecto da realidade galega e que non
entenden como é que se manteñen actos como, por
exemplo, a Ofrenda ao Apóstolo na que cada 25 de
xullo o Rei español ou os seus delegados póstranse
aos pés do arcebispo e piden pola unidade de
España. Unha afrenta a Galiza, no seu día nacional, e
unha celebración propia dun réxime feudal e
teocrático.

Pois ben, así as cousas, sería lóxico que o
presidente galego, Emilio Pérez Touriño, renunciase
a participar neste acto e, de ser designado delegado
rexio para a ofrenda, por coherencia, renunciase.
Mais non. Touriño quere ser como Manuel Fraga.
Vén de ser nomeado delegado do Rei e malamente
pode disimular o seu gozo. Na nota de prensa
elaborada polo seu gabinete de comunicación
indicábase, inicialmente, que era a primeira vez que
un presidente galego actuaba como delegado do
monarca español. Unha gran cousa. Forzados a
corrixir, os ocorrentes xornalistas cóntannos que é a
primeira vez que Touriño é designado delegado,
proba de que espera selo máis veces. Só cabe esperar
que non se lle ocorra, como ao seu antecesor, laiarse
pola crise dos valores tradicionais ou facer votos
pola unidade indestrutíbel de España. Mais coas
firmes conviccións que Touriño profesa, nestas e
noutras cuestións, pode pasar de todo. Ao tempo.♦

A medida que pasan os días, o PP
de Lugo semella estar máis en
desbandada. Se hai un par de se-
manas o punto de inflexión poñí-
ao o anuncio da Federación de
Asociación de Veciños de presen-
tar unha candidatura ás vindeiras
eleccións municipais, baixo a que
os politólogos ven a man oculta
do actual presidente da deputa-
ción, que tentaría tomar así o des-
quite por non incluílo na candida-
tura para repetir, un mandato
máis, á fronte do organismo pro-
vincial, agora son varios alcaldes
conservadores da provincia os
que anuncian o seu abandono.

O primeiro deles foi o rexe-
dor de Becerreá, que anunciou a
súa renuncia a presentarse no-
vamente alegando que non lle
estaba gustando a situación po-
la que estaba pasando o partido
conservador na provincia, refe-
ríndose con iso ás liortas inter-
nas entre os cacharristas e os
barreiristas. Tras el viría o al-
calde de Samos, Carlos Belón,
que anunciou que non se pre-
sentaría á reelección, único ca-
so deica agora que xa foi con-
firmado pola dirección do PP.

Tamén os alcaldes do Páramo
e do Incio falaron das súas dúbi-
das para presentarse encabezan-
do as listas, ao igual que os de
Paradela e de Láncara, que tam-
pouco descartan non presentarse.
O de Portomarín foi o último,
polo momento, en anunciar que
está pensndo en non recuncar na
candidatura.

Curiosamente, en todos eles
danse dúas coincidencias: a de
seren cacharristas e a de seren al-
caldes con varias lexislaturas ás
costas e mesmo algún deles, den-
de antes da democracia, como é
o caso de Eloi Rodríguez, de
Portomarín, dende 1970 no car-
go. Son todos, polo tanto, vellos
raposos na política, que saben
moi ben como teñen que manter
os votos necesarios pero que ta-

mén exerceron como amos e do-
nos, sen deixaren descendencia,
ou sexa, sen un substituto con
carisma que os poida reempra-
zar. Isto pode ser unha eiva,

maiormente se os que agora
abandonan non fan a campaña a
fondo para apoior os seus substi-
tutos.

Novamente, vólvese ver a

man de Francisco Cacharro, que
tentaría así enfraquecer o pode-
río do PP na provincia, perdendo
a Deputación e demostrando ao
tempo a súa valía no partido.

As cousas como se ve, pro-
meten a oito meses das munici-
pais. Unha idea de como está
de encrespada a situación po-
den dala as recentes declara-
cións do presidente da Deputa-
ción de Ourense, Xosé Luís
Baltar, nas que lles pediu aos
seus colegas de Lugo que se
deixen de liortas e traballen
conxuntamente para non per-
der o poder que lles queda nes-
ta provincia. Aínda que cecais
neste caso mellor sería que
Baltar se mirase a si mesmo
porque o que lle está a aconte-
cer hoxe a Cacharro ben pode
pasarlle a el mañá.♦

Alcaldes foxen
ANTÓN GRANDE

Continúan as manobras de Cacharro para debilitar o liderado
de Xosé Manuel Barreiro. Agora moitos alcaldes da provin-
cia fieis ao presidente da deputación anuncian que se retiran.

Lugo

Amo-te Portugal
LOISDIÉGUEZ

Andamos estes días por Portugal. Hoxe xoga a súa selección contra
a Franza. Decatámonos polo que imos observando, non porque nós
estivésemos inquedos por tal cousa. Viaxamos moito e vemos sem-
pre movemento, trafego de animais –os burros aínda resisten neste
fermoso e humano país–, xentes nos campos ou nas rúas estreitas de
Marialva, mulleres a buscar as sombras das árbores e das casas... As
mesas do restaurante onde xantamos estaban adornadas con guarda-
napos, uns vermellos e outros verdes, e unha bandeira portuguesa
coas sinaturas dos xogadores da selección presidía orgullosamente a
sala. Fomos conscientes precisamente despois. As bandeiras tamén
as vemos nos coches particulares, nas xanelas, nas tendas, nos ba-
res... Os últimos coches da tarde pásannos adoecidos... fiuuuu! e xa
non se ven. Van dar as oito. De súpeto desaparece a xente. Hai que
preguntar por unha aldea e non temos a quen. Milagrosamente, no
largo da Igrexa, unha señora de cara preocupada préstase á conver-
sa. Milagre dos aparecidos. Antes de nada xa nos di que padece do
corazón e que non pode ver o partido porque sabe que lle iría mal.
Vaia, ho, tamén o comprendemos, e animámola. “Vostedes achan
que vai gañar Portugal?”, dinos dubidosa. E nós, “pois claro!”. E
así, coa orfandade deste deserto e deste silencio, metémonos na ca-
sa alugada. O silencio segue e xa pasa das dez. “Perdeu Portugal”,
sentencia o Paco Luís. “E como o sabes?”, preguntámoslle. Daque-
la decatámonos de que o silencio é aínda máis fero. E non hai fo-
guetes, nen barullo. “Pero os mellores xogadores do mundo –dinos
con buscado orgullo o viciño– foron os portugueses, ou non..?” A
lición da tarde ben valeu o slogan da campaña: Amo-te, Portugal.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Na nota de prensa elaborada polo
seu gabinete de comunicación

indicábase, inicialmente, que era a
primeira vez que un presidente

galego actuaba como delegado do
monarca español. Unha gran cousa.
Forzados a corrixir, os ocorrentes

xornalistas cóntannos que é a
primeira vez que Touriño é

designado delegado”

Emilio Pérez Touriño.
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(...) Hai unha cena na que se ve
a Bush cunha enorme inexpresivi-
dade ao ser informado do ataque
ás Torres Xémeas. Ti partillas a te-
se de que o 11 de Setembro puido
ser unha sorte de autogolpe?

É unha das cenas cuxa inter-
pretación se presta a unha conclu-
sión dual. A expresión do rosto de
Bush é a propria de quen sabe que
ía acontecer algo parecido, a pro-
pria de quen está agardando xusto
o tempo que foi combinado antes
de axir e irse. É a face de alguén
que non recibiu nengunha conmo-
ción emocional nen intelectual
cunha suposta nova que lle comu-
nican ao ouvido mentres está nun-
ha aula de educación infantil. A
imaxe vale máis que as palabras. E
Michael Moore tenta convencer-
nos de que esta expresión é a pro-
ba da parvicie e da incapacidade
de Bush. Para min máis ben é a
proba dunha connivencia e dun
comportamento acordado.

Se analisamos os distintos ele-
mentos que coñecemos sobre o
comportamento da Administra-
ción americana, quer no plano
preventivo quer no plano da reac-
ción ante os sucesos, e mesmo
aínda que recorramos a análises
de observadores situados en ópti-
cas reaccionarias e conservadoras,
concluíremos que a actuación das
autoridades norteamericanas foi
incoherente, contraditoria e chea
de lagoas. Aínda hoxe non hai un-
ha explicación oficial da derruba
do avión sobre o Pentágono, das
relacións da Administración Bush
coa familia Ben Laden, de quen é
e onde está esta figura enigmática,
imposíbel de capturar con tantos
meios informáticos e de controlo
das comunicacións. Tampouco sa-
bemos por que unha comisión de
investigación que descobre tantas
contradicións e incoherencias é

incapaz de chegar a nengures, ou
por que non se deixa falar nen son
interrogadas debidamente muitas
testemuñas próximas ao lugar dos
feitos, especialmente no Río Poto-
mac e nos arredores do Pentágo-
no. Soubemos, muitos anos máis
tarde, através do cinema e dos in-
formes reservados do Pentágono e
do Departamento do Estado, que
Kennedy morrera asasinado polo
proprio staff do poder industrial-
militar. Aquí nunca pasa nada.
Considero que, após trinta anos,
xa se recoñecerá sen enfeites nen
rubores que foi o que realmente
aconteceu antes e despois do aten-
tado das Torres Xémeas.

A verdade é que é moi doado
argumentar sempre con que non
hai que ser paranoico nen acreditar
nas teorías das conspiracións, pero
resulta máis inxenuo e ideal consi-
derar que se poda producir un aten-
tado de tal magnitude e que os seus
actores manifesten tal incapacida-
de con posterioridade para mante-
ren actividades terroristas periódi-
cas no territorio dos Estados Uni-
dos. A reacción do Goberno norte-

americano non foi precisamente a
de quen non ten unha partitura pre-
parada para aplicar máis exitosa-
mente despois dunha conmoción
semellante. Tiñan xa o inimigo si-
nalado, as leis preparadas para den-
tro con consecuencias para fóra, to-
do predeterminado e para pór en
marcha sen a máis mínima discre-
pancia e cunha anuencia e un apoio
populares masivos. Tratouse dun
acto irracional imposíbel de execu-
tar sen unha certa colaboración ou
permisividade da irracionalidade
do poder estabelecido. Como po-
demos acreditar, cuase cinco anos
máis tarde, en que non haxa nen-
gunha información cualitativa-
mente clarificadora, centrada na
explicación racional deste acto te-
rrorista? Mentres, asistimos a unha
guerra e unha ocupación criminal
contra un pobo que nada tivo a ver
cos sucesos, á par que comproba-
mos a laminación das liberdades e
dos dereitos básicos no interior dos
EUA; mentres, vaise aplicando un
deseño da política internacional
atafagante sen lugar para a discre-
pancia nen para a autonomía polí-
tica, ao tempo que comprobamos
como un fascismo larvado pero
eficiente se vai apoderando das so-
ciedades occidentais. Non hai
tantas casualidades e, sobor de to-
do, de tal envergadura. En todo ca-
so, pido só que se reflexione sobre
as interrelacións que hai entre o
acontecemento e como foi apro-
veitado e tamén que non comun-
guemos con rodas de muíño que
non dan explicación minimamente
verosímil sobre o devalar de feitos
tan arrepiantes.

Con que lóxica pensas que
funcionou o poder estabelecido
arredor das datas do 11 de Se-
tembro?

Ás veces penso que a lóxica
mental e as súas relacións coa rea-

lidade de toda esta oligarquía re-
accionaria, cos seus complicadísi-
mos aparatos burocráticos perfei-
tamente inseridos dentro do Esta-
do como un instrumento regula-
dor e represivo, é simples por un-
ha banda, mais tamén dunha certa
complexidade por outra. É sim-
ples canto a asina-
lar obxectivos a
conseguir, mais
parece complexa á
hora de procurar
instrumentos para
facelo. Sen dúbida
que os estrategas
do imperio saben
as súas debili-
dades, as súas fe-
blezas, as súas
graves contradi-
cións económicas
e a súa incompati-
bilidade cun mun-
do de nacións li-
bres, iguais en de-
reitos e acordes
coa xustiza social
e as liberdades in-
dividuais. Pero te-
ñen tamén moi
claro como se po-
de facer para enle-
ar os distintos ele-
mentos da realida-
de, de tal maneira
que esta se repro-
duza, se paralise na súa evolución
e mesmo involúa. Así, un fenóme-
no como o terrorismo, en princi-
pio algo que nengún rexime polí-
tico desexa padecer, pode ser ma-
nipulado debidamente, para que
no intre oportuno e na situación
oportuna poda a súa consumación
exitosa ter unha rendibilidade de
calado para o poder estabelecido.
En boa lóxica, este poder non é
que recorra directamente á prepa-
ración dun acto terrorista, pero si

pode toleralo através dunha rede
de servizos secretos con informa-
ción e contactos abondos para que
outros podan ser os artífices sin-
gulares dun acto cuxas conse-
cuencias non benefician a nengún
movimento realmente enfrontado
ao sistema. É máis: mesmo pode

pasar que os diri-
xentes políticos
só coñezan o que
vai vir despois e
como deben se
comportar sen
quereren saber
nada sobre quen
posibilita o novo
cenario e o novo
comportamento.
Mesmo poden
chegar a raciona-
lizar que están
confrontados co
terror, mentres
nos baixos fondos
os tentáculos es-
curos do Estado
entran en contac-
to, para proveito
proprio e da oli-
garquía que o di-
rixe, con ese te-
rrorismo que din
combater. Non
hai que esquecer
tampouco o im-
portante papel ac-

toral, teatral, que ten hoxe a figu-
ra dun presidente que pode saber
algo sen realmente ter por que ser
verdadeiramente informado e sa-
bedor de todo. Só hai que deixar-
se levar. Outros que non están no
primeiro plano fan o traballo ne-
cesario. A eles só lles cumpre fa-
ceren críbel a representación e te-
ren claro os obxectivos. Non é de
agora este tipo de comportamen-
tos, mais están a acadar limites in-
sospeitados.♦
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Pacto e
disimulación
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Domingo, 9 de Xullo, noite. Volta dunha moito
proveitosa e agradábel viaxe a Portugal. Non vou ser
eu quen idealice o noso país irmao e viciño ou quen

practique un sebastianismo imposíbel, mais si quen reafir-
me o gosto por podermos falar, seguido, sen ruído, o idio-
ma común, e por encontrármonos cunha normalidade que
aquí tanto botamos en falta e tan caro custa instaurar. Máis
unha vez verificamos até que ponto vintecinco anos de au-
tonomía (?) non serviron en absoluto para estabelecer unha
mínima bilateralidade, tan posíbel e tan fecunda: a política
de costas viradas aínda converteu en máis limitadas as exi-
guas minorías que antano, dunha banda e doutra da
fronteira, se interesaban, reciprocamente, por culturas e so-

ciedades de aquén e alén Miño. Tal facto debera valer para
curar de vez ilusións europeístas de suposta eliminación de
fronteiras. Mais, en fin, non é este o tema de que hoxe lles
quería falar. Na noite-madrugada dese día, xa 10,
chámame unha voz amiga para me suxerir que conecte a
TVG, xa que están a tocar orquestras galegas. Así o fixen.
Agora penso que esta voz amiga deume tal aviso para “go-
der” –como escrebía un emigrado galego hai anos–, isto é,
por brincadeira. Saturación de andaluzadas (das que detes-
taba meu pai, desde que eu teño memoria), con horrorosas
coreografías e voces que melloraría calquer gato que se
puxese a miañar lastimosamente; españolada pura e calida-
de ínfima. Masoquistamente, sigo a ver e a escoitar. O meu
ánimo estaba xa tan abatido que case me alegrei cando so-
ou “Pégale duro, Ramón”, que tanto bailei, coido que a
cargo de Los Satélites. Aí xa desconectei. Metáfora exacta
do que somos: efectivamente, permanentes satélites do pla-
neta España e de todo o que a través dela se nos transmite
e bombardea. Non hai  forma de que o galego, e o
producido desde o galego, e mais o requerido de todo o
mundo, libremente, desde o galego, se abra paso. Sempre
galegos a tempo parcial, sempre en pacto (o de pacto, des-
de logo, é irónico: nunca houbo acordo entre iguais,

acordo paccionado) co máis forte, sempre reducindo o ga-
lego ás doses e proporcións convenientes para que a
inferioridade endexamáis se conxure. 

Triplo salto mortal temático, só en aparencia. “Nazón
de Breogán”. ¿Que valor xurídico-normativo ten esta ex-
presión? Nulo. É unha lapidaria invención poética,
espléndida como tal e de forte carga simbólica por facer
parte da letra do noso Himno Nacional. Se servir como
solución compensatoria á utilización directa, clara, xuri-
dicamente rendíbel, do termo “nación”, non vou ser eu
quen o xulgue, de momento, mais magóame que sempre
pareza que nos teñamos de apontar á disimulación, á fal-
ta de clareza, no canto de á discusión prosaica e política,
en termos reais e en tempo real. A poesía magnífica que
temos, señores, vale para unhas outras cousas, por certo
ben pouco aproveitadas. ¿Por que –suxiro que alguén o
matine–, no canto de España ser denominada nación úni-
ca e indivisíbel, na Constitución española vixente, non é
chamada Hispania, Iberia, terra de coellos, pel de touro,
farol de Europa… ou calquer outra monada semellante?
Para os fortes, a concreción e a prosa denotativa e
inequívoca; para os pobres, a prosa poética. E así nos
vai. Feliz Día da Patria Galega a todos cantos leren. ♦

Publicado en Edicións A Nosa Terra estará á venda nas próximas semanas

Adianto do libro de conversas
con Francisco Rodriguez
A nación galega existe. Conversas con Francisco Rodríguez é o
título do libro que nas próximas semanas estará nas librarías den-
tro da colección Prensa e Criación de Edicións A Nosa Terra. Da

autoría do xornalista Xosé Mexuto, o libro é un longo percorri-
do pola biografía, a actividade e as opinións políticas do dirixen-
te nacionalista e, desde hai unha década, deputado no Congreso.

‘Desde o 11-S
vaise aplicando
un deseño
da política
internacional
atafagante
sen lugar para
a discrepancia nen
para a autonomía
política e un
fascismo larvado
vaise apoderando
das sociedades
occidentais”



No Instituto Santa Irene de Vigo,
como en tantos outros do país, un-
ha serie de profesores facían sinais
dabondo nos anos do franquismo
para ser recoñecidos como demó-
cratas. A Ditadura non permitía
coñecer cal era ese compromiso
pero os anos pasados impóñennos
a obriga de tributarlles un recoñe-
cemento merecido. A figura de
Rufo Pérez, tantos anos secretario
naquel centro, volveu aos medios
de comunicación con motivo de
recriarse nestes días pasados a xira
náutica dos Ultreia, na que el par-
ticipara, “estiven na primeira, ce-
lebrada na Pascua de 1932. Entra-
ra nos Ultreia da man de Xaime
Illa Couto, que era o meu compa-
ñeiro de estudos, e en poucos me-
ses eramos oitocentos en toda Ga-
liza. Celebrouse nos terreos da Mi-
sión Biolóxica de Pontevedra. Fu-
mos oito os seleccionados para es-
ta mistura de campamento e uni-
versidade popular. Lembro que
polas mañás facíamos visitas a or-
ganismos públicos e pola tarde vi-
ñan darnos unhas charlas sobre te-
mas de arte, de economía ou li-
teratura. Alí coñecín a Filgueira
Valverde ou a Bibiano Osorio-Ta-
fall que nos falou de ciencias natu-
rais. Todo estaba dirixido a afon-
dar na identidade galega e o certo
é que eran xuntanzas moi aprovei-
tábeis porque todos os que nos fa-
laban procuraban o debate”.

Con singular cariño lembra a
Xaime Illa, “estes días anda con
graves problemas de saúde, pero
teño que dicir que Xaime era des-
de rapaz unha intelixencia extra-
ordinaria. Con 14 anos tiña a for-
mación e as lecturas asimiladas
dun de 25 e despois sempre foi un
loitador demócrata”. A relación
organizada co galeguismo de Ru-
fo Pérez limitouse a este grupo
“porque no 34 marchei a estudar
Matemáticas a Madrid, onde co-
nectei cos grupos galeguistas e
mesmo participei no apoio ao ple-
biscito do primeiro Estatuto de
Autonomía de Galicia. Lembro o
mitin de peche de campaña no te-
atro Alcázar de Madrid, onde fa-
lou Emilio González López e pe-
chou Del Riego, que con vinte e
cinco anos enardecía a xente”.

Tertulia con Castelao

Da presada de lembranzas tira os
encontros con Castelao, “facía ter-
tulia con Suárez Picallo e con ou-
tros galegos no Lucky’s Club, na
Gran Vía de Madrid, no primeiro
piso dun edificio que no baixo tiña
o gran almacén SEPU (Sociedade
Española de Precios Unicos), unha
especie de Corte Inglés da época.
No mesmo local había unha tertu-
lia de artistas na que barullaba
moito Pepe Isbert. Cos galegos
xuntábase tamén Manuel-Martí-
nez Risco, catedrático de Acústica
que ía dirixir a miña tese e que coa
guerra xa non puido ser. Eu era un
ouvinte admirado e aquela foi a
miña verdadeira cátedra. Acórda-
me aquela maneira maxistral que
tiña de contar as cousas Castelao e
durante anos gardei uns vinte de-
buxos que el facía nunhas tapas de
cartón que levaban os paquetes de
tabaco Ideales. Despois meus pais
queimaron todo o que eu tiña nun-
ha maleta, tamén os debuxos, pen-
sando que me protexían fronte a
posíbeis represalias”.

A guerra está presente sempre
porque esta xeneración foi espe-
cialmente vítima do sucedido. Ru-
fo Pérez atopábase en Vigo, na ca-

sa dos pais, o 7 de xullo de 1936,
“nós eramos nove irmáns, cinco
mulleres e catro homes. Meu pai
fixera para darnos carreira e eu en
Madrid levei dous anos de vida
estupenda, en liberdade e vendo
progresar as nosas arelas. Acórdo-
me que axudaba nun grupo uni-
versitario de teatro, como carpin-
teiro do escenario. Iamos ás vilas
da serra, perto de Madrid, e a xen-
te ficaba cos ollos abertos. Cando
se produce a insurrección pensa-
mos no primeiro momento se se-
ría como a sanjurjada de 1932,
pero a cousa axiña se veu que non
era así. Mobilizáronme e despois
dun tempo en Ferrol estiven na

fronte. Despois aponteime ao
exército italiano, que era unha
maneira de capear riscos. Estaba
en Artillería e acórdome que can-
do os italianos se encontraban con
tropas españolas insultábanos
moito. Daquela facíanme un gui-
ño os oficiais e eu dirixíame a
eles, ás veces falando en galego o
que os sorprendía porque moitos
viñan de aquí e calaban. Cando
entraban nalgunha poboación, os
cargos políticos refuxiábanse nas
primeiras horas no cercado italia-
no para evitar que os matasen”. 

Despois do periodo bélico, e
logo de dar clases noutras cida-
des, regresou a Vigo, “estaba ca-

talogado como opositor, e xa un-
ha vez souben que as miñas opi-
nións estaban en coñecemento
dos mandos militares. Tiña ami-
gos do Partido Comunista e al-
gúns anos colaborei con eles.
Nun cuarto do Instituto, que os
compañeiros de claustro chama-
ban a rufería, manexaba a mul-
ticopista e axudei un tempo a fa-
cer propaganda. O papel, tan di-
fícil de conseguir naquela época,
expropieillo ao estado. Só un
compañeiro estaba no secreto”.

En 1950, da man de Xaime
Illa, Rufo Pérez aparece no grupo
fundador da Editorial Galaxia “eu
non son home de letras, e a miña

contribución foi axudando no que
puiden, desde a paquetería a levar
a contabilidade. Botei uns anos
nesa tarefa e despois deixeino. É
unha satisfacción moi grande  sa-
ber que aquelo fructificou e xa ten
máis de cincuenta anos”.

Eses anos de ostracismo dita-
torial tiñan algunhas illas semipú-
blicas nas tertulias de café, “sem-
pre andei nos cafés. Na peña do
Suevia, a carón da Libraría Cer-
vantes, xuntábase  a de esquerdas,
na que estabamos con Carlos Ma-
side, Laxeiro, o médico Soneira
Maside... Todo se falaba en voz
baixa. Noutra parte do local esta-
ba a xuntanza dos fascistas”.

Sobre as dificultades da época
é ilustrativo o que lle sucedeu a un
dos seus fillos, “cando tiña catorce
anos foi a unha conferencia dun
xeneral no Mercantil. Eran un fato
de amigos e como se aborrían na
metade do acto marcháronse en si-
lencio. Non chegaron nin á porta
de saída e xa os levaron a comisa-
ría. Estiveron até as 3 da mañá e ao
meu non facían máis que falarlle
do cabrón de teu pai que vive dos
cartos de Moscú. Era un neno e
machacárono. Tamén tiven que ter
contacto co Waldo López Mazaira,
o comisario da Brigada Político-
Social. Buscaban a un sobriño
meu, que agora dá clases na Sor-
bona de París. Acusábano de parti-
cipar nunha reunión de estudantes
en Berlín. Non había tal cousa pe-
ro falei con el e “pactamos” que se
entregaría. Cando chegou metéro-
no nun coche para Coruña e mal-
tratárono. Un abogado de Santia-
go, que axudaba a xente de es-
querdas, conseguiu que o soltasen
e tivo que exiliarse en Francia”.

Nos primeiros tempos da UPG

Aparece Rufo Pérez tamén nos
primeiros tempos da Unión do
Pobo Galego, “estiven integrado
nunha célula da que formabamos
parte cinco ou seis persoas e fací-
amos reunións periódicas”. Al-
gunhas actividades da época po-
den parecer banais aos ollos de
hoxe, por exemplo a pegada de
adhesivos en lugares públicos,
“unha vez distribuíramos unhas
serigrafiadas e a min encargáron-
me unha zona de Vigo. Colleume
a chuvia e estaba, ás dez da noite,
resgardado nun portal cando apa-
rece un mando da Garda Civil
con dous números, que me coñe-
cía porque lle daba clase aos fi-
llos, os irmáns Fernández Campo.
Faloume e busquei unha explica-
ción convincente e non me pilla-
ron; uns meses despois dicía no
Buraquiño, un bar que nós fre-
cuentabamos, “e agora os meus
fillos fixéronse comunistas por
culpa do Ferrín e do Rufo!!”.

Continuamos a conversa de-
bullando anécdotas do Instituto e
tamén é ocasión de lembrar pro-
fesores que tiñan que agochar a
súa condición de represaliados,
“Evaristo de Sela ou Dopazo, por
exemplo. E tamén aturar que as
cousas que falabamos no centro
xa as sabían o mesmo día, por un
chivato, no goberno civil. Non
fun nunca de facer política desde
a cátedra, pero unha vez un
alumno de ultradereita púxose
agresivo e lembreille aquela frase
o patriotismo declamatorio é o
derradeiro refuxio dos canallas.
Como non sabía o que era decla-
matorio, preguntei en alto se al-
guén coñecía a palabra e un dixo
de boquilla. Pois iso,
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Rufo Pérez González
‘Faciamos tertulia en voz baixa e os ‘fachas’

na mesa do lado’
XAN CARBALLA

É unha das persoas que está no cadro de fundadores da Editorial Galaxia que
pintou Xohán Ledo. Rufo Pérez González (Vigo, 1917) foi moitos anos pro-
fesor de Matemáticas no Instituto Santa Irene de Vigo. No ano 32 participa-
ra na primeira xeira dos Ultreia, a organización xuvenil galeguista fundada
por Álvaro de las Casas. Demócrata opositor ao franquismo, nos anos 60
formou parte das primeiras células da Unión do Pobo Galego. Nestes días
encargouse de recibir os rapaces que recrearon a xira náutica dos Ultreia.

PACO VILABARROS



Traballar nun sitio coma este
dá gloria, ou non?

O propietario anterior era o
Exército  e  tén un mérito moi
grande, atribuíbel ao Concello de
Oleiros, que cando se fixo coa
propiedade adicouno a centro de
educación ambiental.

Precisamente tivo lugar
aquí, o 1 de xullo, unha xorna-
da divulgativa sobre ciencia,
xestión e comunicación ante o
desafío do cambio climático. Xa
nos desafía a nós ese cambio?

Así como hai algúns anos se
debatía sobre se había ou non
cambio climático, agora a comu-
nidade científica non ten dúbidas
e dá por certo que estamos xa no
proceso real dese cambio. Moitas
das cousas que estamos vendo a
nivel meteorolóxico (o Katrina, a
intensidade e cantidade anormal
de furacáns no Caribe ou noutras
zonas propensas a estes fenóme-
nos, crises de sequías moi pro-
longadas, etc.) teñen que ver co
quecemento da atmosfera que in-
cide en todos os ecosistemas.

Ou sexa, que o cambio cli-
mático está xa con nós?

Xa está afectando o conxunto
do planeta. E a Galicia tamén. A
desinformación leva a pensar que
o cambio climático é un fenóme-
no que non nos vai afectar ou que
só tén que ver co desxeo nos po-
los e que, polo tanto, téñense que
preocupar na Polinesia porque os
seus atolóns poden quedar debai-
xo das augas. En todo o planeta
vai haber un aumento de tempera-
turas e probabelmente un incre-
mento das sequías. Na Península
Ibérica propenderá a medrar a de-
sertización e quizais vexamos un
cambio das paisaxes galegas nos
próximos cincuenta anos. Coas
secas haberá máis lumes forestais
e a vexetación que estamos afei-
tos a ver e que identificamos coa
maior parte de Galicia (carballos,
castiñeiros e nalgún sistios faias)
vai ser substituída por outra de ti-
po mediterráneo.

Cal é o prazo para que su-
ceda todo iso?

O ámbito sobre o que están
traballando os expertos marca
arredor do 2050, como o momen-
to no que os que miren para atrás
van ver xa cambios moi patentes.

Unha obra humana

E todo isto por que?
A orixe está nas actividades

humanas e estas vencelladas a a un
determinado modelo económico e
enerxético. O causante destes fe-
nómenos é o incremento dos gases
que producen efecto invernadoiro
na atmosfera. Antes da chegada da
era industrial, a atmosfera tiña un-
ha cantidade determinada de dió-
xido de carbono que facía un efec-
to moderador do clima e facía da
Terra un planeta habitábel. A quei-
ma de combustíbeis fósiles, tanto
o carbón como os hidrocarburos,
fixo incrementar moitísimo a can-
tidade de dióxido de carbono que
hai na atmosfera. O clima planeta-
rio quenceu no seu conxunto e hai
tamén outros gases que teñen os
seus efectos, como o metano, etc.
Logo está o despilfarro de enerxía.
O noso modelo enerxético baséase
en consumir en pouco tempo o
carbón ou en queimar petroleo e
hidrocarburos que tardaron mi-
llóns de anos en producirse. Está-
molo facendo dunha maneira ine-
feciente, despilfarrando enerxía de
maneira inequitativa porque quen

está contribuíndo de forma máis
intensa a este fenómeno son as so-
ciedades avanzadas, fundamen-
talmente Estados
Unidos.

A incidencia
do cambio climá-
tico nos ecosiste-
mas globais vai
repercutir mesmo
na saúde das per-
soas, os animais e
os vexetais?

E mesmo ode
haber desaparición
de especies. Xa se
sabe que están
cambiando os perí-
odos de floración
de plantas que son
polinizadas por de-
terminados insec-
tos con ciclos biolóxicos adaptados
por horario solar a eses períodos.
Cando iso cambia por culpa do cli-
ma provoca a extinción dalgunha
desas especies animais. Ademais,
se mudan os ciclos de humidade e
de sequía, hai especies que simple-

mente pola súa propia autoecolo-
xía non van poder vivir nese am-
biente. Dende o punto de vista da

saúde humana, se
como é previsíbel
aumentan as vagas
de calor, xente de
saúde fráxil, en
concreto as perso-
as por riba dos 65
anos, poden ter
problemas. Hai
datos estatísticos
que demostran
que a mortalidade
aumenta ao pasar
certas temperatu-
ras. En sitios nos
que non existen
enfermidades tro-
picais porque non
se daban as condi-

cións ambientais, como pode ser a
presenza de mosquitos portadores
da malaria, non é impensábel que
existan no futuro porque o clima
acabe permitíndolles vivir tamén
aquí. De feito, a malaria está ex-
tendendo a súa área xeográfica e

combatila significa utilizar produc-
tos químicos que tamén teñen con-
secuencias ambientais. Se fenóme-
nos como os furacáns agudizan a
súa intensidade, é evidente que po-
den producir moitos máis mortos.
Como estamos desforestando cada
vez máis, logo veñen as grandes
chuvias que deixan poboacións en-
teiras debaixo das augas e da lama.
Moitos fenómenos que aínda po-
den parecer naturais xa non son na-
turais senón que están vencellados
ao cambio climático. E logo pode
haber consecuencias graves do tipo
de que lugares que hoxe son prin-
cipais produtores de alimentos a
nivel mundial –pensemos que a
humanidade depende, en gran me-
dida, de tres ou catro cereais–, se
cambia o clima, poden perder as
condicións de producilos e, polo
tanto, veranse incrementados os
problemas de fames ou de guerras
políticas por recursos escasos co-
mo pode ser a auga. Estamos fa-
lando do que non poucos expertos
sitúan como o principal problema
ambiental do noso planeta.

Responsabilidade pública

Como responden as adminis-
tracións públicas ao perigo do
cambio climático?

A nivel global, a actitude é
dunha irresponsabilidade extrema.
Comenzando porque o principal
responsábel do cambio climático,
que é Estados Unidos, non asume
medidas de protección e aplica po-
líticas despilfarradoras que agra-
van a situación. Afortunadamente,
Estados Unidos non é só Bush e a
súa política. Hai alí empresas, es-
tados e entidades que pola súa pro-
pia conta están empezando a to-
mar iniciativas que van en contra
da irresponsabilidade extrema que
significa a política de Bush. Que
Estados Unidos e outros países re-
levantes non teñan asumido o Pro-
tocolo de Kioto é moi grave, tendo
en conta ademais que ese protoco-
lo non é ningunha marabilla. Pero
a irresponsabilidade non é a mes-
ma en todos os países. A Unión
Europea tén unha actitude moito
máis belixerante contra o cambio
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Carlos Vales
‘O cambio climático é unha realidade,

non un invento dos ecoloxistas’
PERFECTO CONDE

Fundador de Adega, Carlos Vales dirixe agora o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de
Galicia, que tén a súa sede no castelo de Santa Cruz (Oleiros), un lugar privilexiado no que tivo lugar a sema-
na pasada unha xornada divulgativa sobre cambio climático na que participaron o propio Vales, Francisco Dí-
az-Fierros Viqueira (catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago), Vicente Pérez Muñuzuri (director
de Meteogalicia), Antonio Bode (do IEO-Coruña), Emilio Fernández Suárez (director xeral de Desenvolve-
mento Sostíbel da Xunta), Xoán Ramón Doldán (director do Inega), Florencio Cardador (delegado de Medio
Ambiente do Concello da Coruña), Francisco Heras (do Ceneam) e Pablo Meira (da Universidade de Santiago).

P. CONDE

‘Se a un político lle
custase perder as
eleccións o non
tomar medidas
correctoras a
respecto do cambio
climático, está claro
que non pasaría todo
o que pasa”



climático. É moi difícil que un po-
lítico elixido por un período curto
se involucre en tomar decisións im-
populares cuxos beneficios se van
ver a longo prazo. É como se a po-
lítica, por si soa, fose unha ferra-
menta moi pobre e inepta para re-
solver un problema desta enorme
envergadura. A níveis máis próxi-
mos, xa dixen que a política euro-
pea é moito máis sensata, pero en-
tre nós non o foi até o último cam-
bio. O período do goberno do PP
foi dunha absoluta irresponsabili-
dade. De todos os estados europe-
os, o español foi o que máis in-
cumpríu os compromisos de Kio-
to. Cando chegou o goberno de Za-
patero, con Cristina Narbona, ato-
paron unha impresionante pataca
quente e converteron o cambio cli-
mático nunha das áreas clave da
xestión ambiental. Polo que res-
pecta a Galicia, eu diría que a si-
tuación é parecida. Co cambio po-
lítico que tivemos  detecto unha
preocupación por estar á altura das
circunstancias e unha sensibilidade
nos xestores que antes non había.

Aínda hai quen pensa que
estas cousas son esaxeracións
dos ecoloxistas, que lle parece?

O que fica patente en todas as
reunións dos expertos é que isto
non é unha cuestión que os ecolo-
xistas estean poñendo sobre a me-
sa, senón que é algo percibido co-
mo un asunto grave por toda a co-
munidade científica. Comprendo
que é moi difícil involucrarse indi-
vidualmente nun problema dunha
enorme envergadura do que pare-
ce que só as decisións globais te-
ñen importancia, pero penso que
tamén se poden tomar decisións a
título individual intentando, ade-
mais, que non sexan individualis-
tas. Temos que intentar, nos nosos
hábitos cotiáns, ser máis coheren-
tes e saber que temos un problema
e facer algo como, simplemente,
despilfarrar menos enerxía. Hai
moitos hábitos que cada cidadán
practica todos os días que signifi-
can un despilfarro absolutamente
innecesario. Ter a calefacción ex-
cesivamente alta, acondicionar o
aire a temperaturas que non se pre-
cisan, utilizar electrodomésticos
que consumen excesiva enerxía,
deixar o televisor en stand by can-
do así consume un 5 por cento de
enerxía, etc. son decisións perso-
ais. Por outro lado, habería que
non aspirar a ter vehículos todo te-
rreo de varias toneladas para andar
pola cidade, o que é de todo abe-
rrante. Tamén hai que esixir políti-
cas públicas de eficiencia enerxéti-
ca, paneis solares, transporte pú-
blico, etc. Non se comprende a pri-
macía da estrada sobre o ferroca-
rril, que é moito máis eficiente
dende o punto de vista enerxético.
Se a un político lle custara perder
as eleccións o non tomar medidas
correctoras a respecto do cambio
climático, está claro que non pasa-
ría todo o que pasa.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

‘Moitos fenómenos
que aínda poden
parecer naturais xa non
son naturais senón que
están vencellados ao
cambio climático”

‘Febreiro antes
era invernal e
agora é seco’
A poboación concéntrase nas
franxas costeiras. Vingarase de
nós a natureza até algún extre-
mo de apocalipse?

De forma apocalíptica proba-
belmente non, pero visto con
perspectiva pode haber unha
fonte potencial de problemas.
Por exemplo, proliferan os pase-
os marítimos, que están feitos
tendo en conta o nivel actual do
mar e a forma actual das tormen-
tas. Abonda con que suba o mar
medio metro, algo que entra no
posíbel nun período de tempo
longo, e que se incrementen os
temporais para que se produza a
destrución de todas estas zonas.
Mostra de que non existe
conciencia na sociedade sobre
estes problemas é que os xesto-
res decidiron inzar de paseos
marítimos as nosas costas e ta-
mén que a cidadanía siga sendo
analfabeta nestas cuestións. Eu
levei as mans á cabeza cando en
Laxe houbo un grupo de xente
que pedíu que lles retiraran as
dunas da praia porque botaban
area na rúa. En vez de pararse a
pensar como é posíbel que esa
area chegue ás rúas, o cal quere
dicir que esas rúas están feitas
enriba da praia, e esa é a auténti-
ca aberración, intentan eliminar
o que pode ser a súa maior de-
fensa diante dun fenómeno am-
biental que pode presentarse en
pouco tempo.

Iso que se di de que en Ga-
licia xa hai veráns moi longos
ou invernos sen tanta chuvia é
certo?

Os científicos que traballan
con datos meteorolóxicos din que
está habendo incremento da tem-
peratura. Na cidade d’A Coruña a
temperatura media xa é notabel-
mente superior á que era antes.
Pensemos, ademais, que a xente
pensa que os cambios de tem-
peratura van ser nunha franxa
enorme e non é verdade porque,
dende o período en que o planeta
estaba cheo de glaciares e a épo-
ca actual, a diferenza de tempera-
tura é de poucos grados. Na ac-
tualidade, o mes de febreiro está
pasando a ser un dos máis secos
do ano e, hai só unhas décadas,
era un mes invernal e de chuvias.

Que relación pode haber
entre cambio climático e incen-
dios forestais?

Os incendios, per se, non son
responsábeis do cambio climáti-
co porque o que están é liberando
dióxido de carbono, pero o dióxi-
do de carbono que a vexetación
fixou na atmosfera. Se consegui-
mos frear eses incendios, o que
imos permitir é que a vexetación
volva a incorporar ese gas e que a
atmosfera o reteña e contribúa a
mitigar o cambio climático. Po-
diamos dicir que é verdade que,
se non hai incendios en Galicia e
a madeira e a biomasa que pro-
ducimos non a queimamos, o que
estamos é mitigando o cambio
climático. Se o cambio climático
significa, como todos os datos in-
dican, períodos máis longos de
seca, iso facilita que os incendios
se propaguen. O cambio climáti-
co vai dificultar a loita contra os
incendios forestais.♦

Que partes do mundo poden
ser as primeiramente afec-
tadas?

Van ser claramente moi
afectados os sistemas subári-
dos. Hai moitos lugares do pla-
neta que non son desertos pero
son secos e teñen sistemas moi
fráxiles. Se son mal xestiona-
dos ou ven reducida a chegada
de auga, poden mudar en deser-
tos. Lugares como o Sahel sub-
sahariano están moi seriamente
ameazados, pero todo o sur da
península ibérica está na posibi-
lidade real de pasar a ser deser-
to. Outros lugares que clara-
mente se van ver afectados son
as zonas circunpolares. Se se
desxea o Polo Norte, hai grupos
enteiros de especies animais
condeadas a desaparecer. Outro
sitios son os países insulares
como os que existen no Pacífi-
co, atolóns que están a moi
pouquiños metros sobre o nivel
do mar e que poden literalmen-
te desaparecer debaixo das au-
gas. Hai países litorais que es-
tán en terreos de aluvión como

son os deltas e con moi pouca
marxe de regulación ambiental.
Todo Bangladesh está a moi
poucos metros
do mar e a maior
parte do país a
menos de medio
metro. Se o nivel
do mar sube, ese
país no que viven
millóns de perso-
as desaparece. O
delta do Nilo e a
cidade de Ale-
xandría están
moi ameazados.
A foz do Missis-
sippi, en Nova
Orleans e a foz
do Ebro, igual de
seriamente ame-
azados. E logo
hai outras cousas
sobre as que sa-
bemos menos,
lugares absoluta-
mente estratéxicos para o futu-
ro do planeta, como é a bacía
do Amazonas, nos que o incre-
mento das secas pode elevar os

incendios que poden destruír
millóns de hectáreas de selva.

No caso de Galicia, que
nos pode pa-
sar?

As zonas ga-
legas que previ-
sibelmente van
sufrir as conse-
cuencias máis
agresivas son as
que xa na actua-
lidade teñen un-
has caracterís-
ticas climáticas
máis mediterra-
neizadas. Esta-
mos falando da
provincia de Ou-
rense e do Baixo
Miño. En con-
creto, a provin-
cia de Ourense e
a zona luguesa
de Monforte xa
aturan hoxe se-

quías e períodos de déficit hídri-
co importantes que se poden
agudizar moito se se confirman
as previsións.♦

‘Hai zonas do planeta moi ameazadas
de desaparecer debaixo do mar’

‘A provincia
de Ourense e a
zona luguesa de
Monforte xa aturan
hoxe sequías e
períodos de déficit
hídrico importantes
que se poden
agudizar moito se
se confirman as
previsións”



H.V.
Tras valorar distintas posibilida-
des, parece que a Xunta achou o
mecanismo para que as eléctricas
compensen á Galiza polo custo
ambiental que significa produ-
cir electricidade mediante enco-
ros. O Goberno imporá un canon
á auga que usan as eléctricas.

A procura dun sistema para com-
pensar ao país polo custo ambien-
tal das hidroeléctricas xerou un
debate de ideas no Goberno que
nalgúns sectores se interpretou
como un enfrontamento. Mais
non había controversia ningunha,
senón un acordo unánime para
gravar a actividade das hidroeléc-
tricas, a cuestión era cómo.

A primeira idea de impoñer un
imposto á produción de enerxía
que propuxo a Consellaría de Me-
dio Ambiente (PSOE) enfrontou-
se con dous obstáculos. O primei-
ro era que o Estado é quen ten
competencias exclusivas en mate-
ria fiscal nestes casos; o segundo,
que a taxa podería repercutir nos
usuarios. Estes dous inconvenien-
tes citounos o conselleiro de Inno-
vación, Fernando Blanco (BNG).

“A idea estaba aí, pero á
Consellaría de Innovación lle to-
caba buscarlle o encaixe legal”,
explicou Maite Silva, do gabine-
te de prensa de Presidencia.

Tras ese primeiro obstáculo,
Presidencia propuxo impoñer un
canon á auga usada polas hidroe-
léctricas para xerar enerxía. Esta
idea parécelle máis axeitada ao
director do Instituto Enerxético
de Galiza, Xoán Ramón Doldán.
De todos xeitos, haberá que sal-
var novos inconvenientes. “Non
sempre a auga consumida é a que
se usou para xerar enerxía”, ad-

virte Doldán, que tamén matiza
que se pode buscar unha corres-
pondencia para valorar con equi-
librio o gasto de auga en produ-
ción de enerxía hidroeléctrica.

Sobre o que non ten ningunha
dúbida Doldán é sobre a repercu-
sión sobre usuario neste caso. “As
hidroeléctricas están máis que
amortizadas e xogan cunha marxe
de beneficios máis que xenerosa,
de modo que non tiñan porque
traspasar este canon aos usuarios,
máis ben o custo pagaríao Facen-
da, por canto se reducirían un chis-
co os altos dividendos que dan”.

Partido Popular

O Partido Popular propuxo que a
compensación das eléctricas fose
directamente aos consumidores
mediante unha redución do custe
da factura, posto que “Galiza ex-
porta o 35% da enerxía que pro-
duce” e xa que a proximidade dos
centros de produción permite

abaratar a distribución.
A oferta do PP chega tarde, na

opinión do deputado do PSOE
Abel Losada, quen ironizou coa
proposta popular ao considerar
“curioso que despois de 16 anos
de Goberno o Partido Popular
chegase á conclusión de que Ga-
liza produce máis enerxía da que
consume”. Ademais, Losada
pensa que hai que compensar á
Galiza polo custo ambiental da
produción eléctrica, pero non fo-
mentar o consumo, algo que
acontecería se baixasen os prezos
que pagan os galegos pola luz.

De todos xeitos, as medidas
que quere implantar o Goberno
só están dirixidas ás grandes hi-
droeléctricas. “Nas enerxías al-
ternativas non tería sentido, xa
que reciben unhas primas e sub-
vencións por producir; non se
pode poñer un imposto e dar un-
ha axuda polo mesmo concepto”,
sinalou o director do Inega, Xo-
án Ramón Doldán.♦
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Fotos
MANUEL CAO

Nas sociedades democráticas occidentais, os intereses da co-
lectividade tenden a estar ben definidos pois existe total liber-
tade para expresarse, reunirse e organizarse e así en cada país
ou área territorial xerarase un sistema de interrelacións entre o
capital social existente, que configura a caracterización básica
do que é un país, unha sociedade. A estrutura demográfica, eco-
nómica e social xunto cos costumes, sistema de crenzas e her-
danza sociocultural acumulada constitúe a esencia do que é e
quere ser a sociedade e é fundamental para os axentes econó-
micos, políticos ou sociais coñecer ben os sentimentos e as in-
quedanzas da poboación que se ha de manifestar nas preferen-
cias á hora de asignar os recursos de gasto/investimento ou á
hora de elixir os representantes políticos que recadan fondos e
realizarán as políticas públicas desexadas pola cidadanía. 

Vén todo isto a conto da fotografía aparecida nos xornais
galegos na que o actual vicepresidente da Xunta bailaba cun-
ha das participantes no programa Lecer, celebrado no Carba-
lliño e que contou coa asistencia dunhas 35.000 persoas a pa-
sada fin de semana. Dise que unha foto vale máis ca mil pa-
labras e neste caso nunca mellor dito, pois até agora, era im-
pensábel que un líder nacionalista realizase actuacións deste
tipo que poderían ser incluso tiladas de electoralismo e popu-
lismo barato. Se algo queda claro é que os novos dirixentes da
Xunta coñecen Galicia e utilizan instrumentos propagandísti-
cos parecidos aos que utilizaba o PP de Manuel Fraga e os
seus líderes socioelectorais e este é un cambio fundamental á
hora de definir o nivel e características da interlocución co
corpo socioelectoral por parte dos grupos políticos galegos.

A competencia electoral avecíñase dura, pois todos os gru-
pos tratarán de competir coas mesmas técnicas polo núcleo
máis numeroso de electores, igual que as grandes empresas
compiten polos consumidores en xeral para aumentaren a súas
cotas de mercado. O líder electoral principal do BNG, en tanto
que ex-alcalde dun pequeno concello como Allariz, coñece ben
a estrutura social do país, caracterizada pola dispersión poboa-
cional, envellecemento, importancia electoral das familias tra-
dicionais, aprecio polas festas e a diversión, mantemento das
relación informais e achegamento e trato directo coas persoas.
Estes datos son coñecidos pero, por primeira vez, os partidos
políticos galegos están a propoñer líderes políticos con com-
portamentos equivalentes nas formas para introducirse nuns
mercados de voto até hai pouco controlados polo PP.

A xeneralización deste novo modelo de interlocución revela
unha profesionalización crecente dos políticos e a necesidade de
líderes con poderosos equipos de imaxe nos que a diferenciación
ideolóxica xira arredor de dous ou tres puntos básicos que poi-
dan ser captados e retidos sen dificultade polo cidadán elector e
ofertas específicas para certos colectivos que non interfiran cun
discurso global forzosamente moderado no que a inercia desem-
peña un papel fundamental. Neste sentido, moitas veces o cam-
bio político non necesariamente leva consigo un cambio real e
iso só quere dicir que a sociedade non demanda cambios bruscos
senón modificacións que poderán, só nalgún caso, dar lugar a un
cambio institucional efectivo. En calquera caso, a única forma de
incidir na dinámica social global deriva da posibilidade de co-
nectar coas forzas económicas e sociais máis dinámicas que,
moitas veces, poden ser só as máis numerosas e marcaren unha
tendencia dominante ao inmobilismo de xeito que “todo cambie
para que todo permaneza igual”. 

Este dilema entre inercia e cambio real é o campo de xo-
go no que se move a acción de goberno, sendo agora cando a
relación políticos-electores é máis fluída e directa ca nunca
cando se pode dicir que o cambio político –económico?–
chegou por fin a Galicia.♦

‘A competencia electoral avecíñase
dura, pois todos os grupos tratarán de
competir coas mesmas técnicas polo
núcleo máis numeroso de electores”

Anxo Quintana co presentador Xosé Manuel Piñeiro.

Acha o sistema para que se compense
a Galiza polo custo ambiental da enerxía

A Xunta imporalle
un canon á auga que
usan as hidroeléctricas

Obreiros alén mar.
Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas
galegos en New York

BIEITO ALONSO

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

A NOSA TERRA
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CÉSAR LORENZO GIL
A detención de Pablo Muñoz es-
boroou as esperanzas que esper-
tara a xuntanza entre Batasuna
e o PSE. En pleno alto ao fogo da
ETA, vascos e navarros consi-
deran que a Audiencia Nacional
ten un comportamento abusi-
vo con sectores alleos e inclu-
so ameazados polo terrorismo.

O xornalista Pablo Muñoz, de 64
anos, foi o último detido, xunto
con José Iruretagoiena –tamén
sexaxenario– na operación xudi-
cial contra o contorno de extor-
sión da ETA. Con estas actua-
cións, xa son 18 os implicados
na rede encargada de cobrar o
imposto revolucionario, nove
dos cales continúan en prisión.

A detención de Muñoz é a
máis chamativa e preocupante pa-
ra as sociedades vasca e navarra.
Xornalista de ampla experiencia,
dirixe desde hai anos o Grupo
Diario de Noticias, que publica o
propio Diario de Noticias navarro
e outros dous xornais publicados
en Álava e Guipúscoa. O perio-
dista denunciara a semana pasada
nun artigo a publicación do seu
nome nun xornal como implicado
na trama da extorsión, a pesar de
existir segredo sobre ese sumario
da Audiencia Nacional. Nese
mesmo artigo ofrecíalle a súa co-
laboración á xustiza, ao tempo
que negaba calquera relación coa
ETA e atacaba duramente a propia
esencia do grupo armado.

De nada lle valeu. Foi detido o
11 de xullo por policías encapucha-
dos e obrigado a asistir ao rexistro
do despacho. Este rexistro é consi-
derado ilegal polos seus compañei-
ros do Diario de Noticias, que saí-
ron da sede do xornal en sinal de re-
pulsa. Tras case catro horas, foi
trasladado a Madrid, onde ao peche
desta edición, segue incomunicado.

A detención de Muñoz esper-
tou as alarmas en gran parte da
sociedade navarra, até agora ig-
norante dos métodos da Audien-
cia Nacional. O trato a Muñoz
ten moito a ver co que recibira
Martxelo Otamendi, director de
Berria, cando era responsábel do
diario Egunkaria, pechado por
orde xudicial. Otamendi tamén
foi detido, illado e torturado.

Para os partidos nacionalistas
vascos, a actuación de Baltasar
Garzón demostra que a onda de
detencións non era cousa unica-
mente do maxistrado Fernando
Grande-Marlaska e que existe un
plan definido desde a xudicatura
para torpedear o proceso de paz.

Esta detención chega xusta-
mente despois da reunión entre
Batasuna e o PSE e as duras de-
claracións do presidente do PP,
Mariano Raxoi, que considerou
que calquera negociación entre o
goberno de España e a ETA carece
de validez porque “José Luis Ro-
dríguez Zapatero xa non represen-
ta o Estado”. As palabras de Raxoi
supoñen unha ruptura na credibili-
dade das futuras conversas de paz

e crean inestabilidade no proceso,
unha inestabilidade crecente por
mor do acoso xudicial.

É por isto que a esquerda abert-
zale opta, neste momento, por es-
perar a que as cousas “melloren”.
O portavoz de Batasuna, Arnaldo
Otegi, negou que se estea a prepa-
rar a refundación do seu partido co
obxecto de poder ser legal. “Non
nos importa ser legais. Xa o fomos
e non por iso acabou o conflito”.♦
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A detención do xornalista Pablo Muñoz desvela o clima de indefensión

Garzón continúa o acoso xudicial
sobre a sociedade vasca

Foi obrigado
a asistir ao rexistro
do seu despacho,
considerado ilegal
polos compañeiros
do Diario de Noticias

Detención
de Pablo Muñoz.
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CÉSAR LORENZO GIL
Coa escusa de librar dous prisio-
neiros do exército israelí das
mans de Hezbolá, o goberno de
Tel Aviv ordenou a invasión do
sur do Líbano. A debilidade si-
ria diante da ameaza dunha po-
síbel invasión estadounidense
desde o Irak fai posíbel que Isra-
el aproveite a conxuntura para
recuperar a hexemonía no país.

O exército israelí volve ao Líba-
no. O primeiro ministro, Ehud
Olmert, ordenou intensificar os
ataques na fronteira contra as po-
sicións da guerrilla de Hezbolá,
amais de iniciar unha serie de ata-
ques aéreos sobre todo o territorio
libanés. O ministro de Defensa de
Israel, Amir Peretz, explicou o
cerne desta operación militar.
“Devolveremos ao país á situa-
ción que tiña hai 20 anos”, é dicir,
os ataques afectarán principal-
mente as infraestruturas do país.

A diferenza do ocorrido en
anteriores escaramuzas entre o
exército israelí e Hezbolá, nesta
ocasión Olmert acusa directa-
mente da detención ao goberno
de Beirut e ameaza con “desesta-
bilizar o réxime de terror que go-
berna o seu país veciño”. Este
cambio de óptica diplomática ten
moito a ver coa escalada de vio-
lencia en Gaza e o apoio incon-
dicional do goberno norteameri-
cano á política de Israel.

As relacións co Líbano foron
tensas desde as invasións israelís
do 1978 e de 1982, que produciron
unha cruenta guerra entre prosirios
e proisraelís que se estendeu até
primeiros da década do 1990. A in-
fluencia siria sobre Beirut e o peri-

go a desencadear unha guerra re-
xional mantiveron a Israel nunha
actitude agresiva pero moderada.
Agora, coa fronteira leste de Siria
controlada polas tropas dos EE UU
que ocupan o Irak, e libre o propio
Líbano da presenza militar siria,
parece ser un bo intre para tentar
recuperar a hexemonía, debilitar o
goberno prosirio de Emile Lahoud
e lograr o illamento internacional
de Hezbolá, supostamente apoiada
con fondos iranianos.

A tensión nesta zona parece
que non ten fin. Se nos fixamos
no pasado, Israel invadiu o Líba-
no en tres ocasións nos últimos
13 anos. No 1993, a operación
“Saldo de contas” destruíu 55 al-
deas libanesas. No 1996, a ope-

ración “Uvas da ira” produciu
150 mortos civís.

Ao tempo que medra a ten-
sión no Líbano, continúa a san-
gría palestina en Gaza. A cifra de
mortos supera as cen persoas na
última semana e a autonomía pa-
lestina está practicamente ase-
diada, sen luz nin auga potábel e
con escaseza de alimentos para
unha poboación que apenas pui-
do desfrutar da desocupación is-
raelí do ano pasado.

Para o goberno palestino, que
dirixe Ismail Haniia, o máis es-
candaloso é o silencio da comu-
nidade internacional. Só o secre-
tario xeral das Nacións Unidas,
Kofi Annan, denunciou timida-
mente os ataques israelís.♦
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“De novo, insisto e repito, non existe dúbida
ningunha, Basaev foi destruído e liquidado”.
Con estas palabras se dirixía o ministro de
Defensa ruso, Serguei Ivanov, aos desconfia-
dos medios de comunicación para certificar
a morte do inimigo número un do Kremlin.

Shamil Basaev foi dende mediados dos 90
o rostro das posicións máis radicais e violentas
da resistencia chechena. Tamén un dos artífi-
ces do estoupido en anacos da única esperanza
de paz ruso-chechena que significaron os acor-
dos de Khasaviurt de setembro de 1996.

O ex-presidente Eltsin, tras gañar as
eleccións presidenciais de 1996, xogou a
ruleta rusa no conflito checheno. Puxo en
mans do seu principal adversario político,
Alexander Liebed, a sorte das relacións ru-
so-chechenas. Se Liebed conseguía paz...
relevaríao na presidencia. Se fracasaba, sa-
caría do medio o seu principal contrincante.

Liebed e o líder independentista mode-
rado Aslan Maskhadov desafiaron os ne-
gros augurios selando un compromiso de
paz que lle deu fin a tanta megaviolencia
sobrehumana, militarismo, xenocidio e de-
gradación de valores.

O acordo asentábase sobre a retirada das
tropas rusas, na creación dunha forza de segu-
ridade mixta (integrada por persoas de orixe
rusa e caucásica). Os chechenos comprometí-
anse a meteren no conxelador os seus desexos
de independencia, que só poderían retomarse
tras un quinquenio en paz gobernado por un
Consello Administrativo no que estarían re-
presentados tanto os partidos como os move-
mentos sociais. Tras esta paréntese, abriríase a
convocatoria dun referendo de independencia
que sería recoñecido por Moscova.

Para o defunto Basaev, o presidente da Re-

pública de Chechenia, Aslan Maskhadov, non
era máis ca un colaboracionista traidor que se
interpuña na vontade de chegar á independen-
cia pola vía rápida. Para desestabilizar o débil
Maskhadov, que concentraba os seus esforzos
en recompoñer o equili-
brio interno entre as for-
zas centrífugas dos di-
versos clans, Basaev cre-
ou no Cáucaso a organi-
zación islamita Congre-
so dos Pobos de Cheche-
nia e Daguestán, que de-
safiaba tanto a estabili-
dade das autoridades
chechenas como das de
Daguestán. Diversos
atentados con centos de
mortos en Moscova, atri-
buídos á man de Basaev, foron utilizados en
1999 por un flamante primeiro ministro Vladi-
mir Putin para desencadear a segunda grande
ofensiva rusa (1999-2006), que volveu reinci-
dir no xenocidio, masacres indiscriminados da
primeira ofensiva (1994-1996), pero que per-
mitiu sacar a espiña da humillación, derrota e
rendición que quedara cravada no corazón do
exército ruso e das autoridades do Kremlin.

Dende a súa exitosa irrupción estratéxi-
co-guerrilleira no conflito caucásico ao man-
do dun batallón de Abkhasos (1994), Basaev
converteu o territorio checheno nun prema-
turo inferno para o todopoderoso exército ru-
so. Basaev resultou ser outro paradigma dos
eficientes produtos da CIA, da que recibiu
instrución militar en Paquistán e Afganistán.

Logo virían os episodios de terrorismo
máis tétricos da súa biografía, retroalimen-
tados polas atrocidades rusas: 100 mortos

no hospital de Budionnovsk, sucesos de
Kizliar, Piervomaiskaia, o teatro Dobrovka
de Moscova (170 mortos na operación sal-
vación do exército ruso) ou o colexio de
Beslán (331 mortos), en Osetia do Norte.

Os atentados contra
os presidentes centralis-
tas prorrusos Anatoli
Popov, Kadirov, Abra-
mov, ou os asasinatos
dos ex-presidentes na-
cionalistas máis mode-
rados como Maskha-
dov, Dudaev, brillante
ex-xeneral do exército
ruso, son elos da mesma
espiral de violencia
chechena, que funde as
súas raíces profundas na

resistencia caucásica á invasión do zar Niko-
lai (1830), na neutralización por parte Revo-
lución do 1917 da declaración de independen-
cia, na obstrución ás crenzas relixiosas musul-
más, na masiva deportación estalinista
(800.000 persoas).  

Pero as razóns de que a Chechenia non lle
fose recoñecida a vontade maioritaria, que se
lle recoñeceu a outras declaracións de inde-
pendencia coetáneas como as de Ucraína,
Moldavia, Letonia, Lituania e Estonia, res-
ponde a outras cadeas lóxicas de xeopolítica
internacional contemporánea que se estrutura
en dous eixes: control dos recursos enerxéti-
cos fósiles e a loita contra o terrorismo inter-
nacional. Basaev representaba o elo que ensa-
rillaba ambos os eixes.♦ 1

LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org

Shamil Basaev
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Basaev resultou ser outro
paradigma dos eficientes
produtos da CIA, da que
recibiu instrución militar

en Paquistán e Afganistán”

Arte
colonial
GUSTAVO LUCA

OMARCO de Vigo acolle
unha mostra de
pintores e fotógrafos is-

raelitas xusto nos días en que o
poderoso exército do Estado de
Israel dispara sobre os habitan-
tes desarmados de Gaza. A ini-
ciativa recórdanos que na gue-
rra a primeira vítima é a verda-
de. A arte, que por riba doutras
virtudes é transmisión de datos,
aparece aquí no paredón. 

Na porta do museo hai un-
ha protesta contra o masacre
de Gaza pero os diarios non a
van mencionar. Só contan que
unha representación da embai-
xada de Israel en España veu á
inauguración da mostra na que
colaboran a Consellaría de
Cultura, o Concello de Vigo, a
Deputación de Pontevedra, o
goberno de Madrid e Caixano-
va. Comparen esta escolta coa
soidade coa que pasou hai na-
da Mahmud Darwich, o gran
poeta palestino. 

O lema da exposición é
Del Revés e na profusa publi-
cidade previa, danlle á tal
divisa o significado de reverso
ou parte non advertida do Es-
tado que invade e coloniza
contra toda lei a terra de
Palestina. As fotografías reco-
llen, por exemplo, un castelo
de naipes e o seu autor di que
a súa fraxilidade representa o
Estado de Israel. 

Nas páxinas de
información internacional do
mesmo medio que nos conta
esta fábula dun Estado
colonial lene, sensíbel ao ven-
to coma centeo novo, vemos
unha columna de tanques
fronte a un grupo de rapaces
palestinos armados con pedras
e fisgas de madeira con gomas
de cámara e, a carón, un titular
di que unha muller palestina e
os seus tres fillos morreron
por unha bomba disparada por
un helicóptero (os palestinos
non teñen aviación nin
tanques) contra a súa casa.
Fráxiles, as casas de Gaza fu-
radas de metralla ou pulveriza-
das polas cadeas dos tanques. 

Un despistado profesor de
universidade comentaba na
manifestación do MARCO que
entre estes artistas da fraxili-
dade podía haber israelitas de
esquerda, críticos do seu
goberno. Con asesores tan li-
xeiros non é raro que o PSOE
nos fixese reos desta mostra
na que participan, entre
outros, dous fotógrafos do
exército. A arte militar debe
ser á arte o mesmo que a mú-
sica á música militar. 

Dígannos de que partido
son eses disidentes que viaxan
por conta do Goberno de
Olmert. Representantes do
Partido Comunista de Israel xa
pasaron por aquí, invitados
pola CIG con todas as
bendicións do governo de Tel
Aviv, e resultaron ser
marxistas pero partidarios de
conservaren para eles as terras
roubadas aos palestinos. Ou
como pode un declarase
comunista e colonialista ao
mesmo tempo e non ser parvo
ou delincuente.♦

CUMIO AFRICANO EUROPEO                                 ROI CAGIAO

Aproveita a debilidade siria para tentar recuperar a hexemonía

Israel volve invadir o Líbano

Ehud Olmert.
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CÉSAR LORENZO GIL
A final da Copa do Mundo re-
cordarase case máis pola embes-
tida de Zidane a Materazzi máis
que polo bo xogo. O fútbol ita-
liano pensa que o cuarto título
ten valor milagreiro e pode la-
var de vez a porcaría dunha das
ligas máis corruptas do mundo.
Que ten a ver todo iso co fútbol?

Non virei tolo. Non é que pense
que este mundial foi un engano,
un fracaso. Pero hai cousas que
non casan co que debería ser
unha Copa do Mundo.

Italia volve cumprir o vello
ditado de que case sempre acaba
obtendo o título un “tapado”. A
selección de Marcello Lippi non
foi a mellor do campionato, pe-
ro si a máis competitiva. Benefi-
ciouse da dozura das combina-
cións de oitavos e cuartos de fi-
nal e non perdeu a oportunidade
de chegar en plena forma ao úni-
co partido “de verdade” que ga-
ñou: o encontro contra Alemaña
na semifinal. Co xogo demostra-
do durante aqueles 120 minutos
fixo méritos bastantes para ga-
ñar a “oposición”. Igual que nos
dicían os profesores máis politi-
camente incorrectos no instituto,
no fútbol é coma no estudo. O
esforzo é a única esperanza para
os que non poden aprobar con
outra cousa. Talvez sexa máis
intelixente o que consegue co-
piar nun exame que o que pasa
horas e horas memorizando un-
ha cousa. Así que quizais mere-
za o bo resultado un coma o ou-
tro. E velaí está Italia, con catro
estrelas na súa camisola sen que
ninguén lle tusa e sen que moi-
tos crean que é posíbel ser cam-
pión do mundo cando os teus
mellores xogadores son dous de-
fensas –Marco Materazzi e Fa-
bio Cannavaro– e o gardameta,
Gianluigi Buffon.

Mais o realmente interesan-
te do “tetra” italiano é o poder
milagreiro da copa de Jules Ri-
met. Na euforia da celebración
do título, os directivos do cal-
cio, apoiados por políticos de
todas as tendencias, piden que o
trofeo se converta nunha espe-
cie de reliquia de San Gennaro e
perdoe as ofensas de Luciano
Moggi e toda a súa gavela de la-
dróns. Perante a fortaleza dun
fiscal que pide que a condena
por corrupción sexa exemplar
–descensos estritos, desconto de
15 puntos antes de comezar a
competición, inhabilitación de
por vida para os culpábeis, me-
didas fiscalizadoras para evitar
novas adulteracións da competi-
ción…–, os novos gobernantes
de centro-esquerda volven ollar
para o ceo e entenden que o pe-
nalti errado polo francés David
Trezeguet foi un sinal, un aviso
de San Paolo, San Siro e demais
seareiros para que os italianos

cumpran un dos seus tópicos:
onde estea un bo milagre que se
quite a xustiza. Que a ledicia se
contaxie, que a vecchia signora
poida cambiar de roupa sen pa-
sar vergoña na aira pública.

A cabeza e o xenio

A agresión de Zinedine Zidane
a Materazzi na final de Berlín
foi un final perfecto para a ca-
rreira dun dos cinco mellores
futbolistas de todos os tempos.
Si, si, perfecto. Serviu para que
este deporte gañe en épica, en
literatura. Pasouse da preemi-
nencia das marcas, da publici-
dade e das cadenas de televisión
á revisión de mitos. Deuse no
fútbol, grazas a esa cabeza pri-
vilexiada do francés, un fenó-
meno semellante ao da irrup-
ción de Sam Peckimpah e John
Cassavettes en Hollywood. Se
se fala de western crepuscular,
no caso do deporte hai que falar
de heroes con alma, de xogado-
res capaces de arrepoñerse ao
tempo, dese Grupo salvaxe que,
igual que na película, non con-
taban co apoio de ninguén pero
a piques estiveron de vencer o
“exército” italiano.

Zidane pasará á historia por
medirlle o peito a Materazzi,
por sucumbir na súa última ba-
talla ao peso da honra familiar,
por cambiar o xenio deportivo
polo xenio a secas, por preferir
poñer o fin cun cartón vermello
que retirarse pensando que al-
guén que lle mentara a nai e a
casa marchara para Sicilia arre-
galando o dente.

Nesa cabezada elegante re-
súmese a vida deste marsellés
tranquilo, a medio camiño entre
un monxe oriental, un pianista
tímido e un obreiro emigrante.
Nel se resume un modelo de
futbolista vernizado pola vella:

que xogaba a cámara lenta, que
fuxía dos flashes, que ostentaba
con calma a profundidade dos
seus ollos e a xeometría do seu
cranio careco, que esperaba no
seu recanto de céspede a que a
pelota o encontrase, así sen pre-
parar, coa camiseta sempre
grande, as medias sempre a me-
dio caeren, a pinga enorme de
suor fincada no seu queixo. Se
Materazzi gardase algo de inte-
lixencia, debería poñer en cá-
mara acoirazada a camiseta que
Zidane lle enchoupou de suor,
porque iso si que é unha veróni-
ca auténtica.♦
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A agresión crepuscular de Zidane,
a corrupción italiana e outras historias ‘de deportes’

O peor fútbol do mundo

O mundial de Alemaña 2006
deixou sorpresas, coma sempre,
pero desas que se crían na mi-
crohistoria dos equipos, das que
non dan grandes titulares nin se
lembran máis alá do próximo
outono. As previsións fallaron
case por completo e as análises,
prognósticos e cábalas de maio
son agora agua de bacallau.

En canto aos máis destaca-
dos, esta copa premiou a vetera-
nía. Só o español Cesc e o ale-
mán Lukas Podolski destacaron
entre un grupo de futbolistas
consagrados que talvez aprovei-
ten o éxito deste mundial para
asinaren o seu derradeiro gran
contrato –caso de Lilian Thu-

ram, que gosta no Barcelona.
Outro triunfador foi Luiz Fe-

lipe Scolari. O cuarto posto de
Portugal halle valer para asinar
un suculento contrato cunha se-
lección poderosa, posibelmente
Inglaterra ou o propio Brasil.
Adestrador duro e primario,
triunfa porque analiza o espírito
da competición e logra espre-
mer máis sacrificio ca talento
dos seus futbolistas.

Os ídolos prefabricados pola
prensa volveron para a casa sen
destaque. Leo Messi, Ronaldin-
ho ou Mariano Pernía, entre ou-
tros, non tiveron opción de de-
mostraren nada. No caso de Per-
nía, xa se considera un éxito lo-

grar converter en internacional
español un arxentino de case 30
anos que xogou sempre en equi-
pos de segunda fileira.

Messi era máis unha espe-
ranza ca unha realidade. A súa
enorme potencialidade e a pre-
mura que sempre ten a Arxenti-
na por coroar o sucesor de Ma-
radona nun mundial fixeron o
resto. Mais José Pékerman, que
confía un mundo nel –foi un dos
seus mentores desde cativo–
non puido sentar nin a Maxi Ro-
dríguez nin a Riquelme porque
estes xogadores renderon a un
gran nivel. De seguro, de non se
torcer, o pequeno xogador do
Barcelona será unha das atrac-

cións do campionato de Sudáfri-
ca do 2010.

O que talvez xa non destaque
máis nun mundial será Ronaldo.
O brasileiro era especialista en
gañar na copa todo o que perde-
ra na tempada. Así lle pasou hai
catro anos, cando grazas aos seus
goles en Corea e Xapón logrou
saír do Inter de Milán e asinar
polo Madrid. Desta volta, a sorte
non se aliou cos brasileiros. O
xogo pobre de Parreira non tivo a
recompensa que si tivera o xogo
pobre de Felipão Scolari no
2002. E cando o Brasil non vol-
ve cun trofeo na man, o seu fút-
bol, para desgraza de todo o país,
convértese no peor do mundo.♦

Vémonos en Sudáfrica

Italia celebrou o “tetra” cunha euforia ra-
pidamente ofuscada polas incógnitas que
arrodean a agresión de Zidane a Mate-
razzi, abaixo.



Folclore internacional
en Vigo
O grupo de danza El Forcat, o ballet Kas-
suomaye, fundado en 1987 en Dalifort, os
italianos de Sbandieratori Ducato Caetani e
o grupo Khasavyure de Dagestan, son os
convidados do XII Festival Folclórico Inter-
nacional, cita que se celebra de forma inin-
terrompida en Vigo e que este ano arranca
coas actuacións, en Beade  o 14 de xullo, de
Semente da Arte Galega, Arume e Volta do
demo. No programa, que se prolonga até o
21 de xullo e que se desenvolverá nos audi-
torios e nas rúas viguesas, tamén participa-
rán Os Ventos de Comesaña, Froles Novas,
Meigallo e Tarambainas, entre outros.♦

Parte o
Barco da Memoria
Un barco de vapor percorrerá no verán a cos-
ta para lembrar e render homenaxe ás persoas
represaliadas tras o golpe de estado franquis-
ta. O barco, que inicia a andaina en Cambados
o 17 de xullo e botará áncoras definitivamen-
te o 6 de setembro en Vilagarcía, percorrerá 20
vilas nas que se desenvolverán actividades de
divulgación. A iniciativa forma parte do pro-
grama do Ano da Memoria, da Consellaría de
Cultura. O 22 e 23 de xullo renderase home-
naxe aos represaliados na Illa de San Simón
cunha xornada de portas abertas, para o que
pode reservarse praza no 981 544 812 ou
no mail homenaxememoria@xunta.es.♦

Santiago
no Museo Granell
A Fundación Granell acolle na súa sede
compostelá a mostra Santiago no Museo
Granell, unha viaxe a través da ollada de
diferentes culturas sobre o apóstolo Santia-
go. A maioría das obras pertencen á arte ri-
tual de países latinoamericanos como Cuba
ou Puerto Rico, aínda que tamén se reco-
llen pezas de heráldica de diferentes pobos,
ademais da visión persoal do fotógrafo ga-
lego Luís López Gabú e o pintor surrealis-
ta holandés Rick Lina. A mostra recala nas
identificacións de Santiago con deidades
autóctonas latinoamericanas e en diferen-
tes interpretacións sobre a lenda da viaxe.♦

o principio foi a viaxe é o nome co
que se presentou a XXVIII edición
da Bienal de Arte de Pontevedra,
que se desenvolverá ás beiras do
río Lérez até o 5 de setembro. Nes-

ta ocasión participan 30 artistas chegados de to-
do o mundo, que mostran o máis novidoso da
plástica actual. E do presente ao pasado. Ouvir-
mos presentou o disco recompilatorio das grava-
cións históricas do coro compostelán Cantigas e
Agarimos, titulado Na Algalia de Arriba. Entre
as xoias que inclúe destaca a primeira versión

gravada de “A virxe de Guadalupe. A rianxeira”.
Este coro xurdiu no 1921, dirixido por Bernardo
del Río, e foi pioneiro en popularizar no formato
coral a música galega máis tradicional. E non sa-
ímos do espazo musical. Vigo vive un ano máis
o seu festival Para Vigo Me Voy, que chega á súa
sétima edición cun toque clásico. Despois da ac-
tuación de Mílton Nascimento e Toquinho o 12
de xullo, o 18 de xullo é a vez da brasileira Gal
Costa e o cubano X Alfonso. Para finalizar, o 25
de xullo, Ziggy Marley traerá a Galiza todo o rit-
mo reaggae que herdou de seu pai Bob Marley.♦
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X.C.
O pasado venres 7 a Real
Academia Galega decidiu
adicar o Día das Letras de
2007 á poeta María Mariño
Carou. Nacida en Noia, e des-
pois dunha peripecia biográ-
fica que a levou polo País
Vasco, onde estaba en 1936, e
diversos lugares de Galiza,
botou as dúas últimas déca-
das da vida en Seoane do
Courel, onde tivo fonda amis-
tade con Uxío Novoneira.

Foi Novoneira o que coa súa
forza natural, batizouna como
“Dinamiteira da Fala”. El mes-
mo, desde a Asociación de Es-
critores en Lingua Galega e
coa colaboración do asociacio-
nismo cultural de Noia, resga-
tou nos anos 80 a memoria des-
ta poeta que ficara nas canles
do coñecemento literario espe-
cializado. As súas obras com-
pletas en galego foron publica-
das en 1994 por Xerais, e no
estudo introdutorio Victoria
Sanjurjo Fernández sitúa a súa
lírica “na tradición popular nu-

trida na intimidade profunda de
muller que acadou a madureza
espiritual no momento en que
se pon a escribir. A temática in-
timista, frecuente na literatura
feita por mulleres, consegue en
María unha altura e calidade
sorprendentes. O seu é intimis-
mo radical, profundo, sen con-
cesións, e a súa expresión ten,
ás veces, fondura filosófica”.

En vida publicou na Edito-
rial Celta de Lugo Palabra no
tempo, pero os poemas de Ver-
ba que comenza xa foron de
edición póstuma, no libro que
en 1990 publicou o concello de
Noia. O libro publicado en vida
levaba un prólogo de Otero Pe-
drayo no que o ourensán dicía,
“María Mariño pensou, cecais,
si co seu exempro e palabras
poidera guiar leentes e ouvin-
tes cara os cumes do Courel
que levamos dentro”.

Nun artigo de Miro Villar
en A Nosa Terra (número 448),
fala dos poemas finais de Ma-
ría Mariño, expectante ante a
morte segura, “versos de des-
garramento que chegan a ferir

a nosa propia sensibiidade. É a
mesma palabra dorida que
moitos lembramos na poética
dun autor xoven que tivo idén-
tica sorte adversa, Eusebio Lo-
renzo Baleirón. María Mariño
Carou sabe que a leucemia está
a se apoderar de toda ela “car-
bón de min queren facer / como
a chama non fai brasa”.

Nese mesmo traballo Miro
Villar refírese á influencia de
Novoneira na poeta, “men-
ción aparte son as dúbidas de
autenticidade da súa voz que
segundo algún crítico está so-
bexamente influenciada por
Novoneyra, pronunciamento
basado nas poucas leituras po-
éticas da noiesa do Caurel. A
ese respeito o estudo de Car-
men Blanco “A figura literria
de María Mariño Carou”, po-
de ser dabondo clarificador.
Nós ficamos para rematar coa
cita de Adrianne Rich que a
profesora antepón ao seu tra-
ballo de análise: a mentira pa-
triarcal manipulou ás mulle-
res tanto através da falsidade
como de silencios”.♦
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María Mariño
figura das Letras galegas no 2007
A poeta publicou en vida o poemario Palabra no tempo

María Mariño Carou é a primeiro poeta
mística de Galicia. Unha mística sin
dogma, actual, nosa, con todo o agonis-
mo do home de hoxe e todo o patetismo
que dá a inminencia da propia morte e
máis cando ésta é prematura.

Unha súpeta, vertixinosa, asunción
ao cimo do pulo, levada tanto da pura
forza interior como polo desencadea-
mento da Verba no Intre Órfico. En fin
unha nova forma para o Esprito da Me-
moria, cáseque sempre da Natureza, so-
bre do vértice da Morte.

Maria Mariño, quizaves a poeta que
menos libros leeu, que cáseque non leeu li-
bros, parte sempre da cultura e a fala popu-
lar e é, pola súa incontaminación libresca, a
máis válida toma da alma galega. Nos seus
poemas, concretamente nos de Verba que
comenza, non se comporta nunca como os
popularistas. Ela está metida toda no pobo
e fala por el e dende el. Non fala del nin pro-
cura porse popular. Nin curiosamente a sua
poesía é o que se di de temática popular.
Nin, supómonos, de aceptación popular.

Dinamiteira da Fala, preme, rompe,
comba, bate a sintaxis convencional, des-
trivializando a expresión, quizaves sabedo-
ra de que a verdadeira esencia do noso idio-
ma é a libertade. Esa liberdade dos grandes
falantes nosos, que non implica esquezo do
rigor profundo e a tradición viva. De aí a
fluencia do seu verbo, do seu verso, que lle
permite dar como ninguén o caudal, movi-
mento e troque interior, a subida ao pulo e
volta ao chan. Esta mística da Existencia,
aínda despois do arranque e a asunción
máis sostida, sempre volta ao chan.

Poucos se deron conta entre nós de que
Maria Mariño era unha poeta distinta.
Poucos ven aparecer o novo cando real-

mente aparece. Cando aprovece, como di-
cimos no Courel. Por iso a reivindicación
que agora fai a Asociación de Escritores en
Língua Galega da súa figura e obra ten va-
lentía de descobremento. Esta Asociación
adícalle á autora de Verba que comeza –li-
bro que só en Galicia pode seguir inédito,
correndo como correo en copias mecano-
gráficas, fotocopias, recitais e conversas
dende hai anos– a Semana das Letras Ga-

legas, mentras que a Real Academia lla
adica ao poeta Amado Carballo. Este intre
tan sinalado prá memoria e reivindicación
de Maria Mariño ven coincidir xustamen-
te co 15 aniversario da súa morte.

A revolución idiomática que nos trai
Maria Mariño Carou non só atañe, non
só é válida, para o uso dos poetas senón
que marca unha pauta de libertade para
todos os que precisan un vehículo de ex-
presión cada vez máis flexíbel a que res-
ponda á complexidade do real.

Noia 1918 - O Courel 1967

Nace en Noia o 25 de Santiago de 1918.
Pasa toda a infancia e adolescencia en
Noia. E logo en Santiago e a Coruña, on-
de se traslada sucesivamente a familia. E
algunha tempada no Ferrol cunha tía súa.

No 1936 píllaa a Guerra Civil en Al-
gorta (Biscaia) cunha irmá casada alí. Vi-
ve a experiencia do chamado “cerco de
Bilbao”. Ve amosar os porcos, que levan
consigo as familias labregas vascas des-
prazadas pola guerra, por entre as balaus-
tradas dos elegantes chalets de Neguri.

Rematada a Guerra Civil volve a
Galicia. Entón os seus pais viven en
Boiro, onde coñece e contrai matrimo-
nio con Roberto Posse Carballido, com-
postelano que exerce alí o Maxisterio.

Trasládanse logo ao Pais Vasco, ao
Elantxove. Teñen un fillo que perden ao
mes de nacer. Do País Vasco volta outra
vez para Galicia a unha escola de Arzúa.
E de Arzúa pra a Montaña luguesa, a
Romeor do Courel.

Perde aquí a súa mai e sofre unha de-
presión nerviosa. Ramón Baltar, médico
do Courel, amigo de María e Roberto, re-

coméndalles a Escola de Parada, onde es-
tarían menos illados, dentro do illamento
que por si supón o Courel. E así foi como
Maria Mariño veu dar á miña aldea. De-
beu ser polo corenta e sete-corenta e oito.

No 1957 comenza a escribir, primeiro
en castellano e logo en galego. É en 1963,
cando aínda rexía as Edicións Celta de
Lugo o bondadoso libreiro-editor Francis-
co Esteban González,  que publicou Pala-
bra no tempo de Maria Mariño na Colec-
ción Tesos Cumes, que para iso creamos e
que non pasaría daquil número un.

Nos anos que eu me fora a Madrid,
pasou a escribir novamente en castella-
no algunhas prosas e poemas. Desta
época só sei dun poema galego de tiduo
Galicia, do que sempre lembro iste ver-
so que sintetiza o noso curso histórico:

Fontes onte carreiriña
Pra quedar mofo na pedra...

En febreiro do sesenta e seis, cando eu
me viñen de Madrid, xa a leucemia fixera
nela estragos demasiado visíbeis. O mes
seguinte comenzou de novo a escribir en
galego. Era o primeiro dos 35 poemas de
Verba que comenza. Un ano despois escri-
bía o derradeiro tamén polo marzo. O 19
de maio (1967) falecía en Parada do Cou-
rel, onde chegara 20 anos antes.

A Escola de Parada leva xa muito
tempo pechada e está coa cal denegrida
e sen cristais. Quizaves haxa algunha
inexactitude nistes datos biográficos,
mais eu creo terllo oido así, e falamos
horas diarias durante anos e anos.♦

UXÍO NOVONEYRA publicou este artigo no nº
189-190 d‘A Nosa Terra, de maio de 1982. 

Noiesa do Courel, dinamiteira da fala
UXÍO NOVONEYRA

‘Foi a primeira poeta
mística de Galicia.

Unha mística sin dogma
con todo o patetismo que
dá a inminencia da propia

morte e máis cando
ésta é prematura”

‘Dinamiteira da Fala,
preme, rompe, comba,

bate a sintaxis
convencional,

destrivializando a
expresión, quizaves
sabedora de que a

verdadeira esencia do noso
idioma é a libertade”

En Parada do Courel, solaina da “Casa da Fonte” en
1960. María Mariño Carou, á esquerda, collida á
columna; Saleta Gai e Manuel María, no medio;
Roberto Posse Carballido, esposo de
María Mariño, á dereita;
e Novoneyra, detras.
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H. VIXANDE
O vindeiro 20 de xullo actúa no
parque de Castrelos de Vigo o
grupo escocés de pop Franz
Ferdinand. É a primeira vez
no noso país que toca unha
banda destas características
cando se atopa nos momen-
tos máis altos da súa carreira.

Os Rolling Stones pasaron polo
noso país dúas veces nun espa-
zo moi curto de tempo, cando a
súa carreira había décadas que
declinara. Outro tanto aconte-
ceu con outras estrelas da músi-
ca popular como Blondie, Neil
Young ou Bod Dylan. Os Bea-
tles nin chegaron porque ape-
nas duraron unha década e para
visitar Galiza necesítanse dúas
ou tres décadas de existencia.

Franz Ferdinand resultan un-
ha excepción. Este grupo deu os
seus primeiros pasos en 2001,
gravou o seu primeiro tema en
2003 e o seu primeiro disco de
longa duración en 2004. O seu
segundo traballo –e por agora úl-
timo– chegou en 2005. É dicir,
visita Galiza case ao principio
dunha carreira que é prometedo-
ra e que xa lle significou alcanzar
o número un nas listas británicas. 

O público galego en xeral
descoñece a este grupo aínda
que algunha das súas cancións,
como Take me out, entraron nas
listas de éxitos das radios máis
comerciais e soaron moi repeti-
damente. Como se trata dunha
banda de música independente,

Franz Ferdinand non fai excesi-
vo esforzo en promoción. Nin
sequera a súa casa de discos, a
multinacional Sony, gasta moi-
to en dalos a coñecer. Así, as
súas cancións resultan coñeci-
das pero o seu nome soa pouco.

Franz Ferdinand non teñen a
orixinalidade dos Beatles nin son

precursores dun movemento mu-
sical. É máis, detrás das súas me-
lodías detéctanse influencias dou-
tros grupos como Interpol ou Je-
sus and Mary Chain, pero isto non
significa que non estean a facer al-
go novo. Unhas cancións que en-
cadean dúas ou máis melodías
distintas, con constantes cambios

de ritmo e a capacidade de incitar
ao baile, son selos característicos
seus que hoxe todas as bandas no-
vas queren imitar e que están a
contaxiar a grupos de estilos que
non teñen demasiado en común
co pop independente. Esta in-
fluencia que Franz Ferdinand
exerce sobre o panorama musical
fai que sexa un grupo que crea
tendencia. Se o seu traballo ten
continuidade, abofé que será unha
banda recoñecida, de momento,
limítase a ser unha referencia.

Todos estes elementos fan
deste concerto o acontecemento
musical do verán, senón do ano,
por diante doutros festivais que
se celebran tanto en Galiza co-
mo no Norte de Portugal e que
programan carteis coa presenza
de moitas bandas moi populares.
Todos eses aspectos máis o pre-
zo, doce euros adiantada e quin-
ce na billeteira, sobre todo por-
que tres días antes cobran 54 por
cada entrada no concerto que
ofrecen no Estadio Olímpico de
Roma xunto a Depeche Mode.

Ao tempo que se produce es-
te gran acontecemento, as festas
de Vigo este ano presentan ou-
tras pequenas alfaias que pasan
desapercibidas para algúns me-
dios de comunicación, aínda que
non para público máis avisado,
como o Festival Internacional de
Folclore ou como o Para Vigo
Me Vou, que nesta edición pro-
grama actuacións de Toquinho,
Milton Nascimento, Gal Costa e
Ziggy Marley, entre outros.♦

Franz Ferdinand, o acontecemento 
musical do verán
Actúan no Parque de Castrelos de Vigo o 20 de xullo

Raul
Brandão
RAMIRO FONTE

Odebate que xirou
arredor da normativa
ortográfica arruinou es-

forzos, envelenou soños, e fixo
descender a reflexión
intelectual en Galicia a uns ni-
veis alarmantes. No fondo, esta
palpitante cuestión resolveuse
como unha simple loita polo
poder académico, e polos orza-
mentos dos que, ó parecer, ten
dereito a dispor o galeguismo
profesional. Unha lingua é
demasiado importante para dei-
xala en man dos lingüistas, aín-
da ben máis unha lingua litera-
ria. Pero, a forza de sermos
xustos, tamén o é para deixala
en mans dos literatos que igno-
ran os seus matices. Un dos pa-
radigmas dos grandes
creadores da prosa galega  mo-
derna, refírome á busca de mo-
delos nos prosistas
portugueses, deixou de ter
vixencia. E, aínda menos mal,
que un procura a ilusión de
chegar a escribir un día unha
prosa aceptable frecuentando
eses escritores portugueses que,
como Raul Brandão, percibe
que están moi achegados a nós.
De feito é o grande prosista do
grupo da Renascença, o amigo
insubstituíble do Teixeira de
Pascoães, o máis “galego” dos
clásicos modernos lusitanos. 

Brandão pertence a esa fa-
milia de escritores que un
admira cada vez máis por crer
que son honestos. A honestida-
de dun creador literario non se
mide unicamente pola súa
perspectiva moral senón tamén
pola maneira que ten de escri-
bir as súas frases.
Desconfiemos dos escritores
que queren arranxar o mundo
sen arranxar a sintaxe. Descon-
fiemos das grandes causas pos-
tas ó servizo de cobizas perso-
ais e dun pésimo estilo.
Brandão representa un escritor-
mestre porque cando o leo sin-
to a mestría da súa prosa,
alicerzada na difícil
simplicidade, na claridade pro-
funda. A súa obra non se
suxeita a un xénero determina-
do. Os seus tres libros de
memorias recollen follas de
diarios persoais, documentos
históricos, retratos de contem-
poráneos. A súa novela máis
celebrada Humus, diálogo inte-
rior de mortos e de espectros,
alterna o diario coa páxina de
aforismos. Ten,
sorprendementente, unha voca-
ción vangardista, e por iso foi
reivindicado, incluso, polos su-
rrealistas de última hora. 

Pero Brandão é,
fundamentalmente, un notario
das causas dos humildes, tal
como testemuña na súa obra
Os Pescadores. Creo que gra-
zas a el estou deixando de ser
un paseante de cidades para
converterme en coleccionista
de portos malamente
abrigados, fronte a un océano
dramático, tenebroso e cruel.
Coleccionista de barcos vara-
dos, con nomes sinxelos
pintados na proa creo, humil-
demente, que o fun sempre.♦



Título: Vredaman.
Autora: Unai Elorriaga.
Edita: Galaxia.

Do Unai Elorriaga, que sor-
prendera con aquel Un tranvía
cara a SP que lle valera o Na-
cional de Literatura do 2002, e
que despois
nos deixou a
interesante O
pelo de Van´t
Hoff, chéga-
nos agora a
versión galega
de Vredaman,
en tradución
de Xesús Car-
ballo Soliño e
máis do propio
autor. A nove-
la nace dos
ollos dun ne-
no, Tomé, que
nos vai contando o seu mundo,
cousas dos seus pais, dos seus
tíos, dos seus curmáns, dos
seus amigos e coñecidos e, na-
turalmente, del mesmo. Aquel
mundo cotían e sorpresivo das
dúas novelas anteriores deixa o
seu lugar agora a outro moito
máis previsíbel en canto á ma-
neira de contalo e tamén no re-
lativo á maneira de entendelo.
Todos fomos rapaces algunha
vez, iso non se esquece, nin
aquela mestura de asombro, es-
trañeza, naturalidade, fantasía,
inocencia e cariño coa que nos
fomos afacendo e tratando de
comprender o universo dos
adultos, aqueles seres dos que
debaiamos aprender e eran o
noso referente e áncora na xun-
gla humana que nos rodeaba.
Ten que existir, e non estamos
no caso, un auténtico abismo
cultural, propiciado pola per-
tenza a ámbitos de xeografía
humana moi afastados, entre o
neno narrador e o lector, para
que cause novidade. Porque,
para máis, se iso é así no relati-
vo ao contido, no tocante á for-
ma hai que dicir outro tanto,
quen lea esta novela non acha-
rá nada novo, a non ser certas
marcas de estilo propias do au-
tor e que estaban presentes nas
dúas novelas anteriores.

Fronte un discurso destas
características, certamente cabe
a posibilidade de consideralo
como un reto, á vista do pouco
convencional que viña sendo a
traxectoria narrativa do autor.
Tamén é posíbel observar aquí
unha actitude bastante conser-
vadora. Aínda que as dúas op-
cións gardan certa dose de cre-
dibilidade, temos para nós que
un dos motores que máis tira-
ron á hora de escribir Vredaman
é a vontade de reflectir algúns
momentos da infancia que lle
son especialmente queridos ao
autor -por algún lado lemos que
era un cativo moi fascinado po-
la zooloxía e tamén recollía al-
finetes, como o protagonista da

novela. Se partimos deste dato,
o resultado mái agardábel non
pode ser outro que o que se le
en Vredaman. Título que fai re-
ferencia a unha personaxe crea-
da por Faulkner (Vardaman, de
As I Lay Dying), cruzada co no-
me do pintor holandés Vrede-
man de Brie, que tivo un fillo,
tamén pintor que nunca foi
quen de pintar un cadro orixi-
nal, non dando para máis que

copiar os do seu proxenitor. To-
da unha declaración de inten-
cións, o título, mentando un dos
mestres da novela do século
XX e a imposibilidade de crear
nada novo.

O apego polas personaxes
desvalidas, indefensas, moi
claro na súa primeira novela,
non é neste caso tan patente,
aínda que un cativo sempre é
unha personaxe desvalida.

Tampouco hai aquí doses equi-
parábeis de humorismo, aínda
que, sendo o narrador un neno,
tampouco está totalmente au-
sente. As personaxes (e a nove-
la é como as súas personaxes)
realizan actos insignificantes,
aparentemente sen sentido,
agora máis aparentemente que
nunca, en realidade perseguen
soños. O recurso ao comentario
de libros, tamén está presente,
igual que o interese polas men-
suras exactas. Mais sobre todo
está presente a constatación da
perda de validez dos planos es-
pacial e temporal, o mesmo se
pode dicir para a casualidade
como explicación dos actos hu-
manos (aínda que non tan cla-
ramente como nas novelas an-
teriores, especialmente na pri-
meira), e, por suposto, outro
tanto para a vetusta concepción
e ordenación decimonónica da
novela (velaí a ruptura do con-
cepto de capítulo, con todo si
hai, e nótase máis que nas ou-
tras dúas novelas, unha mínima
ordenación tendente á consecu-
ción de clímax final).

En Vredaman non se fai fin-
capé na aprendizaxe, tamén
non se peca de didactismo nin
de dirixismo senón que se que-
re un lector activo, que acom-
pañe o narrador e reflexione
sobre o lido, de aí as rupturas
antes comentadas. Con todo,
nalguns momentos, o narrador
(lembremos, un cativo, non se
indica que sexa especial e pre-
maturamente versado en letras)
resulta pouco críbel, son mo-
mentos nos que se deixa notar
a presenza do autor por riba da
do narrador ao facer empregar
a Tomé un vocabulario impro-
pio da súa idade, como “alfine-
tes veteranos” (35), “emular”
(147) ou “cancións obscenas”
(171). Fora disto, a novela con-
ta tres historias das cales Tomé
é vértice narrativo e protago-
nista central. Neste punto, es-
pecial mención merece o pro-
xecto (o soño) do campo de
rugby que Simón e Gur pro-
xectan facer dentro dun campo
de golf para que nel xoguen un-
ha selección galesa e outra ir-
landesa; é dicir, o deporte hu-
milde, afeccionado, popular,
comunal, onde se conserva a
verdadeira esencia do que é o
deporte, impoñéndose sobre o
deporte elitista, o televisivo de-
porte espectáculo. As outras
dúas historias, como a anterior
contada con esa particular al-
quimia verbal na que se mestu-
ran fantasía, realidade, espe-
ranza e soños, son a dunha mu-
ller que non quixo casar cun ar-
quitecto (condenado, por her-
danza familiar, a morrer apou-
co de ultrapasar os corenta
anos) e a do avó do rapaz, un
ebanista de mérito.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Nº 1.231

Do 13 ao 19 de xullo do 2006

Ano XXIX

Difícil integración
¿Cal é a miña cor?, de Antoi-
ne Guillopé –con ilustracións
de Géraldine Alibeu– analiza a
integración racial e as dificul-
tades dos es-
tranxeiros
en Europa.
A través
do relato
dun peque-
no africano
en Europa,
o libro
reflexiona
sobre as
complicacións de se identificar
cun país, cunha raza e cunha
orixe. Edita Xerais na
colección ‘Sopa de letras’.♦

A antiga Irlanda
Toxosoutos edita Contos
medievais irlandeses, de Juan
Renales, Víctor Renero e Pilar
Ortiz, traducidos por Rosa
Blanco e María Valladares.
Son un con-
xunto de len-
das gaélicas,
desde as do
ciclo mitoló-
xico ás dos
reis, pasando
pola Rama
Vermella. Via-
xe a un país
cheo de miste-
rio onde a ima-
xinación se
mestura cunha
xeografía e unha historia
fascinantes.♦

Misterio oriental
Hervé Joncour é un tratante de
seda francés que no 1861 ten
de facer unha viaxe ao
Xapón para
traer de
contrabando
ovos de
vermes de
seda. Alí vai
coñecer unha
muller de trazos
occidentais que
o fará voltar e
voltar ano tras
ano. Este é o ar-
gumento de
Seda, de Alessandro Baricco.
Edita Rinoceronte.♦

Da decadencia
Giuseppe Tomasi di
Lampedusa escribiu
unicamente unha obra, O Ga-
topardo, que xa pasou á histo-
ria como un clásico do século
XX. Agora
Galaxia tra-
dúcea ao
galego –en
versión de
Xavier
Rodríguez
Baixeras– na
súa colección
‘Clásicos
universais’. A
decadencia da
nobreza
siciliana xusto
cando estoupa a guerra de uni-
ficación italiana sérvelle ao
autor para explicar a caída de
todo un mundo.♦

En
Vredaman
non se fai
fincapé na
aprendizaxe,
tampouco
se peca de
didactismo
nin de
dirixismo.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

3. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

4. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

5. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. 1936. REPRESIÓN E

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

2. AS INXURIAS DA GUERRA.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.

3. CATRO ANOS ABORDO
DUNHA ILLA.

Evaristo Mosquera.
A Nosa Terra.

4. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

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

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Desde os ollos dun neno
Unai Elorriaga publica a súa terceira novela, Vredaman

Unai Elorriaga.
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Título: Blúmsdei.
Autor: Cid Cabido.
Edita: Xerais.

Cid Cabido é dende hai xa moi-
to tempo –polo menos dende
grupo abeliano, sen ningunha
dúbida un dos mellores textos
da narrativa galega dos últimos
anos– un deses raros escritores
dos que os lectores esixentes
esperan sempre algunha “gran-
de obra” que os reconcilie cun-
ha existencia chea de lecturas
máis ou menos banais. Mais é
sabido que o indefectíbel deber
de todo escri-
tor sometido a
esta caste de
esixencia é de-
fraudala meto-
dicamente. E
non porque as
obras que vaia
dando ao prelo
non merezan o
apelativo de
grandes –que
pode ser o caso ou non–, senón
porque ese tipo de escritores
adoitan ofrecer un material ante
o que a incerteza das avalia-
cións vén sempre asegurada. 

Blúmsdei, a última entrega
narrativa de Cid Cabido, é un
texto que creará polémica (se
non a crea, deberemos empezar
a dubidar seriamente da saúde
intelectual do noso campo lite-
rario, que diría Bourdieau). É
dicir, trátase dun texto que, de
seguro, algúns verán como un
arriscadísimo exercicio de de-
rrubamento da novela burguesa,
mentres outros non dubidarán
en calificalo de pastiche pseudo-
vangardista, polo que a primeira
recomendación honesta que de-
be facerlle o crítico ao lector é
que lisque a lelo antes de se mer-
gullar no pre-xuízo, e só despois
sopese os argumentos a prol e en
contra do tal “experimento”.

Pero se ademais queremos
falar de literatura, teremos que
dicir que, efectivamente, a evo-
cación joyceana do título ten al-
go a ver co célebre monólogo de
Molly Bloom do último capítulo
do Ulises (e hai que lembrar
que, dende aquela, xa foron alá
máis de tres cuartos de século
durante os que nin a novela bur-
guesa nin as vangardas queda-
ron en absoluto indemnes). Ten
a ver en canto que as técnicas
narrativas que emprega son moi
semellantes. Mais diferénciase
en algo fundamental: mentres
que o célebre monólogo interior
de Joyce procuraba a visualiza-
ción da corrente de consciencia,
Cid Cabido está preocupado so-
bre todo coa oralidade, coa pala-
bra dita, sobre como e de que se
fala. De facto, poderiamos dicir
que co que Cid Cabido se en-
fronta realmente é coa imposibi-
lidade de contar. 

O narrador de Blumsdei ten-
ta, ao longo do texto, narrarnos

o que lle aconteceu durante a
tarde e a noite do 31 de maio de
2005, pero as continuas digre-
sións nas que vai caendo duran-
te o proceso de elaboración do
relato –elaboración que, supos-
tamente, o propio texto docu-
menta paso a paso– dan lugar a
interminábeis circunloquios
que, á súa vez, propician novos
rodeos e divagacións que rema-
tan por relegar a anécdota narra-
tiva a mero pretexto. E habería
que citar o precedente de Sterne
senón fose porque o propio Cid
Cabido –que é o suficientemen-
te intelixente como para se
adiantar ao comentario crítico–
xa se anticipou nun texto do seu
anterior libro, Fálame sempre,
preguntando: “Alguén ten xa a
sospeita de que me estou dopan-
do a base de lecturas incontrola-
das de Laurence Sterne?” E res-
postaba: “Aceptemos iso como
suxestión posíbel para lectores
ben informados”. 

Estes lectores ben informa-
dos xa se decatarían, con segu-
ridade, de que aquel pequeno
texto, titulado qwertyuiop, pode
lerse agora case de xeito pro-
gramático e de que xa alí estaba
contida a principal teima que
atravesa Blúmsdei: o espazo da
palabra na nosa existencia de
diluídos habitantes do século
XXI. Asumida firmemente a
opinión de que a enchente de
mensaxes que satura a nosa ac-
tual existencia nos furtou a sen-
sibilidade e mesmo a capacida-
de de elaborarmos un discurso
que non afunda no frívolo bal-
bordo que nos arrodea… que
papel debe cumprir daquela o
discurso literario? Ou expoñén-
doo nos propios termos do tex-
to: nun mundo onde a sobrein-
formación provoca que sexa

sinxelo confundir a Schopen-
hauer con Eisenhower, que lu-
gar lle resta á palabra? 

Estas preguntas acadan a súa
máis brillante exposición na des-
crición da súa particular relación
cunha escritora cuxos textos
–absolutamente descoñecidos
para el– non dá atopado nas li-
brarías. O desenvolvemento des-
te vínculo cunha novelista sen
novelas é un dos grandes achá-
degos de Blúmsdei, pero ade-
mais explicita perfectamente as
suspicacias que nos revela ante a
recepción da palabra contempo-
ránea (literaria ou non), a cada
máis vencellada á experiencia
tecnolóxica e mediática. Non
deixa de ser curioso e moi signi-
ficativo que o narrador –enleado
nunha particular cruzada de re-
sistencia fronte as novas tecnolo-
xías, nomeadamente contra o
móbil e Internet– estableza a súa
relación coa devandita escritora
a través dun programa de televi-
sión, supostamente literario. 

O baleiro que fica por baixo
do simulacro da hipercomunica-
ción contemporánea constitúese
no suxeito narrativo e a digre-
sión aparécesenos daquela coma
a grande estratexia de Schereza-
de para atrasar o intre decisivo
no que se manifeste a falta de
sentido. Na espera de que, no
entanto, suceda algo que nos re-
dima, xa que esta fe na palabra
aspira sobre todo a responder a
pregunta de A quen pertence o
noso discurso? probabelmente o
gran tema de Cid Cabido. Ou,
por extensión, a quen pertence a
nosa existencia?

Toda literatura se funda co-
mo espello crítico do mundo e,
por suposto, esta proposta de re-
greso á oralidade coma orixe su-
pón unha actualización irónica

da tradición, como non deixa de
lembrarnos Cid Cabido cos seus
continuados comentarios meta-
lingüísticos e metaliterarios.
Mais se para aceptarmos esta vi-
sión idílica da oralidade –das
voces do real– debemos recoñe-
cer o fracaso da narración, esta-
mos a crear unha nova visión
crítica do literario ou sumamos
máis ruído ao ruído? Se prescin-
dimos de todo o que condiciona
e ordena a palabra literaria para
actuarmos ao xeito da cinta
magnetofónica, non estamos a
xogar coas regras dos alentado-
res da palabra inútil?

Sexa cal sexa a resposta
que cada lector lle dea a estes
interrogantes, a grandeza de
Cid Cabido consiste en ter a
audacia de nolos presentar na
súa ferinte crueza.♦

MANUEL XESTOSO

Cid Cabido
enfróntase
nesta nove-
la coa
imposibi-
lidade de
contar

Madrygal
Revista de
Estudios Gallegos

Nº 9. 2006.
Dirixe: Carmen Mejía.
Edita: Universidad Complutense de Madrid.

Esta publicación filolóxica pu-
blica unha manchea de
traballos relacionados co gale-
go. Destacan o estudo
sobre os “fal-
sos amigos”
entre galego e
portugués, de
Iago Bragado;
a panorámica
de literatura
infantil e xuve-
nil, de Diego
Muñoz e a im-
portancia de Blogaliza, de
Gloria Gómez e Daniel Martí.
No apartado de creación,
inclúense creacións de Xosé
Galán, Alberte Momán, Carlos
Negro, Iria Silva, Rafa Yáñez,
Rafael Adán, Miguel Anxo
Murado e Henrique Rabuñal.♦

A Xanela
Revista cultural
das Mariñas

Nº 21. Primavera 06. Prezo 5 euros.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Inclúense poemas de Paulo
Martínez, Ana Barral, Maxi
Rei, Gabriela Rodríguez,
Fernando Díaz-Castroverde,
Ana Cibeira, Fernando Botto,
João de Castro, António dos
Santos, Maria Monteiro e Iolan-
da
González e
relatos de
Xabier
López
López, Paulo
López e
Alfredo
Erias. O
humor corre a
cargo de Vítor
Tizón. Tamén se dá conta da
homenaxe a Manuel Lugrís
Freire co gallo do Día das
Letras.♦

Casahamlet
Revista de teatro

Nº 8. Maio 06.
Dirixe: Francisco Pillado.
Edita: Deputación da Coruña.

Esta edición adícase
integramente ao teatro histórico.
Iolanda Ogando analiza a súa
estética; Emilio Insua achégase
a dous proxectos literarios frus-
trados de Antón Villar Ponte.
Roberto Salgueiro, Gustavo Per-
nas, Cándido Pazó e Henrique
Rabuñal reflexionan sobre
outros aspectos.
Publícanse
textos drama-
túrxicos de
Raúl Dans,
Miguel Anxo
Fernán-Vello,
Isaac Ferreira,
Daniel García,
João Guisam,
Xavier Lama,
Antón Lopo,
Manuel Lourenzo, Xacobe Paz,
Manoel Riveiro Loureiro e Xa-
vier Seixas.♦

Vilaboa do Morrazo

O lugar da palabra
Cid Cabido reivindica a oralidade como berce literario

Fotografía de portada de Blúmsdei.



M.V.
A fotografía está a ocupar os
espazos artísticos cunha irre-
mediábel forza. A máis dun sé-
culo de terlle roubado á pintura
o campo do retrato, transcorri-
das xa algunhas décadas desde
a súa entrada, con paso firme,
nos ámbitos do abstracto (dei-
xando xa atrás o seu obxectivo
de representar o real), agora
penetra, co mesmo éxito, no
ámbito das instalacións e dos
materiais que protagonizan a
arte moderna.

Na mostra que até o 24 de
setembro se pode presenciar no
auditorio de Galicia, da man do
Centro de Estudos Fotográfi-
cos, que dirixen Manuel Sen-
dón e X.L. Suárez Canal, e bai-
xo o patrocinio da concellaría
de cultura compostelá, están
presentes as obras de José Ma-
nuel Fors (A Habana, 1956),
José Ramón Bas (Madrid,
1964) e Graciela Sacco (Ar-
xentina, 1956). Titúlase “Ob-

xectos fotográficos” e reflexio-
na sobre a maneira de utilizar e
expoñer as fotografías. 

Desde hai bastante tempo
as fotografías non nos aparecen
só nun marco, no album ou na

páxina da revista impresa, se-
nón noutros moitos lugares, al-
gúns deles, como os que aquí

se ven, en fase de
experimentación. A
fotografía que nos
mira desde a mar-
quesiña do autobús,
a imaxe mural de
cine (que substitúe
a obra daqueles
pintores locais dos
anos corenta e cin-
cuenta) ou os pro-
pios valos publici-
tarios, son exem-
plos de como a fo-
tografía está xa nas
nosas vidas a través
de formatos impen-
sábeis até os anos
setenta. 

Os tres autores
aquí seleccionados
van, como artis-
tas que son, bas-
tante máis alá. José
Ramón Bas intro-

duce textos ou materiais nas
súas imaxes até convertelas en
obxectos. José Manuel Fors
utiliza as fotografías para crear
obxectos novos, mosaicos de
diferentes formas. A viraxe ao
sepia permítelle aludir ao reco-
rrente tema da memoria (ao
que a fotografía parece atada).
Por último, Graciela Sacco uti-
liza o video e constrúe obxec-
tos, en base a fotografías, que
se converten en instalacións, ás
veces de clara intención social.

Son todas elas maneiras de
transformar a imaxe grafica en
material artístico. A fotografía
como un anaco máis de barro,
arxila, pintura ou papel, pero
aproveitando ao mesmo tempo
a súa capacidade (aínda) de re-
presentación. É o rostro, por
exemplo, que se filtra e se nos
aparece através desa fotografía
convertida en obxecto; rostro
irreal, deformado, pero figura
humana ao fin, coa súa conno-
tación tradicional.♦
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Rock veterano
en galego
Título: Sigue... e dalle.
Grupo: Zënzar.
Edita: Autoedición.

Catro anos despois da publica-
ción do seu anterior traballo,
Rockanrol, tempo no que
abandonou o grupo o
guitarrista M. Silveira, Zënzar

vén de presentar Sigue... e da-
lle. Con este novo traballo,
máis rockeiro e máis variado
que nunca, a banda de rock en
galego máis veterana do país
dá un paso máis na súa traxec-
toria, desta vez acompañado
de músicos como Mario
Candal e Paco Cerdeira, que
se incorpora definitivamente á
banda para os directos na gui-
tarra. Sigue... e dalle foi edita-
do a través de Falcatruada.♦

A vida
de Emilio Rúa
Título: Vida miña.
Autor: Emilio Rúa.
Edita: Boa.

O cantautor ourensán Emilio
Rúa vén de publicar o seu se-
gundo traballo discográfico,
Vida miña, no que acompaña-
do da súa guitarra presenta
unha ducia de temas nos que
van agromando sentimentos
universais envoltos con
referencias constantes á vida
na aldea e á música
tradicional. Emilio Rúa deu
os seus primeiros pasos no ei-
do da música moi cedo. Can-
do aínda non cumprira os oito
anos comezou a cantar no
grupo Concorde Atenea, unha
orquestra familiar formada

polo seu pai e os seus irmáns
e que os levou a percorrer lu-
gares de Galiza e Portugal.
Despois de participar en moi-
tos certames, ofrecer
concertos e de gravar un
disco no ano 2000, o músico
amosa Vida miña, unha
proposta que contou coa pro-
dución artística de Uxía Sen-
lle e os medios técnicos de
Segundo Grandío.♦

A ferro e lume
Título: A ferro e lume.
Grupo: Skacha.
Edita: Potencial hardcore.

Despois de quince anos sobre
os escenarios, despois de que
alá polo 1991 o barrio vigués
de Coia escoitase os seus pri-
meiros acordes, Skacha publi-

ca o seu quinto traballo A
ferro e lume, quince descargas
eléctricas que lle dan unha
volta á realidade con letras
críticas e contundentes.
Gravado en Oceano Estudios,
da man de Javier Abreu, o re-
pertorio deste novo disco
poderá escotarse en directo o
vindeiro 24 de xullo en Com-
postela e o 29 deste mesmo
mes no Festival da Terra e da
Lingua.♦

A fotografía, material artístico,
como o barro ou a pintura

Da serie Atados da memoria, de José Manuel Fors. O incendio e as vésperas, de Graciela Sacco.

Da serie Cuba no ollo, de José Ramón Bas.



Haberá quen lle diga que ain-
da é novo para publicar un-
has memorias.

Non penso que existan ida-
des para ningún xénero. Estas
miñas son unhas memorias in-
completas, igual que é incomple-
ta a miña obra poética reunida.
Certo que cando un aínda non
chegou a unha idade moi pro-
vecta corre o risco de provocar
descontentos ou polémicas. Eu
procurei non ferir. Optei por un
rexistro amábel, pero non menti-
reiro. Galaxia solicitárame un li-
bro sobre a infancia e eu dinlle
unha volta á idea. Aos 56 anos xa
estou en condicións de falar da
miña poesía con certa perspecti-
va. No libro falo da miña apren-
dizaxe da vida e máis da apren-
dizaxe do oficio de poeta.

Memoria de poeta non é a
Memoria de elefante de Lobo
Antunes. Vostede, ademais de
memoria, usou moita docu-
mentación.

Sempre me preocupou e
sempre loitei contra a sensa-
ción de caos persoal. Este libro
é unha forma de ordear ese ca-
os. Teño pouca memoria para
as datas, pero son coleccionis-
ta. Conservo exames de bacha-
relato, entradas de actos, pan-
fletos de cando era estudante e,
por suposto, cartas. Iso sempre
estivo aí e, claro, no momento
de escribir botei man de todo.
O que non quere dicir que seña
un libro de análise ou de inves-
tigación, senón de memoria,
coa autoselección que conleva
e con vontade literaria.

En 1977, na presentación
do seu primeiro libro, Cun-
queiro díxolle: “Como é posí-
bel que un fillo de Álvarez
Blázquez non fale galego?”

O meu comezo en castelán
ten varias causas. En primeiro lu-
gar está a época e, por moito que
o meu pai fose galeguista, o am-
biente familiar era castelán. Por
outra banda, cando empezo a to-
mar conciencia política, da man
do PC, choco un pouco co mun-
do dos meus pais, máis conserva-
dor. Tamén vía que os maiores da
casa, e os que viñan por alí, usa-
ban o galego para a cultura ou
con persoas de orixe rural. Era un
comportamento, que hoxe com-
prendo, pero que daquela me po-
ñía incómodo. Hoxe podo enten-
der que, naqueles anos, tivesen
medo a falar galego en todos os
ámbitos. Na cultura admitiase,
porque eran vistos como persoa-
xes raros. A certa altura, como
outros poetas da miña xeración,
din o paso cara o galego. A miña
chegada ao nacionalismo vén da
man da literatura. 

Confesa que, malia ter un
avó fusilado, de mozo sabía
pouco da guerra.

Na miña casa a guerra ocul-
tábase por non revivir o trauma
e por protexer os fillos. Ser fi-
llo ou neto dun fusilado era un-
ha marca. En Tui alguén dixo:
“perseguiremos os Álvarez até
a terceira xeración”. Ao meu
avó, ademais de fusilalo, em-
bargárono, leváronlle o mate-
rial médico e até arrincaron as
estanterías, diante da familia. A
min quen me transmitiu isto foi
Alfonso Álvarez Gándara, pen-
so que por encargo do meu pai.

Xuntounos aos fillos maiores
das dúas familias e contounolo.

Tamén fala de ser educa-
do na ortodoxia católica.

Non foi na casa, senón que
os quince anos, estando no insti-
tuto, captáronme os do OPUS.
O meu pai opúxose, díxome que
Escrivá axudara a Franco, pero
para min foi un argumento pou-
co convincente fronte á vida nun
piso da que falaban eles, con ex-
cursións, conversas con persoas

maiores... Aínda que tardaron en
dicirme que pertencían ao Opus.
Durante a etapa de Oviedo, a fi-
nais do bacharelato, Alfonso
Álvarez Gándara, outra vez,
deume argumentos contra o
Opus, pero daquela xa estaba
maduro para deixalo. Os meus
pais eran católicos moderados.
Cando morreu a miña irmá, con
vintedous anos, penso que a mi-
ña nai se fixo agnóstica. 

Un comentario frívolo. Na

foto da mili franquista sae
moito máis favorecido que
coas melenas de meses antes.

Era a estética obrigada do
hippysmo e a algúns non nos
sentaba moi ben. Iso recoñézoo
agora. Era un uniforme duro,
pero tamén se trataba dunha es-
tética rebelde. A miña avoa pre-
guntábame: como te teño que
chamar: Pepe ou Pepa? O certo
é que me sinto máis a gusto coa
miña imaxe de madurez. De

novo non me gustaba.
Como profesor, que visión

ten da mocidade actual?
Percibo desidia, pero non

violencia, aínda que pode ser a
miña experiencia persoal. Penso
que había máis violencia nos
meus anos do bacharelato. Da-
quela eran normais as pelexas, o
saír sangrando polo nariz. Outro
logro positivo foi a coeducación.
Agora a mocidade leva o sexo
con moita máis naturalidade. A
relación humana co profesor é
doada e tamén entre eles. O que
si vexo é falta de motivación e
un descenso da cultura xeral.

Conta que os seus pais
eran felices, pese ao tempo
que viviron.

Lembro moita paz e ale-
gría. Ian de viños a Coruxo, fa-
cían festas de disfraces no ve-
rán. Quizais trataban de ofre-
cerlle unha boa imaxe os fillos,
disimulando as preocupacións.
Ademais eran mozos. Morai-
ma, a muller de Celso Emilio, e
Evelina, a dona de Paco del
Riego, eran grandes nadadoras.
Don Paco facía footing. Qui-
zais eu fun feliz e por iso me
quedou esa imaxe.

Como escritor, quéixase
de que nalgúns actos os poe-
tas non son escoitados.

Hai unha tendencia a cubrir
o expediente, chámante a al-
gúns centros para gastar o pre-
suposto, pero logo non hai inte-
rese nin se motiva os alumnos.
Teño chegado a marchar dal-
gún acto así. Mais, tamén hai
momentos gratificantes.

E como valora a poesía a
sociedade de hoxe?

Hai síntomas contradito-
rios. En apariencia é un xénero
moi importante, logo resulta
que o gran público non le poe-
sía. Por outra parte, nalgunha
ocasións, tes a sensación de que
conseguiches conectar cun pú-
blico máis amplo. Faltan estu-
dos ao respecto, non só de ven-
das, senón tamén de asistentes a
recitais ou de préstamo de li-
bros. Os libros de poesía prés-
tanse máis que os de narrativa.

Reivindica a moitos auto-
res aos que tratou. Guerra da
Cal, por exemplo.

Coñecino na súa casa de Es-
toril, Vila Melrose chamábase,
e despois carteámonos durante
dez anos. Simpatizamos por va-
rias coincidencias. Os dous ti-
ñamos orixes familiares italia-
nas e austríacas, eu facía peque-
nas pezas escultóricas, el mo-
bles para a casa, compartiamos
algúns criterios poéticos. Gue-
rra da Cal, sendo galego, foi
marxinado por independentista,
republicano e reintegracionista.
Os poderes oficiais non o reco-
ñeceron. Se foi antologado, foi-
no moi pouco. A súa morte non
mereceu ningún espazo na
prensa galega, quitado en A No-
sa Terra, onde eu escribín un ar-
tigo falando do enxordecedor
silencio que lle depararan.

Cando empezaba, vostede
remesáballe poemas a auto-
res maiores e recoñecidos.
Hoxe séguese a facer? Enví-
anllos a vostede?

Eu, cando menos, non reci-
bo, quitado ás veces os dalgún
alumno.♦
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Xosé Mª Álvarez Cáccamo
‘En Tui alguén dixo: perseguiremos
os Álvarez até a terceira xeración’

M.V.

Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) leva con orgullo a súa per-
tenza a unha familia ilustrada, desde hai varias xeracións, e tamén du-
ramente represaliada polo franquismo. Mais, a pesar diso, non se li-
brou dunha tarefa de aprendizaxe vital e literario, non exenta de con-
tradicións, que agora conta no seu libro Memoria de poeta (Galaxia). 

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Despois dunha longa espera,
o sector do libro recibiu con
esperanza o anteproxecto de
lei que o Consello da Xunta
aprobou o pasado 6 de xullo.
Prevese que no outono, o tex-
to teña rango de lei, tras un
debate parlamentario que se
espera morno pola coinciden-
cia de PP, PSOE e BNG nos ei-
xos principais da nova norma.

O espírito da nova lei do libro for-
xouse nunha mesa sectorial crea-
da en tempos da presidencia de
Manuel Fraga. Durante meses, o
subdirector xeral do Libro, Xa-
vier Senín, dirixiu os traballos pa-
ra consensuar un texto que, polo
momento, agrada tanto a editores
como a escritores e libreiros.

Senín posibelmente será
destituído do seu cargo proxi-
mamente, logo de concluír este
traballo. O novo goberno puíu
o anteproxecto e optou por in-
cluír todos os sectores da indus-
tria na presentación. A principal
novidade é que se recolle por
lei que a industria do libro pasa
a ser estratéxica e a Administra-
ción se compromete a protexela
con medidas concretas que
atendan as súas necesidades.

A lei aprobada fíncase en
tres propósitos: asegurar a via-
bilidade da industria, promover
a súa imaxe e apoiar o seu fun-
cionamento e fomentar, por ri-
ba de todo, o aumento da lectu-
ra na sociedade.

Para asegurar a viabilidade da
industria, a lei recolle unha serie
de axudas e subvencións para pa-
liar as eivas do sector. A Xunta
comprométese a apoiar a edición
de tipos de libros deficitarios no
noso mercado. Tamén fará un es-
pecial fincapé en promover a tra-
dución ao galego, tanto de obras
da literatura universal como da-
queles textos “que se consideren
de referencia obrigada nos distin-
tos ámbitos científicos e técnicos
ou dos que se poidan empregar
como manuais de estudo nas uni-
versidades galegas”. Esta medida

agradou os autores. Cesáreo Sán-
chez Iglesias, presidente da Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega, gabou a iniciativa. “O li-
bro galego ponse en relación con
outras culturas e farase posíbel
que moitas obras foráneas se tra-
duzan á nosa lingua”.

O sistema de axudas á produ-
ción vaise cinxir á rede de bi-
bliotecas e ao sistema educativo,
co fin de que todos os libros que
se editen en galego estean á dis-
posición dos lectores. A novida-
de reside en que serán os respon-
sábeis das bibliotecas públicas e
dos centros escolares e universi-

tarios os que discriminen que tí-
tulos cómpre mercar. A lei tamén
prevé facilidades para a difusión
dos libros galegos fóra de Gali-
za, incluída a axuda á tradución a
outras linguas.

Servizo central
de publicacións

Un dos terreos nos que a lei se de-
cide por unha reforma profunda é
a edición institucional. Co fin de
aforrar custos e darlle transparen-

cia ao material publicado pola
propia Xunta, a nova norma defi-
ne a necesidade de que se cree un
Servizo Central de Publicacións
“e/ou unha editora nacional”.

Neste sentido, o presidente
da Federación Galega de Li-
breiros, Xaime Corral, pide que
tamén se cree unha “librería
institucional” que permita o li-
bre acceso dos lectores a todos
os materiais publicados pola
Xunta. “É triste ver como hoxe
cantidade inxente de bos libros
publicados polas consellarías
pasa desapercibido incluso para
os profesionais do sector.”

A lei recolle textualmente a
preeminencia da libraría como
centro primario de difusión cultu-
ral. “Alibraría é punto esencial de
venda de libros, así como axente
activo indispensábel para que a
industria do libro manteña a súa
pluralidade e creatividade, e para
a consolidación do tecido cultural
da sociedade”. Para lograr ese
protagonismo, a nova norma re-
colle o incremento da relación en-
tre librarías e bibliotecas e tamén
un programa de axudas para “fa-
cer visíbel o libro escrito en gale-
go” nas mesas de novidades e es-
caparates deses locais.

Crear lectores

A Xunta considera vital apro-
veitar a lei para aumentar o nú-
mero de lectores en Galiza. Pa-
ra iso, a norma fixa a biblioteca
pública como centro neurálxico
do sistema e comprométese a
garantir o acceso libre e gratuí-
to á lectura en todo o país. Ade-
mais, a lei prevé subvencións a
programas de fomento da lectu-
ra dentro das bibliotecas.

O director de Edicións Xe-
rais, Manuel Bragado, conside-
ra necesario que o fomento da
lectura se faga de xeito trans-
versal en toda a Administración.
“A chave do éxito desta lei está
no seu compromiso de desen-

volver un plano de lectura”.
Ademais, a lei defende

campañas de sensibilización e
medidas que faciliten o acceso
aos libros. Como novidade,
prevese que, para fomentar a
lectura nos fogares, se poidan
outorgar axudas económicas
para familias con fillos.

Enténdese que cómpre
apoiar os medios de comunica-
ción que apoien a cultura do li-
bro. A consellaría ofrecerá pro-
gramas de subvencións para su-
plementos literarios nos xor-
nais, crítica de libros ou compra
de periódicos culturais e peda-
góxicos nos centros de ensino.

Instituto Rosalía de Castro

Para o presidente da Asociación
Galega de Editores, Alfonso Gar-
cía Sanmartín, un dos aspectos
máis interesante da lei é o forta-
lecemento da cultura do libro en
todos os aspectos, especialmente
na promoción exterior. “Fai falta
que os editores, autores e librei-
ros galegos poidamos estar onde
se toman as decisións”.

Para facilitar o intercambio,
a lei comprométese a crear o
Instituto Rosalía de Castro, que
estará adicado á promoción do
libro, da lingua e da literatura
no exterior. Así mesmo, creara-
se a Cámara do Libro de Gali-
za, organismo que vehiculará
as exportacións.

Outra novidade será a forma-
ción do Consello Asesor do Li-
bro. Este será un “organismo per-
manente de estudo sobre o sector
do libro e de asesoramento á Ad-
ministración autonómica no re-
ferente a políticas relacionadas
co sector do libro galego e do fo-
mento da lectura en Galiza”. Co-
mo medidas concretas, o conse-
llo fará un seguimento anual dos
índices de lectura e promoción
editorial e servirá para asesorar a
Consellaría de Cultura na política
do libro que se siga no futuro.♦
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O libro pasa a ser unha industria estratéxica
O Parlamento debaterá a nova lei após o verán

Xaime Corral, á esquerda, na presentación da campaña de protesta das librarías.
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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 pro-
grama conceptual que abranxe, a maio-
ría das veces, aspectos filosóficos,
estéticos e políticos. 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 reali-
dade literaria e mesmo política, que
pretende ser unha indiscutíbel
impugnación simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS

A Federación Galega de Librei-
ros (FGL) iniciou o 7 de xullo
unha campaña de sensibilización
cidadá co lema “A Xunta quere
pechar esta libraría”. Queren
alertar das dificultades para un
sector que sente como un ataque
directo a normativa sobre gratui-
dade dos libros de texto que
aprobou a Consellaría de Educa-
ción o verán pasado.

“Des que se puxo en marcha
esa norma, pecharon en Galiza
59 librarías e a facturación redu-
ciuse en máis do 50 por cento”,
explica Xaime Corral, da FGL.

Corral explica que o sistema
se aplicou precipitadamente e con

todos os representantes do sector
cultural e educativo en contra.
“Foi unha lei populista e inxusta
que non creou ningún beneficio e
que suporá o esmorecemento da
industria libreira en Galiza”.

Para o presidente da FGL, a
conselleira de Educación, Laura
Sánchez Piñón, mente ao afirmar
que se produciu un aforro nas fa-
milias galegas. “Non se pode ser
tan parvo de facerlle crer á pobo-
ación que se lle está a facer un
favor cando se derrocha 1,4 mi-
llóns de euros procedentes do te-
souro público en libros que xa
non valen para estudar”.

Os libreiros piden que se corri-

xa o sistema e se aposte polo pa-
gamento progresivo. “É inxusto
que o fillo dun parado teña o mes-
mo status ca o dun millonario.
Cómpre que a Xunta analice cada
caso e pague o que corresponda a
cada neno. Ese é o único xeito de
que a Administración axude as fa-
milias que realmente o necesitan”.

Corral afirma que se rachou
o sistema educativo na defensa
das grandes superficies comer-
ciais. “Hai que potenciar a nosa
industria e sermos coherentes: os
editores publican, os profesores
prescriben e os libreiros venden.
As axudas non deben romper esa
cadea”, conclúe.♦

Os libreiros denuncian perdas
de 1,4 millóns de euros co sistema
de gratuidade dos textos escolares



Queda xa lonxe aquel pregón de
Xosé Filgueira Valverde co que se
deu comezo o I Festival de Orti-
gueira, alá polo ano 1978, impul-
sado pola Escola de Gaitas de Or-
tigueira, despois dunha visita des-
tes ao Festival de Lorient. Tras su-
perar problemas pola falta de fi-
nanciamento, dende a década dos
80 e tras o compromiso por parte
do Concello, o Festival foi aumen-
tando en número de asistentes. No
1985 pasou a ser gratuíto, o que
supuxo un notable avance. Foi
evolucionando, non sen impedi-
mentos, pasando incluso por un
parón dende finais dos 80 até
1995, até dar no Festival actual. Os
máis críticos din que cada vez con
menos folk e máis músicas que
pouco ou nada teñen que ver con
este estilo. O que non se pode ne-
gar é que Ortigueira é un espectá-
culo, é música e tamén é unha má-
quina de gañar cartos. A pesar des-
te xiro comercial, o espíritu de Or-
tigueira segue manténdose e iso é
o importante. En Ortigueira, du-
rante uns días, desaparece o mun-
do de fóra, as preocupacións, e
convértese nun estilo de vida, nun-
ha forma de tomarse as cousas.
Aínda queda ese pouso de liberda-
de co que comezou no 1978 e que
arrastra dende aquela. O intercam-
bio de culturas, a aventura, as ex-
periencias, a música. Unha frase
que se pode escoitar moito é, “é
que Ortigueira, hai que vivila”.

É o ano 2006 e celébrase a
edición XXII deste Festival Inter-
nacional de Ortigueira. De súpeto,
no medio da noite, na zona da
acampada do piñeiral de Morou-
zos retumba un berro. É un berro
de festa, de emoción, vai crecendo
a medida que a xente se vai unin-
do a el, miles de gorxas ao mesmo
tempo. A primeira vez que vas ao
Festival e o oes é incríbel e cando
cho explican e te unes só podes
sentir que formas parte de algo
grande. Cando o volves oír resulta
familiar, “outra das cousas que só
poden pasar aquí”.

A incorporación de novos
estilos

No Ortigueira 2006 houbo, en can-
to a música, un pouco de todo. O
primeiro día, o xoves 6, subiron ao
escenario Gamelas e Anduriñas, o

Grupo Folclórico Lous Tchancay-
res, a Dominic Graham School of
Irish Dance e a Nova Galega de
Danza. O venres tivo lugar o con-
certo grande pois tratábase do do
centenario de Estrella Galicia diri-
xido polo produtor Javier Limón,
en colaboración cos músicos parti-
cipantes, uns clásicos da música
galega: Xosé Manuel Budiño,
Uxía Senlle e Leilía. Contaron en-
riba do escenario coas colabora-
cións da Nova Galega de Danza,
de Hip Hop Roots, Buika, La Ne-
gra, Jerry González, José Reinoso
e Niño Josele así coma da Escola
de Gaitas de Ortigueira. Destacou
sobre todo a fusión e a mestura de
estilos e voces no escenario. No
sábado, considerado coma a noite
grande do Festival saltaron ao es-
cenario principal a Bagad Beuzeg,
os rumanos Original Kokani Or-
kestar, os asturianos Llan de Cu-
bel, os decepcionantes Solas e os
composteláns Xochilmica. Estes
últimos racharon con todo, ani-
mando o público, poñendo a nota
de enerxía e resumindo perfecta-
mente o espíritu do Festival. Ga-

ñadores do Runas do ano anterior,
demostraron coma os grupos no-
veis están a impoñerse en Orti-
gueira. No escenario Runas, crea-
do no 2000, instaurouse hai dous
anos un certame, no que o grupo
gañador, o máis votado polo públi-
co, salta ao escenario central ao
ano seguinte. Esta iniciativa coin-
cidiu co cambio producido no es-
cenario Runas no que se comezou
a dar unha maior afluencia de pú-
blico. Pecharon o Festival os míti-
cos Gwendal, os sorprendentes
Session A9,
os irlande-
ses Four
men and a
dog e os in-
críbeis Be-
rrogüetto,
que volta-
ron demos-
trar porque
son unha
das bandas
c o n s o l i -
dadas do
panorama
galego.

Éxito e diversidade de público

Aos miles de persoas que están na
zona de acampada únenselles ou-
tras tantas nos concertos. A diver-
sidade foi, coma sempre, o que
predominou neste Ortigueira
2006. Xente de todo tipo, cada un
cunha historia e un motivo dife-
rente para acudir ao Festival. Así
mesmo as formas de vivilo en ca-
da un tamén foron diferentes. Den-
de quen o toma coma ir de viaxe e
adícase ao turisteo, aos que acam-
pan con todas as comodidades. Até
hai quen vén dende Madrid en
avión e volta o luns dende Com-
postela. Pero, coma di unha rapaza
nunha das colas quilométricas pa-
ra as duchas e o baño: “sen isto Or-
tigueira non sería o mesmo”.

E é que a esencia, aínda coas
incomodidades, vén sendo a ten-
da, un saco, que a tenda se encha
de bichos, que lle piquen a un, en-
cherse de areas e todo o demais.

Porque aínda que o ambiente
de Ortigueira cambie, debido á
masificación producida nos últi-
mos anos segue sendo único.
Pódese comprobar isto a través
dos recoñecementos que recibiu.
O Ministerio de Economía con-
cedeulle no 2003 a distinción de
Festa de Interese Turístico Na-
cional e en abril de 2005 o Mi-
nisterio de Industria declarou o

Festival coma Festa de Interés
Turístico Internacional (única
dentro do circuíto de macrofesti-
vais do verano do Estado Espa-
ñol).

O mellor continúa sendo o
recoñecemento do público que
considera este Festival coma ini-
mitábel, motivo polo que acuden
a el tantas miles de persoas cada
ano. Os asistentes foron medran-
do, comezando a crecer no ano
2000, rondando os 50.000 até
acadar as cifras astronómicas
das últimas edicións, arredor de
100,000 persoas, segundo cálcu-
los do ano pasado.

A despedida

O mellor son os pequenos mo-
mentos, as anécdotas que quedan
despois e que fan que mereza a
pena ir cargados con todas as bol-
sas ou apretados nos autobuses
máis surrealistas do mundo. Este
servizo, que funciona dende o
2000, unindo a vila coa zona de
acampada supón unha parte da
mellora das infraestruturas que se
veu dando nos últimos tempos. É
un servizos gratuíto, coma a
acampada ou o aparcadoiro e co-
ma os concertos en si. As actua-
cións espontáneas de calquera ao
que lle apeteza sucedéronse en
cada curruncho de Ortigueira.
Tanto un rapaz tocando a guitarra
entrando na vila coma unha
fanfarria de camiño do piñeiral
de Morouzos á vila duns señores
que tocaban na súa propiedade.

E que en Ortigueira todo é
posíbel. Estamos xa no último
día do Festival, domingo, no cen-
tro dos concertos, ao lado da Ala-
meda. A calma predomina, cada
un está coas súas cousas, un ven-
do postos, outros comendo, ou-
tros vendo o Mundial, outros tira-
dos pola herba. De repente, co-
mezan a tocar Session A9 e todo
aquire unha cor diferente, a xente
comeza a bailar, outros corren ca-
ra ao lado do escenario, hai ma-
xia no aire, sábese que isto acaba
e a xente quere que acabe ben.
Para o ano, outro, coma di o saú-
do de benvida ao Festival: Mil
grazas por vir onda nós. Sede
por sempre ben recibidos nas te-
rras de Ortegal, onde a música
abre o horizonte do mar.♦

Nº 1.231 ● Do 13 ao 19 de xullo do 2006 ● Ano XXIX

ORTIGUEIRA CAMBIA
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Mantense o espíritu orixinal do Fes-
tival de sempre, pero algo anda
a mudar en Ortigueira. Os
clásicos Gwendal pecharon
o Festival que confirmou a 

tendencia comezada o ano pasado
de incorporar novas músicas e

fusión e no que brillaron os
consolidados Berrogüetto e

os noveis Xochilmica.

Un intre da actuación de Dominic Grahan.                                         DANIEL ORIZAL



LORENZO ABOAL
Os Chichisos queren devolverlle
as horas que el tanto dedicou a
entreter e facer reir e, sobre todas
as cousas, a axudar a bailar aga-
rrado. Unha homenaxe ponteve-
dresa a un marinense de Seixo
que o foi todo para unha xera-
ción de verbeneiros. Os que se
amarraron primeiro coas súas
melodías de animador en palco
de madeira e os que gozaron da-
quel humorismo balaniano sem-
pre acompañado dunha porta cal
atrezo e efectos especiais.

Balán y Los Yanquis foi unha
orquesta que non chegaba á altura
das míticas Florida, Chicos del
Jazz, Montes ou Gran Casino mais
o seu vocalista transcendeu. Canta-
ba axustado un repertorio tamén
xusto pero entre peza e peza sem-
pre foi o mellor. Apuntaba o Balán
que falaba inglés cal o mesmo in-
glés que os dobladores españois de
películas americanas falaban. Tiña
o deixe propio dun salón do oeste
americano ou dunha conversa te-
xana entre Alan Lenton e Alan
Ladd.  Naceu hai 76 anos e agora,
asilado cos Hermanitas dos an-
ciáns desamparados que tanto axu-
dara e non retirado, un grupo de
pontevedreses quere lembrar aque-
la definición que sempre o marcou:
todo un “home orquestra”.

Home orquestra e contador de
películas tan reais como as que se
facían envexábeis para os galegos
e galegas desa posguerra amplia-
da que viviu Galiza. Títulos da
súa filmografía de culto. Entre to-
dos eles, “El callejón de las vírge-
nes oscuras”. Mentres, no seu hit
de baladas, unha canción por riba
de todas. Aquela de “No te sueltes
la melena” que tan a xeito cantaba
e biseaba obrigado e entregado.

O vocalista de Seixo coñeceu
o esplendor de salas como A Ca-
ñota, El Pino ou Salón Cuba, mais
tamén, un revival de man da tele-
visón buscadora de freakies ibéri-
cos Primeiro, de man de Ángel Pe-
láez, nun programa antolóxico do
serial “Vivir cada día” (que o leva-
ra mesmo fronte a White House) e
logo, en plena movida galega, nos
pioneiros anos da TVG, xunto a
Antón Reixa e demais tintimáns.
Foi o salto á sona dun vaqueiro da
canción melódica ao que nunca lle
faltou a súa estrela de US Mars-
hall. Tampouco o estar disposto a
apoiar calquer festival benéfico
para o que se lle reclamase. El, e
os impagábeis Diosiño, Poceiro ou
Xan das Canicas, nunca faltaron a
solidariedade e marcaron unha
época daquela música popular ga-
lega que bebía en fontes, unhas ve-
ces, caribeñas, outras, do jazz,

mais sempre ultramarinas e procu-
radores de horizontes de liberdade
que nos achegaran outros mundo
ben distintos da cotidianidade, os-
tentoreamente gris, da ditadura
franquista.

Balán esta pois de homenaxe
e co el voltaran as foguetadas. O
mesmo cantor de Seixo encargá-
base de botra os fogos de artificio
e as bombas de palenque co ins-
trumento que mellor coñecía.
Aquel micrófono plateado e míti-
co que lle valía mesmo para facer
todas as voces e protagonistas dos
seus filmes contados. Manuel Ba-
lan de nacemento foi Balan ou
Balán segundo lle fora a festa ou
a contratación. Dominaba os ce-
narios e as comisións de festas o
disputaron. Unha actuación súa
era garantía de que a festa patro-
nal fose concurrida e animada.
Balán y Los Yanquis desaparece-
ron logo de cubrir unha época.
Chegaron os conxuntos, primei-
ro, e logo as discotecas co seu
bailar solto. Con todo, John Balan
resistiuse como no Álamo. Soubo
personalizar a súa oferta e chamar
a atención dos que mesmo o con-
sideraron un home tirando a raro.
Tan raro que gustou e moito. Co-
mo vai gustar xuntarse na súa
honra no Teatro Principal de Pon-
tevedra o 14 de xullo.♦
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M.B.
Un encontro internacional de
malabaristas como novidade, a
actuación de artistas como Fae-
mino e Cansado ou Pepe Vi-
yuela e unha ampla oferta de
cursos formativos son algúns
das actividades destacadas da
sétima edición do Festiclown, o
festival de internacional de
Clown de Galiza que se celebra
en Compostela.

Por terceiro ano consecutivo,
o Festiclown toma Compostela
do 31 de xullo ao 6 de agosto
transformando a cidade na capi-
tal dos pallosos e do humor. Or-
ganizado pola Concellaría de
Cultura, co patrocinio do Xaco-
beo e co fin de servir á difusión
do teatro cómico e atender á for-
mación, esta nova edición da ci-
ta aposta pola presenza de artis-
tas consagrados e por unha sec-
ción formativa con dez cursos e
máis de 250 prazas.   

O prato forte do festival servi-
rao o venres 4 de agosto o dúos
cómicos Faemino e Cansado,
dentro da sección Mostra Inter-
nacional. A parella presentará
Son dos, unha obra na que abor-
da co seu humor absurdo e su-
rrealista a vida, as dificultades de
vivir con ansiedade e a transgre-
sión dos límites.

Outro dos cómicos destaca-
dos que actúan en Compostela é
Pepe Viyuela, que interpretará a
peza Encerrona, no que reflexio-
na sopre a vida cotiá dende a
perspectiva dun pallaso.

Durante a semana, estarán
ademais o norteamericano Dirty
Fred, coa súa proposta Dirty
Fred, na que bota man do esca-
tolóxico para arrancar a gargalla-
da do público, o especialista en
performance de rúa Luís Loco
Brusca e os mallorquinos Res de
Res. Tamén se porá en escena
un espectáculo galego de produ-
ción propia para o festival, que
quere servir de escaparate do
traballo que se está a desenvol-
ver no país.

Como novidade, o evento
acollerá o I Encontro Malabaris-
ta, con talleres de malabares e
circo, espectáculos de rúa, unha
olimpíada malabar e unha gala
de artistas de circo na que parti-
ciparán actores como Javi Javi-
chi, Manolo Carambolas, Capi-
tán Maravillas e Los Hermanos
Inconfundibles.

Formaclown

Un ano máis, a formación será
un dos piares principais sobre
os que xire o Festiclown, cunha
sección específica, o Forma-
clown, destinada á difusión do
teatro cómico atendendo á de-
manda de formación profesio-
nal e afeccionado de clown e
de humor. Desta banda están
programados dez cursos que
serán impartidos por grandes
mestres da escena interna-
cional, entre eles Jango Ed-
wards, Leo Bassi, Carlo Boso e
Blanca del Barrio.♦

PEREGRINACLOWN

John Balan,
o derradeiro yankee galego

A
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XELA CUÑARRO OTERO
Un ano máis vense a celebrar o
Festigal, que xa vai pola V edición
e que tamén contará coa presenza
de grupos coma The Homens,
08001, Manimal, Espido e Merca-
do Negro. O Campus Sur de Com-
postela cambiará durante dous dí-
as para dar cabida ao Festigal 2006
no que se poderán ver filmes, cur-
tas, asistir a debates e a concertos.
Os diversos postos, divididos en
galerías acollerán diversos actos
en torno á realidade social, política
e cultural galega. Como novidade
este ano hai por primeira vez un
espazo dedicado ao jazz, con for-
mato de café concerto.

Os próximos 24 e 25 de xullo
celebrase en Compostela a V edi-
ción deste festival, organizado po-
la Fundación Galiza Sempre, pola
Comisión Festigal e por Galiza
Nova. Durante estes dous días, o
Campus Sur de Compostela aco-
llerá diversas galerías, a das Ideas,
a das Letras, a Infantil e a Audio-
visual en torno ás diversas realida-
des da Galiza e as súas manifesta-
cións culturais. Contará tamén con
oferta musical e cunha Feira das
Asociacións na que se poderá acu-
dir aos postos de diversas ONGs e
colectivos, así coma a exposicións
e venda de artesanía galega.

O primeiro día de concertos

conta cunha oferta variada na que
entran RuxeRuxe e The Homens
dende Galiza, 08001 dende Cata-
lunya e Manimal de Brasil. O mar-
tes actuarán Espido, o grupo for-
mado polos compoñentes de Be-
rrogüetto Guadi Galego e Guiller-
mo Fernández, o clásico Kepa Jun-
quera dende Euskadi e Mercado
Negro, procedentes de Portugal.

Na sala NASA terá lugar a Ga-
lería Audiovisual na que se proxec-
tarán o día 24 diversos documen-
tais e proxeccións multimedia co-
ma A cidade da Selva de Helena
Villares e Pilar Faxil de Nemedón
Producións (11,10); proxeccións
sobre creacións multimedia na re-
de, contrainformación, movemen-
to social e comunicación corporati-
va (12,30) e sobre multimedia ar-
tística, vídeo-arte e net-art (17,00);
asi coma os documentais Os últi-
mos fuxidos de X. Lois (19,30) e O
alquimista de Xosé Zapata de IB
Cinema, sobre as relacións entre o
réxime franquista e o nazi alemán.
Xa o martes ás 17,00 horas haberá
proxeccións do realizado en conti-
dos multimedia no ámbito galego e
darase por rematada a programa-
ción co documental Pensando en
Soledad de Marcos Nine de IB Ci-
nema. Haberá, ao final de cada
proxección, un coloquio entre os
participantes e o público

A Galería das Ideas contará
con varias mesas redondas. A pro-
gramación comeza o 24 ás 13,00.
Presentarase a campaña a prol dun
dominio galego na rede da Aso-
ciación Punto.gal, que lle quixo
dar un carácter reivindicativo ao
nome do evento, chamándoo este
ano Festi.Gal. Tamén o 24, as
17,00 haberá unha mesa redonda
chamada Que se move en Latinoa-
mérica, continuando co debate ás
19,00 que versará sobre Un novo
estatuto para a nación galega. Ao
día seguinte ás 17,30 a mesa A his-
toria e a memoria, 30 anos do 36
contará coa presencia de Emilio
Grandío, Eliseo Fernández, Anxo

Fernández Gallardo, Carlos Velas-
co e Bieito Alonso e estará mode-
rada por Lourenzo Fernández
Prieto. Para rematar co debate, ás
19,30 reflexionarase sobre Un ano
de goberno na Xunta. A Galería
das Ideas contará así mesmo coas
exposicións O camiño do autogo-
berno da ASPG e do Instituto de
Estudos Chairegos e outra sobre
Ánxel Casal de Xan Leira.

A Galería das Letras estará for-
mada por diversos postos de edito-
riais galegas e nela presentaranse
libros e haberá actividades parale-
las, coma recitais de poesía os días
24 e 25 ás sete da tarde. Tamén o
día 24, pola tarde, as 16,45 asinará
libros Teresa Moure, que tamén es-
tará o domingo as 17,30 xunto ao
escritor Agustín Fernández Paz e
aos músicos Guadi Galego e Gui-
llermo Fernández (Espido), Mar-
cos Paino (Galegoz) e Ugia Pedrei-
ra (Marful). Presentarase a Revista
Galega de Educación ás 12,00 e os
libros Contatras de Paula Carba-
lleira con actuación poética- musi-
cal (16,30); Un escuro rumor tralo
silencio de Isidro Novo (17,15); Os
libros arden mal de Manuel Rivas
(18,00); Zeca Sempre de Soares
Novais (20,00) e Recendos de luz e
de sombra de Baldomero Iglesias
(Mero) ás 21,00. 

Xa o martes, darase a coñecer

a AA.CC. Audiencia Zero de Por-
to ás 16,00 e os libros Prisciliano
de Millán Picouto (16,30); A terra
cantada de Camilo Nogueira
(17,00); Conversas con Francisco
Rodríguez de Xosé Mexuto
(18,15) e Home sen nome de Suso
de Toro (20,00). Para rematar, ás
21,00 presentarase o monográfico
Galiza Global: galegas e galegos
no mundo na revista reNOVAGA-
Liza editada polo Foro Cívico Ga-
lego de Barcelona. Haberá unha
exposición  da editorial OQO e
unha mostra bibliográfica e unha
exposición sobre Manuel María.

Contará tamén esta edición
do Festigal 2006 cunha Galería
Infantil na que o día 24 se cele-
brarán os obradoiros de “Plástica
e decorados” (18,20) e de “Dan-
zas do mundo”(19,20). O martes
de 15,30 a 16,30 habrá tamén
obradoiro e animación, así coma
actuacións ininterrompidas den-
de as 16,30, ata as 20,00 de Tan-
xarina con “Titiricircus” (16,30);
Pé de Serra (17,15); Beaka Lan-
draka (17,45); Alberto Mbundi e
os seus bonecos bailadores dende
Angola (18,00); o actor Celso Pa-
rada coa poesía satírica de “Por-
que no mundo menguou a verda-
de”(18,30); o grupo de canción
infantil Migallas (18,45) e o gai-
teiro Xosé de Aldán ás 19,30.♦
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Música quente
M.B.

Easyway, Canteca de Macao, Bnegão, Le Punk, Big Boss Band e
o grupo Heavy Trash serán algunhas das bandas encargadas de su-
bir a temperatura o 14 e 15 de xullo no Cultura Quente, o festival
que se celebra cada verán en Caldas de Reis e que nesta edición
aposta por unha boa dose de pop galego e internacional, rock con-
tundente, funky e polas propostas máis recentes dentro da música
de fusión.

O proxecto vilagarciá Slowlee abre a noite do venres 14 cos rit-
mos hiphopeiros do seu primeiro maxi, Poco complicado, no que se
combinan pistas de baile con temas que levan á reflexión e que iro-
nizan sobre os que pensan que o Hip hop é un xénero de pouca ri-
queza musical. El, xunto cos madrileños Zoo e Alameda so Soulna,
quecerán os motores dunha noite na que se escoitarán o punk rock
dos portugueses Easyway, banda convidada a tocar con The Offs-
pring e que trae a Caldas do seu traballo Forever in a day, ou a fu-
sión que propoñen os membros de Canteca de Macao.  

Co seu novo traballo no prelo, No disparen al pianista, a banda
madrileña Le punk interpretará en directo a súa particular mestura
de tango, milonga e rock and roll. Tamén estará na vila termal o
proxecto en solitario do rapeiro Bnegão, coñecido para moitos co-
mo unha das voces da banda Planet Hemp. Acompañado de Os se-
lectores da Frecuência, presentan en Galiza o seu primeiro álbum
Enxugando gelo.  Dhira, Telefunken Live e DJ Moe pechan o cartel
que atronará Caldas a noite do venres.

O sábado o festival torna popeiro da man de grupos galegos co-
mo Meu, Austria ou Igloo, que achegarán a Caldas os seus temas
máis recentes, e doutros destacados da escena internacional, entre
eles Mando Diao ou Bigg Boss Man. 

En Caldas fará parada tamén a xira Ferpectamente coa que Ar-
temio, Fino e Josele Santiago festexan o vinte aniversario da gra-
vación do primeiro disco de Los Enemigos. Os tres músicos inter-
pretarán as cancións daquel traballo e as versións que acompaña-
ban os directos daquela época.

O punto de rock porano Robert Gordon e Chris Spedding e a ban-
da Heavy Trash, xurdida da unión entre Jon Spencer e Matt Verta-
Ray. A actuación de DJ Lagartija e do DJ Israel pecharán o Cultura
Quente deste ano.

Como vén sendo habitual ademais do concertos gratuítos, o fes-
tival conta cunha zona á beira do río, habilitada para a acampada,
tamén de balde.♦

Ruxe Ruxe e Kepa Junquera,
actuacións destacadas do Festigal 06

Kepa Junquera.

Licenciado en Bio-
loxía pola Univer-
sidade de Santia-
go de Composte-
la e estudante de
Belas Artes en
Pontevedra. É
profesor de debu-
xo de ensino se-
cundario en Do-
dro, A Coruña.
Entre as súas ex-
posicións colecti-
vas figuran en
2005: IV Premio
Auditorio de Gali-
cia para Novos
Artistas, Compos-
tela e IV Certame
de Artes Plásticas
Deputación de
Ourense. En
2003: Prototipos,
Malas Artes 03,
Sala dos Peiraos.
Vigo e ArtXove
2003. Pontedeu-
me, A Coruña. E
en 2001: Identi-
dades feridas. Da
arte na doenza,
Fundación Laxei-
ro. Vigo. En
2005 fixo a súa
primeira mostra
individual, titula-
da Xenética da
paisaxe. Sala
Alterarte. Campus
de Ourense.
Algunhas das ma-
quetas alí expos-
tas conectan co
proxecto que de-
senvolve agora
en ant_art.♦
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¿Soñastes na vosa vida cousa máis
feiticeira que a moza que o meu
bon amigo e compañeiro Carré
presenta no seu conto Idilio, escri-
to nun galego que sabe a mel, pu-
blicado no último número desta re-
vista? ¿Non fai cóxegas no cora-
zón se pechamos os ollos e damos
vida no noso pensamento a aquela
mociña sergudeña? Pois por estas,
que son de carne e que a terra ten
de comer, xúrovos que a rapaza do
meu conto empatáballe polo xeito-
sa e solermiña. Ademais era burlo-
na e máis graciosa nos seus falares,
e por ela bebían os ventos máis
dunha ducia de barudos mariñáns.

Aló polo ano 1872 –ano de
negra fame– foi pola Mariña un-

ha compañía de tropa pra axudar
á cobranza dos trabucos; proce-
demento que certamente merece-
ría a aprobación e aplauso dalgún
Morote dos boletíns centralistas.

Entre aqueles soldados había
un, nacido no mesmo Cádiz. Cha-
mábase Rafael Jiménez, e por al-
cume El Conquistador. Dicía el a
quen o quixese ouvir que non fa-
cía máis que presentarse diante
dunha moza, aloumiñala cos seus
ollos mouros e cativos coma os
dunha donosiña, dicirlle un par de
olés e aquela moza esmorecíase

decontado polos anacos salgados
do terríbel conqueridor.

Atopou na praza da vila de
Sada a Sabela, que así se cha-
maba a moza do meu conto. Ve-
la, e facerlle, o amor con toda as
argalladas dun chulo mauritano
foi dito e feito.

Sabela deixouse querer, e
cunha sorna graciosa, tomoulle o
pelo, que nin que fose con peite
de corno, con perdón. O entusias-
mo do Conqueridor foi tan gran-
de, que chegou a lle pedir un cita.

—Si, home, si –respondeulle

Sabela– dígoche que a túa gallarda
feitura mesmo me varreu os senti-
dos. Esta noite, ás nove en punto,
agárdote na miña casa, que é aque-
la de alí en fronte. Eu deixarei
aberta a cancela da horta; amarra-
do a unha árbore atoporás un car-
neiro que ten unha campaíña no
pescozo. Quítaslla, e colócao no
teu colo. Despois entras na casa,
facendo soar a campaíña. Meu pai
xa estará deitado, e coidará que es
o carneiro. Despois... eu...

–No me digas más, cachito
de sielo. Después er desmi-

gue... la dislocación...
–Iso é: despois... a dislocación...
Sabela puxo en autos de todo

a seu pai.
Chegaron as nove da noite, e

o andaluz abriu a cancela, colleu
a campaíña do carneiro, que guin-
dou do seu mesmo pescozo; e foi-
se paseniñamente a meterse na
casa de Sabela. Cando xa estaba
dentro, preguntou o pai da moza.

–Quen anda aí?
–Quién ha de cé? –respondeu

o andaluz– Dispenze, paizano,
que yo no zoy er zordao Con-
quistaó, que zoy er carnero.

E pai e filla mallaron nel de
tal xeito que aquilo resultou un-
ha verdadeira dislocación.♦

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

O carneiro

República e
memoria (III)
No antroido de 1937 prenderon o meu avó na
rúa. Lembra meu pai moi ben que era antroi-
do “porque fumos ao calabozo da policía na-
cional a levarlle filloas”. Alí tratábano ben,
coñecía os policías. Pero aos poucos días
mandárono para o cárcere da Praciña da Her-
ba, e alí xa era outra cousa ben distinta. Para
empezar, o número de presos era elevadísimo,
tiñan que durmir no chan, pegados uns aos
outros. Se un daba a volta, tiñan que dala to-
dos, ben acompasados. Era imposible facelo
doutro xeito. Se un se erguía a mexar, tiña que
ir apartando presos ou pisar por riba deles. E
onde se mexaba? Todo iso pódese ler moi ben
no libro do mestre de Ribadeo Gregorio Sanz,
preso no mesmo cárcere, Uno de tantos, libro
que foi editado por Ediciós do Castro, como
moitos máis, froito do desinteresado esforzo
de Isaac Díaz Pardo (a quen agora os traido-
res defenestran). Para continuar, estaban as
condicións hixiénicas, os piollos que eran ca-
za maior, as epidemias, a desnutrición, a co-
mida podre, o abuso dos carcereiros, o mal-

trato físico e psíquico, a penuria. E para rema-
tar, as sacas. Pola noite os falanxistas embo-
rrachábanse, presentábanse no cárcere e ante
a ollada impasible das sentinelas facían unha
rifa. E a quen lle tocaba collíano e sacábano, a
carón do cárcere e do seminario, a carón do
vello cemiterio das Arieiras de Magoi, contra
as paredes do novo cuartel da Garda Civil e
pum! Os meus avós vivían daquela en San
Pedro, ben pertiño, e á madrugada oíanse as
salvas de tiros. Con elas espertaban todos, so-
bresaltados, pensando se un dos fusilados era
o pai, o marido. E a avoa choraba e rezaba.
Outro home, un amigo do meu avó, Ánxel
Fole, que vivía no Carril dos Loureiros, escoi-
tabáas tamén, cheo de medo (de medo de que
fosen por el). Luís Pimentel, desde a Praza
Maior, oía os tiros tamén. El sabía. Todos sa-
bían. E pola mañá, ben cedo, ían os nenos re-
coller os cascos das balas, para facer colares.
Recollíanas de entre as pucharcas de sangue.
Moitos meses sucedéronse as sacas, ata que
un dos que estaban de garda, soldado que es-
taba facendo o servizo, lles deu o alto e, como
non paraban, disparou. Disparou a darlles. Un
dos presos era o seu pai. E o soldado marchou
de permiso, houbo medidas disciplinarias e as
sacas remataron para sempre.

Meu avó foi parar á cela 22, que teorica-
mente era individual, pero que estaba ocupa-
da por once persoas! Iniciáronlle o proceso.
Que sucedera? Que os veciños de San Mi-
guel que eran da Garda Civil, ao comprobar
que o meu avó continuaba libre, presentaron

contra el unha denuncia escrita. E a por el fo-
ron. Ao ver o cariz que tomaba o asunto, a
miña avoa presentouse ante o señor Ismael.
Ismael era falanxista. Pero tamén era xastre,
e como era xastre, levaba anos traballando
co meu avó. Ismael facía traxes e meu avó
vendíaos pola provincia. Miña avoa presen-
touse e pediulle axuda. E Ismael foi falar co
“fiscal” e co “xuíz”. Póñoos entre comiñas.
Os xuízos franquistas foron todos unha far-
sa. Ameu avó íanlle pedir pena de morte. Pe-
ro Ismael pesaba e reduciron a petición a
cárcere. (Pasaron os anos e Ismael non me-
drou no franquismo. Seguiu sendo xastre.
Acabou tendo a xastraría pegada á axencia
de viaxes do meu avó. Porta con porta.) Meu
avó librou por ser viaxante de comercio, tal
como soa. Por vender traxes. A xustiza do
franquismo. Quen non tivo un Ismael (e aín-
da moitos que o tiveron) acabou contra a pa-
rede do cuartel. Ou na cuneta. Ou na illa de
san Simón. Ou no fondo do mar.

E os nenos (nove, oito anos) tiveron que
facerse cargo dos negocios do avó. Ir polas
casas levando as zapatillas. Ir polos bares le-
vando o coñá, apuntando os viños que se ne-
cesitaban, eu que sei. Dispoñendo que ca-
mións tiñan que vir con tal ou tal cousa. Des-
de o cárcere o avó dirixía. O diñeiro faltou. A
familia de Ribadeo que lles vendera a casa de
san Miguel deixou de cobrar (e, como boas
persoas, agardaron sen queixarse, honrada-
mente), o mestre Antonio Pérez non quixo
cobrar as clases. E unha tarde ían meu tío e

meu pai cobrar unha cantidade que lles debí-
an a un bar, na rúa do Progreso (daquela a rúa
levaba o nome nefasto do home da gomina)
e o dono queixouse con moi malos modos:

—O vermú que me mandou o voso pai
non vale para nada, está estragado. Dicídelle
que en vez de mandarvos a vós, que veña el
a cobrar, que non se escude nuns nenos.

—O noso pai non pode vir porque...
—A ver, por que non pode vir?
—Porque está no cárcere.
—Daquela todo está ben –dixo o ho-

me, e pagoulles.
Mais outro día que os tres, a miña tía,

o meu tío e o meu pai, nenos á fin, ollaban
devecidos o escaparate dunha pastelaría,
veu un home por detrás e abrazounos. Pe-
gounos contra o cristal e díxolles:

—Gústanvos estes pasteis? Veña, con-
vídovos eu.

Ollaron atrás e arriba. Era un home
forte, alto. Era garda civil. Era... o veciño
que presentara a denuncia!

Fuxiron correndo. Chegaron á casa sen
folgos. Parecíalles que viña detrás deles.

Estoutro día, no parlamento europeo,
uns indesexables non quixeron condenar
o franquismo. Queren que os nenos, as
mulleres, os homes, sigan correndo, fu-
xindo, sempre con medo. Saben que, xe-
neticamente, son o que son. E, aínda que
o agachen, a moitos parécenos que, por
debaixo do abrigo lles asoma a sombra de
Tito Cuervo... e o caranguexo negro.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

A importancia da viticulutra neste
país, a diferenza de Francia ou o
novo mundo, pasou de ser mínima
–deixábase para os paisanos do lu-
gar, mal pagados e peor aconsella-
dos polos técnicos agrarios (ester-
cado mineral, tratamentos quími-
cos a esgalla, mecanización agre-
siva, superprodución, etc.)– a ter
un chisco mais de consideración.
Semella que remata o tempo de
valorar exclusivamente o traballo
de adega (investimentos en tecno-
loxía de elaboración, contratación
de técnicos –os enólogos en Gali-
cia brillan pola sua ausencia–).
Habería que recordar que o viño
non é so o produto dunha elabora-
ción, tamén ten a sua gran dose de
enxeño, arte, creatividade… Iso
que dan os grandes viños do mun-
do emocionando e chegando mais
alá; o traballo dun técnico rutina-
rio o único que orixina son viños
estandarizados e cortados polo
mesmo patrón. De feito, os perso-
naxes máis inquedos, innovado-
res, con máis preocupación pola

calidade e con mais cultura do vi-
ño, defínense a si mesmos como
viticultores (viticólogos en Portu-
gal) porque a viña define a calida-
de do futuro viño: unha práctica
vitícola errónea ou unha vendima
con deficiencias pode ser corrixida
na adega mais dificilmente orixi-
nará un gran viño.

A grandes trazos distínguen-
se tres tipos de viticulutra:

–A moderna convencional,
cun enfoque materialista e tecni-
cista (mecanización integral, loita
química contra pragas e enfermi-
dades, estercado industrial, etc).

–O da agricultura biolóxica, co
mesmo enfoque que a anterior mais
cun conxunto de prácticas e trata-
mentos autorizados que derivan nun
maior respecto polo medio natural.

–A biodinámica, que implica
traballar con produtos que favore-
cen a autodefensa da planta e res-

tauran a biodiversidade, activando
a microfauna microbiana e as le-
vaduras autóctonas. Os estercados
fanse con compost de orixe orgá-
nica, incluídas unha serie de pre-
parados biodinámicos elaborados
a partir de milengrana, macela,
dente de león, valeriana e ortiga,
diluídas en algunhas partes por
millón. Non se veta o uso de re-
medios preventivos coma o caldo
bordelés combinándoo con prepa-
rado de cola de cabalo para as en-
fermidades criptogámicas e dina-
mizacións de cinzas de insectos
para evitar certas pragas. Os labo-
res fanse con animais, evitando a
formación de costras pola maqui-
naria. Cada tarefa da viña e da
adega segue os ciclos naturais, co-
ma os da lúa, e guíanse por un ca-
lendario preciso que ten coma re-
ferencia o Calendario Anual de
Agricultura, de Maria Thun (edíta-

se cada ano e detalla as datas de re-
alización das tarefas en función de
múltiplos factores, todos baseados
na experimentación). A interven-
ción na elaboración do viño é a
menor posíbel, o uso de sulfurosos
é mínimo, non se empregan leva-
duras artificiais nin se filtra o viño.

Probabelmente, ningun viño
biodinámico teña seguido estas
prácticas ao cento por cento, ten-
do en conta ademais que é nece-
sario un período de adaptación
prolongado. Así e todo a vertente
máis curiosa da biodinámica son
algunhas prácticas coma o ente-
rramento en outono dun como de
vacha recheo de esterco para ser
desenterrado en primavera e ro-
ciar a viña co recheo misturado
con auga en determinadas propor-
cións, ou a consideración de que
os planetas, as estrelas e os cha-
mados catro niveis da materia

(calor, luz, auga e minerais) teñen
unha influencia fundamental no
ciclo de crecemento das cepas.

Os viticultores biodinámicos
son os valedores da autenticidade
e diferenciación dos viños xun-
guidos ao concepto de terroir e
Denominación de Orixe fronte á
uniformización e globalización.

Para os que pensen que detrás
disto so hai marketing ou esoteris-
mo seguro que vos soan estes no-
mes: Romanée-Conti, Puligny-
Montrachet, Clos de Vougeot, Mer-
sault, etc. (Borgoña), Domanine Le-
roy, etc, (Bordeos), Marcoux (Chate-
anuneuf do Pape), Domanine Didier
Dagueneau, Coulée de Serrant, etc,
(Loira), Pierre Frick, etc, (Alsacia),
Quinta do Infantado (Douro), Des-
cendientes de J. Palacios (Bierzo),
Dominio de Atauta, Peter Siseck (Ri-
bera del Duero), e moitas máis ade-
gas, non só en Europa, tamén no no-
vo mundo. Incluso personaxes acre-
ditados do mundo do viño coma Jo-
sé Hidalgo teñen tomado en conside-
ración a biodinámica.♦

A Viñoteca

Agricultura biodinámica
ANTONIO PORTELA



Se hai no mundo dúas cousas di-
fíciles de entender son estas: a fe-
licidade que nos trae o fútbol e a
que lle supoñemos á vida eterna
dos benaventurados. O difícil é
expresar con palabras en que po-
derían consistir estas felicidades,
sen ter conta do feito, irrelevante
agora, de que sexa unha ben real
e a outra imaxinada. (Porque xa
se sabe que desde o punto de vis-
ta conceptual en nada se distin-
guen cen euros reais de cen euros
posíbeis). Non en balde científi-
cos de Deus e filósofos do fútbol,
sobre todo arxentinos, viñeron
rompendo os cascos para ache-
garnos intelectualmente ao inex-
plicábel. A un deles ouvinlle dicir
o outro día que non fai falta ser
ningún Sócrates para saber que
xogar ben ao fútbol consiste en
facernos felices aos espectadores.
O cal non é senón unha forma de
cortar polo san, quitando o morto
de enriba. Os outros tradicional-
mente responden que a dita celes-
tial non estribaría senón en con-
templar directamente a Deus por
toda a eternidade. Así que son dú-
as visións que marabillan. 

Pero a clave da súa proximi-
dade deuma un xogador da selec-
ción togolesa, de eses que ade-
mais de futbolistas danse xeito en
cravarlles alfinetes a bonecos que
representan os seus rivais, que di-
xo tamén o outro día que o fútbol
era como a súa segunda relixión.
A do home branco, sen dúbida a
primeira, que para iso de momen-
to estamos na terra, é o diñeiro,
xa se sabe, pero parece que a ter-
ceira é a do fútbol: as multitudes
arremuíñanse, desprázanse coma
enxamios, arruínanse viaxando
de aquí cara a alá, e todo son ce-
lebracións místicas, a ledicia até
o berro e a máis absoluta desme-
sura dionisíaca. Fútbol e relixión
parece que deparan paraísos, de-
licias da unión co absoluto, pero
a nós, que seguimos sendo mor-
tais e non podemos concibir a vi-
da sen a morte, séguenos sendo

incomprensíbel por que a con-
templación do gol, ou a de Deus,
faríanos vivir un eterno presente
de exaltación sen rompedura. É
que a nosa é a teima occidental
tan racionalista de non poder go-
zar abertamente das cousas como
non saibamos por que demos go-
zamos delas.

Outra cousa serían as necesi-
dades ás que veñen responder o
fútbol e a relixión, esas cousas
da vida, que se é triste, que se é
curta, que nos aburrimos, que
morremos, que nos doe, que hai
que falar de algo, todo iso son
outras cousas que non teñen que
ver co tema. Para volver a el, se
o que queremos é facernos unha
idea da nosa felicidade, a que
simbolizamos nos diversos para-
ísos, deseguida nos vén á memo-
ria aquilo que descubriu Sig-
mund Freud, que o prototipo da
benaventuranza para nós os ani-

mais humanos sería o acto se-
xual, por exemplo o coito. O cal
xa se podía colixir do parecidos
que son o rostro do postorgasmo
adulto e o da satisfacción do be-
bé que, farto, deixa de mamar.
Ou dos versos de Juan de la Cruz
con aquilo dos esponsais da alma
rendida, ou da moi sospeitosa
obsesión con que a Igrexa católi-
ca tratou desde sempre os asun-
tos sexuais propios e alleos, moi
por encima da curiosidade sub-
normal das revistas do corazón.

Non é que os máis imbéciles
non poidan imaxinar outros pra-
ceres que non sexan os de comer
e copular, o que pasa é que cal-
quera outro goce “non sería en
realidade máis que” unha metá-
fora educada deses praceres de
animais. O que chega até a reli-
xión, e inunda o fútbol: o gol é
(como) o orgasmo, e o dificulto-
so encerellarse e pelexar a bóla

polo campo adiante e atrás non
sería senón trasunto do quenta-
mento erótico previo, que prepa-
raría, canto máis traballoso e
prolongado, un orgasmo máis
violento, unha exaculación máis
feroz. Habería variedades que as
dá a terra: din que os ingleses
tenden a obsesionarse coa pene-
tración mentres que os alemáns
danse sobre todo á masturbación,
o cal sae á luz nas cartas que es-
tiveron a se cruzar unha novelis-
ta británica e un xornalista xer-
mano para comentar en Die Welt
os mundiais de fútbol. 

Por certo que o que cansa,
como no sexo propiamente tal, é
andar todo o día pensando no
mesmo, como maniáticos, como
cretinos. Se o meu equipo gaña
son feliz toda a semana, pero co-
mo perda precipítome nos abis-
mos infernais. Están todos saí-
dos, só teñen o gol na cabeza.♦
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Xico
de Cariño
‘A música
infantil
está soterrada’

M.B.
Xunto co resto do grupo,
está a preparar o que será
o segundo traballo de Na
Virada, un libro-disco
que se titulará Solaina e
que verá a luz en outono
na editorial Kalandraka.
As ilustracións corren a
cargo do creador Francis-
co Pérez Porto e teñen co-
mo particularidade estar
feitas en placas de cerá-
mica. En que se diferen-
cia este novo traballo do
primeiro?

Fronte o noso disco de-
but, que tiña un xeito máis
didáctico e un contido máis
infantil, Solaina ten un ca-
rácter máis musical e un
sentido máis de grupo. Con
todo, mantén a mesma
identidade de Na Virada:
dispararlle ao popular, aos
temas de creación e á luso-
fonía. Nel recóllense letras
de autores galegos e portu-
gueses e outras de propia
creación. Somos un grupo
folk que traballa sobre unha
temática infantil.

Que vai topar o público
neste traballo?

O disco está composto
por doce temas. Xosé Lois
García, Henrique Harguin-
dey, Neira Vilas, Vázquez
Pintor, Anisia Miranda asi-
nan as letras das composi-
cións de creación. Tamén se
inclúe un tema do portugués
José Mário Branco, unha pe-
za popular do Ortegal, As
tres comadres, unha ciranda
(cantiga de roda brasileira) e
unha canción de berce de
Fernando Pessoa.

Como ve o panorama
da música infantil en Ga-
liza?

Ten o problema de que
está moi soterrada. É difícil
estar informado do que se
coce neste terreo porque as
institucións non apoian
moito a estes grupos e as or-
ganizacións, como non lle
dan importancia dentro da
programación, non o publi-
citan o suficiente. Por outra
parte, non hai un circuíto,
nin unha feira como aconte-
ce con artes como o teatro.
A música infantil non se es-
tá privilexiando a pesar da
demanda dos país.♦

Inexactitudes
FRANCISCO CARBALLO

OCristianismo, a Igrexa, todo, está a
expresarse de novo desde as súas raí-
ces e desde a cultura científica actual.

Esforzos continuos e dolorosos de milenios
están a urxir a tradución á nova linguaxe. Es-
tán a pedir a separación da mensaxe orixinal
das inculturacións sucesivas do helenismo,
da Cristiandade, da Contrarreforma. 

O Concilio Vaticano II deu o primeiro
paso. Cómpren máis. Confío en que os mass
media colaboren nesta empresa. Vexamos
algúns casos. É inexacto igualar Estado do
Vaticano, Santa Sé e Igrexa católica. O papa
de Roma exerce tres funcións separábeis: é
xefe do Estado minúsculo Cidade do Vatica-
no, que goberna mediante unha comisión

presidida por un cardeal. Tal estado non ten
embaixadores nin relacións internacionais a
non ser con Italia. Preside persoalmente a
Santa Sé o Papa e a curia romana que rexen
a Igrexa ou ou Comunidade Católica. A
Santa Sé ten nuncios e case que todos os
Estados teñen representantes perante a San-
ta Sé. É bispo de Roma e diríxea mediante
un bispo-vicario. O sistema de relacións da
Santa Sé cos estados foi de concordatos até
o Vaticano II. Os concordatos tiñan
duración indefinida e abarcaban todas as re-
lacións: Santa Sé-estados. Non parece tal
sistema adecuado. Na actualidade a Santa
Sé asina determinados acordos por períodos
limitados cos Estados. É o caso de España:
ao concordato de 1953 sucederon os
acordos de 1977 e seguintes. 

Décimos, foros e arrendamentos. A
Igrexa da Cristiandade comezou na época
dos carolinxios a sosterse mediante os
décimos. Eran recibidos polos párrocos e
bispos. A Igrexa do feudalismo recibiu pro-
piedades que explotaba mediante formas
de arrendamento, foro, parzaría etc. A igre-
xa monacal e conventual non recibía de
seu décimos, vivía das propiedades baixo

diversas formas. Os décimos foron
suprimidos na Revolución Francesa, as
Cortes de Cádiz, etc. As propiedades da
Igrexa foron desamortizadas a partir de
1835 (en España). Logo do concordato de
1851 e , superada a desamortización de
Madoz, volta a Igrexa recibir (por compra
ou doazóns) propiedades nas formas usuais
do tempo. Nada ten a ver o arrendamento
por longo prazo que sexa, cos décimos es-
quecidos e prohibidos. 

A linguaxe da fe e das crenzas cristiás
constitúen un sistema complexo. Cada vez
máis esotérico para os non coñecedores do
cristianismo. Fe cristiá é entrega ao Deus
que nos manifestou Xesús de Nazaré. Cren-
zas son formulacións innúmeras sobre coñe-
cementos, comportamentos, etc… relaciona-
das co cristianismo. 

Certo é que as igrexas formularon
dogmas ao longo do tempo con diverso con-
tido. A fe salva porque compromete; as
crenzas deben depurarse cada día. 

Atribuírlle a Bieito XVI fe nos restos de
Santiago –como fan certos media é falsear o
que el di ao louvar a peregrinación
xacobea.♦

FFFFUUUUttttbbbboooollll    eeee    tttteeeeoooollllooooxxxxIIIIaaaa
MARIANO RODRÍGUEZ

Fabio Grosso celebra o penalti que lle deu o título mundial á súa selección.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

MANÉ BOÁN
Mostra a súa obra pictórica
na sala da Fábrica, desde o
martes 18 até o domingo 30.

BaionaBaiona
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Podemos ollar as fotografías
de Javier Teniente na Capi-
tanía até este domingo 16.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

PRINCESAS
Este xoves 13 ás 22,30 h.
proxéctase, no teatro Lauro
Olmo, a última fita de Fer-
nando León. Desde o ven-
res 14 ao luns 17, ás 20 e
22,30 h, poderemos ollar La
huella del silencio; e o vin-
deiro mércores 19 e xoves
20 ás 22,30 h. tocaralle o
turno a El viaje del empera-
dor.

■ MÚSICA

LA MEDIA NARANJA
O sexteto de música tradi-
cional cubana afincado na
Galiza actúa este venres 14
ás 23 h. na Praza Maior.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CangasCangas
■ ACTOS

X SALÓN DO CÓMIC
Os afeccionados á banda
deseñada poderán gozar, do
luns 17 ao domingo 23 no
Auditorio Municipal, con
mostras de orixinais de au-
tores que visitan este ano o
certame como Pasqual
Ferry, Félix Vega ou Luis
Davila, dos orixinais do
VIII Certame de Cómic, ou
coa retrospectiva 10 anos
de viñetas. Ademais haberá
obradoiros para crianzas de
técnicas de debuxo e ca-
ricaturas, polas mañáns de
12 a 14 h., proxección de fi-

tas de animación, sala de
lectura cunha ampla selec-
ción de tebeos, mesas colo-
quio e postos de venda. Pa-
ra saber todo o que se coce
no Salón visitar www.sa-
londocomicdecangas.com.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
No Auditorio Municipal te-
mos, até este venres 14, es-
ta magnífica colectiva.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZO
A Fundación Curros Enrí-
quez presenta durante xullo
as imaxes cotiás realizadas
polo Retratista de Matamá
na primeira metade do s. XX.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

RECREARTE
Até o domingo 16 gozare-
mos, na Área Recreativa do
Castro, da pintura de Pilar
Tuimil e Ángeles Pérez.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe desenvolve un ciclo ti-
tulado Cine + Guerra Civil
dentro do que podemos ollar,
este xoves 13 ás 19 h, Noti-
ciario español (II), que abar-
ca do nº 7 ao 12, de setembro
de 1938 a xaneiro de 1939 e,
ás 21 h, Noticiario español
(III), do 13 ao 18, de xaneiro
a xuño de 1939; o venres 14
ás 19,30 h. proxéctase a serie
A intervención estranxeira,
composta polos vídeos Bri-
gadas Internacionais
(1937), The International
Brigades (1938), Norteamé-
rica en España (1978), Vo-
luntarios de la libertad
(1938), Prisioneros de gue-
rra (1938), Presentación de
cartas credenciales del em-
bajador alemán en Sala-
manca (1938), e Non pri-
sionniers (1938); ás 21 h. po-
deremos ollar Un proxecto
político para España: o final
da guerra, composto por
Franco en Salamanca I e
Franco en Salamanca II
(1937), Nota extraordinaria
del segundo año triunfal
(1939), La liberación de Ma-
drid (1939), El gran desfile
de la victoria (1939), e Via
crucis del señor en las tie-
rras de España (1940). O
luns 17 ás 20,30 h. comeza o
ciclo Novas perspectivas do
cine contemporáneo: Muta-
ci(o)nes coa fita Saraband
(2003), de Igmar Bergman;
o martes 18 temos Honor de
Cavallería (2006), de Albert
Serra; e o vindeiro venres 21
La leyenda del tiempo

(2006), dirixida por Isaki
Lacuesta. Este ciclo complé-
tase cunha serie de conferen-
cias, o mércores 19 ás 18 h.
sobre Nova cinefilia: crítica
cinematográfica e revistas
cinematográficas on line
desde Galiza; ás 20,30 h. fa-
larase sobre As mutacións da
crítica; o xoves 20 ás 18 h.
sobre Mutacións da difu-
sión: O DVD; e ás 20,30 h. o
tema será Hibridacións da
ficción: Novos relatos. Estas
conferencias e as proxeccións
sobre a Guerra Civil teñen en-
trada de balde. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

A FRAXILIDADE
NO TEMPO
Podemos ollar a mostra O
vidro na antigüidade até o
17 de setembro no Museo

de Belas Artes.
PACHAMA EM BUS
Esta mostra de fotografía
do galego Adolfo Naya e a
xermana Konstanze Sch-
mitt, sobre a súa viaxe de
máis dun mes por Bolivia,
pode visitarse no Bar dos
Sindicatos, sito no Edificio
Sindical (Avda. Alfonso
Molina s/n) até o venres 28.

SEN TÍTULO
A Fundación Barrié presen-
ta, nesta mostra de produción
propia, un percorrido asín-
crono pola historia da arte
contemporánea, a través de
39 obras paradigmáticas per-
tencentes á Colección Berar-
do. Até o 26 de novembro
poderemos admirar obras de
Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Joseph Beuys, Pie-
ro Manzoni, Yves Klein,
Bruce Nauman, Jeff Ko-

ons, Juan Muñoz, Kasimir
Malevich, Piet Mondrian,
Roy Lichtenstein, Sigmar
Polke, Cindy Sherman ou
Nan Goldin, entre outros.

CONTIDO E
VESTIMENTA
As fotos de Marta Noguei-
ra expóñense no Arquivo
do Reino de Galiza até o 5
de setembro.

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

ENTRE A PALABRA E
A IMAXE
Na Fundación Luis Seoane
podemos contemplar esta
mostra autoproducida na
que se analisan experien-
cias de artistas españois,
portugueses e brasileiros
no eido da vinculación en-
tre a iconografía e a expre-
sión escrita, desde os anos
70 até a actualidade. A se-
lección inclúe obras de Tà-
pies, Antoni Muntadas,
Helena Almeida, Álvaro
Lapa, Almudena Fernán-
dez Fariña e Antonio
Dias, entre outros. Até o 17
de setembro.

O XARDÍN DO SOL
A galería Ana Vilaseco pre-
senta, até este sábado 15,
esta mostra da pintora Pilar
Alonso.

MANUEL PREGO
DE OLIVER
Mostra de cadros deste pin-
tor no Quiosque Afonso até

o sábado 15.
■ MÚSICA

981 SESSIONS
Este venres 14 poderemos go-
zar coa electrónica máis van-
gardista da man do DJ Grobas
e Fat Fish no Playa Club.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SEN COMENTARIOS
Podemos ollar as obras de
Daniel Pérez na galería Sar-
gadelos até o 31 de xullo.

COLARTE
Este colectivo formado por
alumnos da Facultade de
Belas Artes de Pontevedra
expón até o domingo 23 no
centro comercial Odeón.

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

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

IGLESIAS REQUEJO
Podemos ollar a súa obra
no Museo Provincial até o
luns 31.

LÁMPARAS
O pintor Xosé Villamoure
presenta esta mostra, até
luns 31, na galería Clérigos.

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Ecovixías é un programa de activi-
dades da asociación Amigos da Te-
rra, que combina ecoloxismo e tu-
rismo. Nesta ocasión, calquera que
o desexe, pode viaxar ao Courel o
15 e 16 de xullo. Para se anotar, hai

que poñerse en contacto co Centro
IRIS de Ourense, no teléfono 988
374 318. Na viaxe farase unha ruta
de sendeirismo combinada con edu-
cación ambiental para atopar os
abusos humanos na zona.♦

Coñecendo O CourCoñecendo O Courelel
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com
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☞ O SEÑOR DA GUE-
RRA. Un cínico entra no

tráfico de armas e aproveita a ca-
ída do socialismo nos noventa
para ampliar o negocio. Sen es-
crúpulos, amasa unha fortuna e
casa cunha modelo á que desexa
desde mozo. Película que de-
nuncia unha actividade que in-
volucra os gobernos occidentais.

☞ DIARIO DUN EXE-
CUTIVO 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 enga-
nar con outro. A partir dese
momento desenvolveranse dis-
tintas situacións que levarán o
protagonista a recuperar o
amor perdido. Comedia des-
cargada sen pretensións. 

☞ FACTÓTUM. Henry
Chinasky é un alcohóli-

co que pretende ser escritor e
que vai de traballo en traballo e
de muller en muller. Baseada
nunha obra de Charles Bu-

kowski que recolle o funda-
mental do seu universo: sexo,
alcohol e literatura. 

☞ A EDUCACIÓN DAS
FADAS. Un inventor de

xoguetes (Ricardo Darín) en-
contra 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 VI-
QUINGOS. Os viquin-

gos 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.

☞ ACASADO LAGO. San-
dra Bullock e Keanu Reeves

nunha historia de amor cunha casa
polo medio. Amor complicado pa-
ra personaxes en crise.

☞ OS OUTEIROS TE-
ÑEN OLLOS. Típica

historia de terror de familia
enfrontada a comunidade de
mutantes sedentos de sangue.
Os Carter terán que loitar con-
tra un grupo de mineiros víti-
mas de secuelas das probas
nucleares.

☞ TEMPO DE VALEN-
TES. Tras padecer unha

infidelidade, a modo de tera-
pia, a un policía asígnanlle un
psicólogo para que o acompa-
ñe. Xuntos atoparán unha tra-
ma de espionaxe de calado. Bo
cine de humor arxentino.

☞ A PROFECÍA. Rema-
ke dun clásico do cine de

terror. Unha parella de clase al-
ta cría o Anticristo, nacido coa
marca 666. O pequeno, favore-
cido pola Natureza, imporá a
súa lei ao seu redor. 

☞ O ASASINATO DE
RICHARD NIXON.

Sean Penn é un vendedor di-
vorciado 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 sica-

rias máis fascinantes de Mede-
llín, Rosario Tijeras. Cinema
colombiano apegado á dura re-
alidade daquel país na década
dos 80. 

☞ X-MEN 3: A DECI-
SIÓN FINAL. Os hu-

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

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

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

CarCarteleirateleira

Organizado pola asociación cul-
tural 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 sa-
las, Leo Bassi estará no Pazo da
Ópera o xoves 13 ás 21; San &

San no Forum o vernes 14 ás 21;
e o sábado 15 ás 22 h. o Caba-
ret Manicómicos con Glum.
Nas actuacións de rúa temos,
este xoves 13 a música da cha-
ranga dos Festicultores; do
venres 14 ao domingo 16 pode-
remos gozar cos malabares de

Trotonix e Cote e as acroba-
cias do clown Pablo Trasno.
Nas actuacións nos bares, te-
mos, este 13 a Xosé Touriñán
interpretando a Manolo Lojo.
O programa completo pode
consultarse en www.manico-
micos.org.♦

IIIIII Festival Internacional ManicómicosFestival Internacional Manicómicos

Daniel Pérez
expón na

galería
Sargadelos
de FERROL.

Obra
de Piet

Mondrian
que forma

parte da
mostra

Sen título,
actualmente
na Fundación

Barrié da
CORUÑA.



da axencia Magnum.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

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

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

[[[[ PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 06
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
nas que non só se valora a
beleza formal, senón tamén
a crueldade e os problemas
de conservación da nature-
za, van estar expostas até o
luns 31 na Casa da Cultura.

NarónNarón
■ EXPOSICIÓNS

NOVOS VALORES
O Paseo Marítimo de XU-
VIA acolle, até o luns 31, a
III Mostra de Escultura

Arquitectónica.

OleirOleirosos
■ CINEMA

NOITES DE CINEMA
Este venres 14 ás 22,30 na
Casa do Pobo de IÑÁS pro-
xectarase a película Héroe
a rayas, comedia de dese-
ños animados doblada por
Gomaespuma que trata dun-
ha cebra perdida por un cir-
co e resgatada por un cria-
dor de cabalos. O sábado
15, na Praza da Liberdade,
diante da Casa do Pobo de
SAN PEDRO DE NÓS, para
maiores de 13 anos, proxec-
tarase a comedia musical
Los dos lados de la cama.

■ ACTOS

REVELA 06
Até o 19 de xullo o Foro In-
ternacional de Foto-reporta-
xe e Sociedade dinamiza a vi-
da cultural. A diáspora pales-
tina é un traballo inédito do
fotógrafo Alfonso Moral rea-
lizado coa bolsa do Revela 05
(dotada con 12.000 euros);
Iraq é unha mostra de 26 fo-
tógrafos, maiormente iraquís,
da axencia Reuters, editada
especialmente para a oca-
sión,,  sobre o seu país en gue-
rra; Sudán, exposición edita-
da pola axencia Panos Pictu-
re sobre a guerrilla árabe su-
danesa que se adica a violar,
matar e saquear con total in-
punidade; Congo, importan-
tes intereses económicos e
xenreiras étnicas converten a
zona dos Grandes Lagos en
campo de batalla (Panos Pic-

ture); Chechenia, cunha po-
boación de 1 millón de habi-
tantes, 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 po-
las axencias Reuters, EFE
e Cover; Haití, nun gravisi-
mo conflito social e político,
do fotógrafo galego Javier
Teniente. Polo que se refire
aos debates, este xoves 13
ás 20,30 na Fundación Cai-
xa Galicia da CORUÑA
(Cantón Grande) Enrique
Shore vai falar sobre Co-
bertura informativa en
tempo real. Os obradoiros,
gratuítos e con prazas limi-
tadas (inscricións no fax 34
922 427 ou en www.reve-
la.net), celébranse na parce-
la D-22 do polígono de
Pocomaco, na CORUÑA, ás
10,30 e este venres 14 é o de
Enrique Shores con A ética
no fotoperiodismo da era
dixital; ademais dos impar-
tidos por Juan Medina ás
crianzas de 14 a 16 anos que
participan no Revela.

OurOurenseense
■ ACTOS

VIAXE AO COUREL
Amigos da Terra organiza
esta actividade dentro do
seu programa Ecovixías,
que oferece a oportunidade
de percorrer o entorno natu-
ral e ver a evolución dos
ecosistemas, coas oportunas
explicacións. Esta viaxe está
programada para o sábado
15 e domingo 16 e non esi-
xe condicións físicas espe-
ciais, por ser aberta a todas
as persoas. Máis informa-
ción no Centro Iris  (Curros
Enríquez 19, 1º interior) ou
no telf. 988 374 318.

■ EXPOSICIÓNS

MONTSERRAT
GÓMEZ-OSUNA
Mostra a súa obra máis re-
cente na galería Marisa Ma-
rimón até o 30 de setembro.

XAIME PIÑEIRO
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 Morra-

zo, presenta Pluralidades.
LIBROS DE ARTISTA
DE JOSÉ EMILIO ANTÓN
O Museo Municipal (Lepan-
to 6) acolle a mostra que dá a
coñecer a obra plástica deste
artista afincado en Madrid,
colección de 120 libros ini-
ciada en 1971: exemplares
bibliográficos ilustrados,
moitos deles únicos, ademais
de libros-obxeto e diversos
montaxes realizados con
eles, asi como os seus boce-
xos e deseños. Ademais, du-
rante o tempo que dure a
mostra,  haberá actividades
como conferencias e obra-
doiros. Até o domingo 30.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

A BAILAR COA BATUKA
Este xoves 13, de 11 a 13 h,
as crianzas a partir dos 3
anos divertiranse co pro-
grama de verán de anima-
ción á lectura da Biblioteca
Pública Municipal cos dis-
tintos bailes da batuta. No
mesmo lugar, o vindeiro
xoves 20, aprenderán a co-
mer de forma sá e divertida.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

EL SUEÑO DE MORFEO
A banda de pop presenta os
seus éxitos en directo este sá-
bado 15 na Praza do Carme.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

BOS DÍAS, NOITE

O Cine-Club Pontevedra
proxecta esta película do
italiano Marco Bellochio
dentro do ciclo Cinema de
Actualidade o mércores 19
ás 20,15 e 22,15 h. no Cole-
xio Provincial de Avogados.

■ EXPOSICIÓNS

PONTEVEDRESES
NA EMIGRACIÓN
Podemos visitar esta mostra
de fotografía até domingo 30
no Palacete dos Mendoza.

OFF/FÓRA
Até o 3 de setembro a 29º
Bienal de Pontevedra
achega a obra de galegos,
arxentinos, uruguaios e
chilenos, baixo o título
Movementos imaxinarios
entre Galiza e o Cono Sur.
Poderemos ollar o traballo
de Aili Chen, Ana Gallar-
do, Bernardo Oyarzún,
Carlos Rial, Diego Santo-
mé, Din Matamoro, Jose-
fina Guilisasti, Marina de
Caro, Pablo Chiuminatto
ou Vari Caramés, entre
outros, no Pazo da Cultu-
ra, Instituto Valle-Inclán e
Facultade de Belas Artes /
Escola de Restauración, de
11 a 14 h. e de 17 a 21 h. de
martes a sábados, e de 11 a
14 h. os domingos e festi-
vos. O luns pecha.

DOUS CUARTOS E
ALGO MÁIS
Na Escola de Restauración
podemos ollar 60 obras rea-
lizadas polo alumnado.

ORNAMENTO E DELITO
A galería Sargadelos pre-
senta esta colectiva de 13
alumnos de Belas Artes até

este sábado 15.
O CUBISMO E OS SEUS
CONTORNOS...
...nas coleccións de Telefó-
nica é o título da exposición
que podemos contemplar no
Edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra até o 3 de
setembro. Os luns pecha.

GABRIEL CUALLADÓ
No Café Moderno se en-
contra esta mostra fotográ-
fica pertencente ao Instituto
Valenciá de Arte Moderna.

■ MÚSICA

PONTEJAZZ
O Festival Internacional de
Jazz comeza o vindeiro mér-
cores 19 ás 22,30 h. na Praza
do Teucro coa actuación da
Big Band do Municipio de
Nazaré; o xoves 20 teremos
ao New Frecuency Group;
e o venres 21 gozaremos coa
voz da norteamericana Do-
ris Cales, acompañada do
SPJ Group. Ademais o fes-
tival conta co Pontejazz
Workshop, espazo de forma-
ción nas mañáns do luns 17
ao venres 21 de 11 a 14 h.
nas aulas do SPJ, no Antigo
Conservatorio (Alfonso
XIII, 7) contando coa forma-
ción de tres combos de per-
feccionamento, un obradoiro
de iniciación ao jazz vogal,
jazz para crianzas e obradoi-
ros instrumentais, con mes-
tres como Javier Vercher,
Aruán Ortiz, Brannen
Temple ou Doris Cales. Do
luns 17 ao luns 24 os músi-
cos afeccionados poderán
tocar nas diferentes repicho-
cas que se celebran todos os
días ás 00 h. no Pub Alba-
tros. Programa completo en
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FestivalFestival
da Serrada Serra
de Queixade Queixa
Ademáis de folk este festival,
que se celebra o sábado 15 en
CHANDREXA DE QUEIXA,
contará con outros estilos co-
mo a electrónica, a fusión e a
música de baile. Poderemos
escoitar en directo a Bala-
kandra, Os Cuchufellos,
Guezos, GalegoZ, e Autó-
matas Beat, todo de balde na
incomparábel Serra de Quei-
xa, con zona de baño e acam-
pamento. Máis información
en www.serradequeixa.com.♦

FestivalFestival
da Chairada Chaira
A A.C. A Chaiza organiza, por
terceiro ano, estes concertos
que levarán este sábado 15 á
praia de Baltar, na PASTORIZA,
o folk dos ourensáns Os Noi-
tébregos, a rancheira-punk de
Os Tres Trebóns, o ska-reg-
gae de Kogito, o punk-pop de
Saldos Arias, o punk dos ma-

drileños The Nerds e ás Pan-
dereteiras de Meira.♦

CulturaCultura
QuenteQuente
En CALDAS DE REIS, este ven-
res 14, tocan no escenario Su-
per Bock, sito na Carballeira,
as bandas Bnegão e os Seleto-
res de Frecuencia, Canteca
de Macao, Easyway e Telep-
hunken; no escenario Quente
temos ese 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 Trash (Jon
Spencer & Matt Verta Ray),
Ferpectamente 20 Años des-
pues (Josele Santiago, Fino y
Artemio), Robert Gordon &
Chris Spedding e a Meu; e no
escenario Quente a Los Coro-
nas, Lori Meyers, Bigg Boss
Man, Mesa, Igloo, Austria, e
os DJ Lagartija e Isra. Os con-
certos e a acampada son de
balde. Información completa
en www.culturaquente.com.♦

La OrLa Orejaeja
de de VVan Goghan Gogh
O pop dos donostiarras soará
o sábado 15 no Real Club
Náutico de VIGO; o domingo
16 van tocar na Praza do
Carme das PONTES DE GAR-
CÍA RODRÍGUEZ.♦

XiraXira
dos 100 anosdos 100 anos
Para celebrar o seu centena-
rio a cervexa Estrella Gali-
cia organiza unha serie de
concertos que chegan, o luns
17 ás 22 h, ao Xardín do Po-
sío de OURENSE, onde toca-
rán The Killer Barbies,
Kannon e Siniestro Total; o
vindeiro martes 25 presénta-
se ás 22 h. na Praza da Quin-
tana de SANTIAGO DE COM-
POSTELA A Viaxe do son, es-
pectáculo dirixido por Ja-
vier Limón, con Budiño,
Leilía, Uxía, Buika, La
Negra, Jerry González,
Niño Josele ou Hip Hop
Roots. Máis información en
www.estrellagalicia.es.♦

Festigal 05Festigal 05
Baixo o lema Esperta os teus
sentidos!, a comisión Festi-
gal, a Fundación Galiza
Sempre e Galiza Nova pre-
sentan dúas noites de música
para celebrar o Día da Patria
no Campus Universitario Sur
de SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA. O luns 24 desde as 22,30
teremos o power pop de The
Homens; presentación de
Comercial, novo traballo dos
Ruxe Ruxe; o proxecto nado
en Barcelona a primeiros do
2002: 08001, unha combina-
ción espectacular das actua-
cións de parte dos instrumen-
tistas e cantantes en escenario
coas intervencións virtuais de
parte dos cantantes proxecta-
das en vídeo sobre pantalla
xigante; o ritmo congo en
harmonía co rock, o reggae, a
samba, o ticumbi, o jongo, a
música electrónica, a MPB e
o pop dos brasileiros Mani-
mal; e os sons mestizos do
madrileño DJ Floro. O martes
25 por volta das 21 h. podere-
mos gozar co proxecto Espi-
do, da man dos membros de
Berrogüetto Guadi Galego e

Guille Fernández; coa triki-
tixa do basco Kepa Junkera;
e co reggae positivo dos por-
tugueses Mercado Negro.
Este ano súmase tamén o
Festijazz, polas tardes no Ca-
fé-Concerto, con Javier
Arroyo e Paul Stocker. O re-
cinto do Festigal acollerá,
ademais, 48 horas de activi-
dades ininterrompidas desde
ás 12 h. do 24, todas de balde
e abertas a todos os públicos,
como charlas e debates, ex-
posicións, presentacións lite-
rarias e musicais, proxec-
cións audiovisuais, pasarrú-
as, animación infantil, de-
gustacións gastronómicas,
ou venda de artesanía, que se
desenvolverán nun espazo
de 20.000 m2 e 30 carpas.
Ademais a organización dis-
pón de zonas de xantar, es-
pazo de asociacións e acam-
pamento. Máis información
en www.festigal.com.♦

LamatumbáLamatumbá
A banda ourensá presenta o
seu novo disco o venres 14 en
GONDOMAR; e o sábado 22 en
RIBADAVIA.♦

Alameda do Soulna toca no Cultura Quente de CALDAS DE REIS.

MÚSICAMÚSICA

Montserrat
Gómez
Osuna
expón

na galería
Marisa

Marimón de
OURENSE.

A Big Band
de Nazaré
toca o
mércores 19
na Praza
do Teucro de
PONTEVEDRA
no Pontejazz



www.pontejazz.org.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
Esta mostra reúne 50 es-
tampas de gran formato do
fotógrafo Manuel Lemos
sobre a natureza, que pode-
mos visitar no Centro Cul-
tural até o luns 31.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

MANOLO BLANCO
O veterano fotógrafo com-
postelán mostra unha escol-
ma do seu inmenso traba-
llo, até o 20 de agosto, no
Club Náutico de PORTOSÍN.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

PAISAXE COTIÁ
As pinturas de Sabela
Arias pódense ollar, até o
vindeiro xoves 20, na Casa
da Torre.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

CURSO DE PATRIMONIO
Na súa VIII edición celébra-
se no Auditorio Municipal
do mércores 19 ao sábado 22
e tratará da Interpretación
do espazo habitado e Do fe-
ísmo á sostenibilidade.

■ MÚSICA

FIN DE FESTA
Este domingo 16 a partir
das 20,30 na Praza da Músi-
ca tera lugar o Concerto de
Fin de Festa do Campamen-
to Musical.

■ TEATRO

EL BURLADOR
DE SEVILLA
A Aula de Teatro da Uni-
versidade de Valencia repre-
senta esta obra no Cantón
dos Moreno este venres 14
ás 22,30. O próximo xoves
20 ás 20,30, as crianzas po-
derán disfrutar das represen-
tacións de Viravolta Títe-
res na rúa de San Francisco.

SalcedaSalceda
de Caselasde Caselas
■ MÚSICA

XOSÉ M. BUDIÑO
O recoñecido gaiteiro toca
este venres 14 na Praza do
Concello.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ CINEMA

INADAPTADOS
Dentro do programa Arte
no Parque do CGAC pro-
xéctase este xoves 13 ás
22,30 h. no parque de San
Domingos de Bonaval (no
caso de mal tempo a pro-
xección terá lugar no Audi-
torio) La double vie de Vé-
ronique (1991), de Krzysz-
tof Kieslowski. O vindeiro
xoves 20 poderemos ollar
The pillow book (1996), de
Peter Greenaway.

■ EXPOSICIÓNS 

CRISTOBAL GABARRÓN
O Parlamento de Galiza
acolle, até o sábado 15, a
mostra Os silencios de
Cristobal Colón.

DE DENTRO @ FÓRA
Os óleos de Víctor Rey po-
den admirarse, até o venres
21, na Fundación Araguaney.

ÁREA DE DESCANSO
A galería Espazo 48 organi-
za esta colectiva que estará
aberta até o 30 de setembro.

GRANDES ARTISTAS
Titula esta mostra colectiva a
galería J. Lorenzo que abre
no seu local da Travesa do
Franco e que inclue obras de
Alfonso Abelenda, Arturo
Brea, Buciños, Xosé Cid, Ra-
món Conde, Rafael Masia,
Marieta Quesada, Yayo Que-
sada, Ana Legido, Eduardo
Roca, Daniel Bilbao, Fernan-
do Pereira, Alberto Gulías,
Ramón Manzano, Marta Par-
do de Vera, Mª Jesús Pérez
Carballo e Leopoldo Varela.

ARQUETIPOS DE PODER
Podemos ollar as obras de
Ana Matos na galería C5
Colección.

SENDO GARCÍA
As súas pinturas permane-
cerán no hotel Porta do Ca-
miño até o domingo 16.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS

Podemos visitar a mostra
Arte actual na Deputación
Provincial da Coruña no
Colexio de Fonseca.

QUIMERA
A pintora galega nada na
Alemaña Ritta Bremer
presenta os seus traballos,
até o 12 de agosto, na gale-
ría Sol&Bartolomé.

DOPPELGÄNGER
A mostra de Manuel Eirís e
Dina Sánchez permanecerá
na galería DF Arte Contem-
poránea até o 12 de agosto.

RAFAEL TOUS
Podemos visitar a mostra O
absurdo e a arte contempo-
ránea na Chocolataría.

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

CULTURAS NO MUNDO
Coleccións do Museo Na-
cional de Dinamarca pode
visitarse, até o 27 de agos-
to, en San Martiño Pinario.

LARES
Podemos ollar as pinturas
de Fernando Yáñez na ga-
lería Paloma Pintos.

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

OBXECTOS
FOTOGRÁFICOS
Manuel Sendón e X.L. Suá-
rez Canal son os comisarios
desta mostra que podemos

visitar no Auditorio de Ga-
liza até o 24 de setembro, e
na que se expoñen os mag-
níficos traballos de José
Manuel Fors, José Ramón
Bas e Graciela Sacco.

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

OS OITENTAS
Mostra de Virxilio conme-
morativa dos 400 anos do
Colexio de San Clemente de
Pasantes e 65 do Instituto
Rosalía de Castro, no claus-
tro deste instituto, onde per-
manecerá até o 26 de xullo.

DONS DA INTEMPERIE
A colectiva Poéticas (Obxec-
tuais), con obras de Luis Jai-
me Martínez del Río, Car-
men Algarada, Luis Fega,
Evaristo Bellotti, Miguel
Ángel Blanco, Fernando
Baena, Jordi Alcaráz e
Santiago Mayo, permanece-
rá aberta até o 18 de setem-
bro na Fundación Granell.

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

BANDA DESEÑADA
O Centro de Documenta-
ción Xuvenil (Praza do Ma-
tadoiro) acolle a mostra Do
fancine ao manga yaoui.
Lesbianas, gais, e transe-
xuais no cómic.

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

este sábado 15.
TONO CARBAJO
A mostra Escenas, cadra-
dos negros e outros enlaces
podémola contemplar. no
CGAC até o 3 de setembro.

ÁNXEL CASAL E
O LIBRO GALEGO
Mostra bibliográfica e docu-
mental sobre o fundador d’A
Nosa Terra na galería Sarga-
delos até este sábado 15.

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

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

■ TEATRO

EL BURLADOR
DE SEVILLA
O grupo da Universidad
Carlos III representa esta
peza o luns 17 ás 22 h. na
Praza da Quintana.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

MARTA MOREIRA
Os seus gravados exhíben-
se no pub Xarope até sába-
do 22.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

AURICHU PEREIRA
Mostra de pintura na gale-
ría Trisquel e Medulio até o
29 de xullo. De Aurichu di
Silverio Rivas “Ten unha
actitude diante do lenzo se-
mellante á que temos os es-
cultores coa materia. Pri-
meiro como se lle fixese
unha proposta aínda sen de-

finir e, despois, prodúcese
un diálogo co cadro, extra-
éndolle o que lle sobra ou
non lle corresponde e enga-
dindo o que lle falta (...) e é
no proceso de traballo can-
do o propio cadro vai mar-
cando o camiño a seguir”. 

VValdoviñoaldoviño
■ MÚSICA

BUMBA
A praia da Frouxeira acolle es-
te xoves 13 un concerto de mú-
sica galega e mozambicana.

VVigoigo
■ ACTOS

OLLADAS DO REVÉS
Até o 2 de setembro o MAR-
CO pon en marcha este pro-
grama de obradoiros infantís,
inspirado na exposición Do
revés, na que os máis cativos
poderán, todos os martes e sá-
bados de 12 a 14 h, observar
o mundo desde outros puntos
de vista, a través da realidade
de culturas diferentes.

■ CINEMA

LATCHO DROM
Parello ao Utopía Son, o ca-
fé Uf organiza o ciclo Cine-
ma e Canción no que pode-
mos ollar o domingo 16 es-
ta fita dirixida por Tony
Gatlif en 1992. Ademais no
ciclo 36 filmacións de Can-
tautores Xeniais este xoves
13 ás 20,30 h. adicarase a
xornada ao exipcio Om
Kalsoum; o martes 18 o
protagonista será o senega-
lés Yousson N´Dour; o
mércores 19 o zaireño Salif
Keita; e o xoves 20 remata
o ciclo coa islandesa Bjork.

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS FDEZ IGLESIAS
A poética da paisaxe titu-
la a súa mostra que pode-
mos contemplar na Casa

II FESTIVAL
MULTIMEDIA DE GALIZA
Pegadas S.C.G. organiza esta mostra
audiovisual, encadrada dentro do Fes-
tigal 2006, na que poden participar
aqueles creadores galegos ou residen-
tes en Galiza que envíen unha obra en
formato dixital (imaxe real, animación,
vídeo arte, etc.), tanto por internet a di-
xital@pegadas.es, como por correo
postal á rúa Marola 14/16, baixo
15002 da CORUÑA. Máis información
en www.pegadas.es.

XXXIX CONCURSO
DE CONTOS BREOGÁN
O Centro Galego de Barakaldo promo-
ve este premio, dotado con 2.200 euros
para o gañador e 800 para o segundo
clasificado, no que poden participar to-
dos os autores de calquera nacionalida-

de que presenten unha ou varias obras
escritas en lingua galega, dunha exten-
sión mínima de tres folios e non máis
de seis, que sexan inéditas. Os textos,
que deben estar mecanografados por
unha soa cara e a duplo espazo, envia-
ranse por correo e sen remite ao Cen-
tro Galego de Bizkaia (k/. Galiza 3,
48902) en BARAKALDO, por quintupli-
cado e baixo lema e plica, antes do 25
de xullo ás 20 h. No exterior indicara-
se o título e lema escollido e, no inte-
rior, os dados do autor. Na parte supe-
rior dereita da primeira folla da obra
repetirase o lema. Máis información
no telf. 944 903 429.

COMIC LIVE!
A Fundación Luís Seoane da CORUÑA
e a UIMP desenvolven o mércores 26 e
xoves 27 de xullo este obradoiro de
creatividade con carácter experimental

impartido por Francesc Ruiz, dirixido
a estudantes de arte, otakus e afeccio-
nados á banda deseñada. Máis infor-
mación e matrícula en www.uimp.es.

PROXECTOS BARRIÉ
DE COLABORACIÓN 2006-07
A Fundación Barrié dispón até o 31 de
outubro destas axudas dunha contía de
400.000 euros dirixida, nesta edición, a
un só proxecto, para a recuperación do
patrimonio cultural e natural en Galiza,
coas que se pretende estimular os me-
llores proxectos e iniciativas innovado-
ras promovidas por institucións galegas
en beneficio da cultura galega. As bases
poden consultarse en www.fbarrie.org.

I PREMIO TOXOS E FROLES
O Real Coro promove este certame de
pintura sobre o tema xenérico da pai-
saxe galega, no que pode participar

calquera artista cunha única obra, ori-
xinal e de técnica libre, dunhas dimen-
sións máximas de 100x81 cm. Con an-
terioridade ao envío da obra, cada ar-
tista deberá remitir á sede do Real Co-
ro Toxos e Froles (Rúa Magdalena
220, 15402, FERROL) unha fotografía
a cor e unha ficha técnica desta, un cu-
rrículo cos dados persoais e unha co-
pia do DNI. Unha vez reunido o xura-
do de admisión, seleccionará as obras
e unha vez avisados os autores nun
prazo de 5 días, estes entregaranas
persoalmente, ou enviaranas por trans-
porte, á súa conta, debidamente emba-
ladas, antes do 30 de xullo. A organi-
zación establece un único premio de
1.500 euros e placa acreditativa, e di-
versos accesits. A obra gañadora que-
dará en propiedade do Coro Toxos e
Froles que adquirirá os dereitos de ex-
plotación da mesma.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE

Convócanse subvencións a particu-
lares, asociacións e institucións cul-
turais para a realización de activida-
des relacionadas coa recuperación da
memoria histórica, en especial, de in-
vestigación, de difusión e de home-

naxe ás vítimas da represión despois
de 1936. A contía de cada subven-
ción non poderá superar a cantidade
de 20.000 euros. Os que desexen
acollerse á presente orde deberán
presentar a solicitude antes do 20 de
xullo de 2006. A información com-
pleta desta orde está recollida no
DOG de 19 de xuño de 2006.♦

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

Documental da Confederación Galaica da
CNT que se estrea simultaneamente o
mércores 19 ás 20 h. co gallo da conme-
moración do 70º aniversario da Revolu-
ción Social de 1936. O documental contén
o testimuño oral de militantes e afiliados
sobre o alzamento militar e a resposta da
clase obreira nalgunhas zonas de España.
Na CORUÑA será na A.C. Alexandre Bóve-
da (Ollos 16, 1º B); en SANTIAGO na gale-
ría Sargadelos; en PONTEVEDRA no teatro
Principal; en FERROL no Ateneo; en LUGO
no Centro Uxío Novoneyra; en OURENSE
no pub Antiga Social Club; en XINZO DA
LIMIA no patio (Veloso); e en VIGO no lo-
cal da CNT (Príncipe 22, 1º), neste lugar
falará Leopoldo García, afiliado cenetista
e testigo daqueles momentos históricos.♦

AA Sombra NegraSombra Negra

Alicia Framis
expón no
CGAC de

SANTIAGO.

O MARCO de
VIGO acolle
a mostra
Switch on
the power
que inclue
esta obra de
Siouxsie.



das Artes
FOD: SE VENDE
A galería Ad Hoc acolle esta
mostra até o 8 de setembro.

LUNA NUEVE
As súas obras expóñense,
até o venres 21, na galería
María Prego.

FERNANDA
FERNÁNDEZ SUÁREZ
Podemos ollar o seu traba-
llo na sala II do C.S. Caixa-
nova até o domingo 16.

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

DO REVÉS
No MARCO temos a mostra
Artistas Contemporaneos
de Israel, na que se reúne
unha coidada selección de
pezas do rico e complexo
panorama artístico israelí

NAVIA
No Verbum, Casa das Pala-
bras podemos ollar, até este
sábado 15, os proxectos pa-
ra o parque de San Paio.

MARK QUINTANA
A galería Fernando Magda-
lena acolle a mostra The end
of ikons até este venres 14.

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

CARMEN QUINTERO
Luna Nueve chámalle á
mostra da galería María
Prego (Luís Taboada 21)
onde poderemos vela até o
21 de xullo. “Quando Car-
me pinta, as efervecencias
se disparam e nos encamin-
ham à carruagem púrpura
que se precipita sobre a pai-
sagem onírica e sedutora:
percepção e escuta camu-
flados” di Fernando Casás.

DIEGO SANTOMÉ
O artista vigués, nos seus fil-
mes, instalacións, debuxos ou

fotografías, busca a conexión
co social, fala da arte e da vi-
da, cuestionándose os límites
da experiencia artística. Pode-
mos 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 es-
ta 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 mos-
tra Ruído e políticas musi-
cais, que presenta a un grupo
de artistas do mundo da arte
e da música compartindo es-
tratexias performativas e es-
téticas para transmitir valo-
res alternativos ou contidos
políticos críticos. Até o 17 de
setembro poderemos ollar
pezas artísticas e documen-
tos videográficos de Alaska
& Nacho Canut, Tobias
Bernstrup, Carles Con-
gost, Chico y Chica, Killer
Barbies, Chris Korda, Yo-
ko Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

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

EN EFECTIVO
Amaya González Reyes
expón na Fundación Laxei-
ro. A través da fotografía, o
vídeo e a instalación pro-
pón unha mirada lúdica so-
bre o diñeiro.

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

■ MÚSICA

SR. HUEVORMIGO
Este grupo local de nu metal,
antes, e hormigo metal, agora,
toca este xoves 13 ás 22,30 na
Fábrica de Chocolate por un-
ha entrada de 2 euros.

GAL COSTA
Continúa o VII Festival de
Música Latina Para Vigo me
Voy coa actuación no Audi-
torio do Parque de Castrelos
de Gal costa e X. Alfonso o
martes 18 ás 23 h. con entra-
da de balde. O vindeiro mar-
tes quen subirá ao escenario
será Ziggy Marley cunha
entrada por 6 euros..

MATAMÁ FOLK
Este venres 14, no Torreiro
de Matamá ás 10 da noite
teremos aos Tátara Trío,
Xistra de Coruxo e Os
Cempés facendo a festa.

INCANTATION
O grupo de death metal dos
USA toca na Iguana Club o
luns 17, xunto cos grupos es-
pañois do mesmo estilo, Fer-
mento e Irredemption. A
entrada antecipada custa 18
euros (Elepé, Gong, Honky
Tonk, Hangar 77 en Vigo; Ti-
po en Pontevedra e ACoruña;
e Gong en Santiago) e 20 na
billeteira. Máis información e
reservas no telf. 678 445 330.

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Zeca
Afonso e o café Uf organizan
a I Mostra de canción de au-
tor, na que os cantautores
participantes optan a un pre-
mio de 600 euros á mellor
canción. Este venres 14 ás
23,30 h. toca Andrés Gon-
zález Shuttleworth; o mar-
tes 18 teremos a Julián Car-
ballo Castro; o mércores 19
a Diego Freire

VVilagarilagarcíacía
■ 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...).

■ MÚSICA

FESTIVAL
DAS REVENIDAS
Celébrase este festival en VI-
LAXOAN este sábado 15 a par-
tir das 22 h. onde poderemos
gozar coa música dos grupos
galegos Malvela, Ruxe Ru-
xe e Lamatumbá, ademais
dunha boa sardiñada.♦

ÁBRETE DE ORELLAS
www.abretedeorellas.com

Portal galego de lecer que inclúe unha ex-
tensa información sobre as actividades cul-
turais e de ocio no país. Tamén conta cun-
ha axenda, unha lista de discos de nova pu-
blicación, enlaces con páxinas galegas e
datos sobre os artistas do país. Ábrete de
orellas é un proxecto persoal de Pepe Cun-
ha que comezou en 1997 como un progra-
ma de radio. Moi recomendábel.♦

AA RedeRede
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■ A asociación Máximo Gorki de Vigo
imparte cursos de ruso nos meses de
xullo e agosto. Para máis información
chamar de 17 a 19 h. ao 986 224 457.

■ Alúgase apartamento completa-
mente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, coci-
ña e inmellorábeis vistas ao mar no Pe-
nedo (Bueu). Temporada de verán: 500
euros por semana. Telf. 986 320 837.

■ Precísase dependenta para Cam-
bados, menor de 21 anos. Enviar cu-
rrículo ao apdo. 1.915 de Vigo. Ref.
Cambados.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente fa-
miliar. Chamádeme, donas e cabalei-
ros, ao 986 378 608.

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

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria 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 per-
soas na 2º quincena de agosto por 580
euros. Telf. 981 761 158.

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

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

■ Alúgase habitación a partir de xu-
llo, con dereito a cociña e baño propio
en piso novo na zona de Conxo, en

Santiago de Compostela. Piso amo-
blado e exterior moi acolledor, a 10
minutos dos hospitais e do Campus
Sur. Preferíbel persoa que traballa e
se quede alomenos un ano. Contacto
no 687 581 137.

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador pod-
cast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e mú-
sica contemporánea desta emisión su-
cedánea das emisoras árabes da AM.

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

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu hai dous
anos, en Vigo, da sensibilidade dun
grupo de persoas cara a situación da
poboación penitenciaria galega. Des-
de entón levamos desenvolvido activi-
dades asistenciais e culturais na ca-
dea, e asesorando e orientado nos
seus dereitos. Facemos un chama-
mento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.

■ Alúgase casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.

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

■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de preven-
ción, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.

Para particulares e institucións da co-
munidade. Primeira consulta de bal-
de. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bi-
lingüe diplomada pola Escola Ofi-
cial de Idiomas. Todos os niveis,
conversa, apoio, recuperacións, tra-
dución, fonética, cursos para peque-
nas empresas/institucións. Se que-
res aprender inglés de verdade,
chama ao 625 692 813.

■ Traspásase, por enfermidade lo-
cal comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bom-
bóns e libraría no centro de Ponteve-
dra. Telf. 886 208 703.

■ Arréndase piso en Ribadeo nos-
mes de agosto. Telf. 982 120 839 /
676 727 518.

■ Particular vende W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas in-
teresadas poden chamar ao telf. 679
421 169.

■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

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

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

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

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Ga-
liza, España e Europa. Telf. 662 170
654.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

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

O grupo de
death metal

dos USA
Incantation

toca en
VIGO

o luns 17.

Xistra de Coruxo, á esquerda, participa no Matamáfolc de VIGO, xunto cos Cempés e Tátara Trio.

Os Ruxe
Ruxe
estarán no
Festival das
Revenidas
de
VILAXOÁN,
xunto a
Malvela e
Lamatumbá.

Semella que
esta todo
vendido visto
o espido
integral do
maniquí. Mais
hai constancia
de que as
rebaixas xa
non son o que
eran. Non só
non se vende
o que se
vendía, senón
que, moitos
comercios
aproveitan
para baixar
a verxa
definitivamente
este días.
As hipotecas,
a cesta da
compra polas
nubes ou esas
vacacións
que xa se
consideran
imprescidíbeis,
aínda que
sexa para
contar o ben
que estaba o
hotel de
turno,
teñen a culpa
do baixón
de vendas.♦

XII Festival Folclórico Internacional de VI-
GO, que comeza este venres 14 ás 21,30 no
Auditorio da A.V. de Beade con Semente da
Arte Galega, Arume e Volta do Demo; o
sábado 15 ás 22 no C.C.l Caixanova estarán
Corisco, Lembranzas Galegas e a Escola
Municipal de Danza de Vigo; o domingo
16 ás 21,30 no Auditorio da UVCD de Can-
deán está Durgamata; o martes 18 ás 21,30
no Torreiro da Festa de S. André de Comesa-
ña están SVCD Nautilus, Ventos de Come-
saña e Tangaraño; o mércores 19 na AVDC
Monte da Mina de Castrelos actuan Froles
Novas, Meigallos e Tarambainas.♦

Folc internacionalFolc internacional



Nº

Nº 1.231
Do 13 ao 19
de xullo
do 2006 Quéixase a xerarquía

eclesiástica da frivo-
lización do matrimo-

nio. Ten razón, pero a culpa
non é dos gais, senón de que
as separacións teñan xa ca-
rácter de andazo. O número

de divorcios supera, ás veces,
o de vodas. E a Igrexa sabe
que os católicos non quedan
atrás. Nin os do PP, tan afei-
tos ultimamente ao vicio de-
clamatario, tampouco. O
problema está na sacraliza-

ción da familia como única
unidade posíbel de conviven-
cia, pararraios de todas as
tensións. Nos sesenta, David
Cooper escribiu un libro titu-
lado A morte da familia. De-
bería lelo Bieito XVI.♦
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A canción
do verán
FRAN ALONSO

Ouniverso do pop e
do rock en galego
está en ebulición.

Ferve, e séntese na cazola
o ruído das burbullas, que
rebulen co imparable as-
censo da temperatura. Des-
de a Radio Galega, Xurxo
Souto (na dirección de pro-
gramas e no seu fascinante
Aberto por reformas) e Be-
lén Regueira co seu magní-
fico Extrarradio, prenden
día a día o lume para que a
cazola eleve o punto de
ebulición. A forza vital do
ex-diplomático (que no pa-
sado foi quen de tecer a
abraiante arañeira do bra-
vú) está abrindo horizontes
coa súa prodixiosa capaci-
dade comunicativa. Pero a
gran traca de todo este pro-
ceso é A polo ghit
(http://apologhit.vieiros.co
m), a páxina ideada desde
Vieiros e a Radio Galega
pola ex-bravú María Yá-
ñez. Alí, os internautas po-
demos contribuír a un feito
histórico: a elección dunha
“canción do verán” en ga-
lego. A gañadora gravará
un videoclip para a TVG. 

Con xa máis de 20 gru-
pos concursando, confeso a
miña admiración polo pop
que Pulpiño Viascón crea a
base de serrucho en “In the
ocean”. Ora que, como
canción do verán, a Banda
Potemkin é insuperable, co
seu tema “Kalindra Xida”,
cuxo retrouso está no verbo
dos cavaqueiros. Pero hai
música para todos os gus-
tos: os festeiros de Rumbo-
rrachera; The Homens con
“Sandra Dee”; o xa popular
“Iogur de fresa” de Mar-
kinhos Drinkin; o retran-
queiro “Marquiños”, idea-
do por Paco Lodeiro; o pro-
vocador Leo e Arremecág-
hona (aínda que prefiro os
seus “Suspiros de caña”);
os Projecto Mourente (o
disco completo pódese bai-
xar de A Regueifa,
www.aregueifa.net, igual
que o de Fanny e Alexan-
der), etc. Lástima que en A
polo ghit se bote en falla a
presenza feminina (non se
animan co seu rap As garo-
tas da Ribeira?). Está claro
que agora para o pop en ga-
lego a web é unha ferra-
menta estratéxica. Con to-
do, hai moitas bandas que
non compiten nesa web e
que viven un estupendo
momento musical (Festi-
cultores, Galegoz, Astarot,
A Compañía do Ruído ou
Dios ke te crew) pero que
topan con grandes proble-
mas de distribución e co-
mercialización (véxase o
caso de Marful, a pesar do
éxito). Iso, xunto coa falta
de visibilidade. Eis o gran
reto pendente do pop gale-
go. Pero o que se está a
conseguir ultimamente non
é pouco. Noraboa.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Cada bispado conta cun sacer-
dote exorcista que se encarga
dos casos de posesión diabólica.
En Tui Vigo é Xosé Luís Portela
Trigo, párroco de San Campio,
Tomiño, que se formou coa ex-
periencia de ter que enfrontarse
con moitos casos de posuídos.

Parece que exorcismo vén do
grego conxurar, aínda que co-
mo palabra nace na Igrexa.

Exorcismo é o poder que ten
un sacerdote revestido por unha
ordenación para expulsar o demo.

Segundo o Catecismo, can-
do a Igrexa pide en nome de
Cristo protección contra o ma-
ligno, fálase de exorcismo.

Un exorcismo é unha oración
para amansar o demo e que mar-
che dun corpo ou un obxecto que
está posuído. Hai un ritual de
exorcismos aprobado pola Con-
gregación do Culto Divino de
Roma. Despois, hai que distin-
guir entre exorcismos menores e
o Grande Exorcismo. 

Pero para o Grande Exor-
cismo solemne, só serve un sa-
cerdote co permiso do Bispo.

Para afastar o demo serve
calquera cristián ou calquera sa-
cerdote pero cando se trata dun-
ha posesión diabólica, só un sa-
cerdote pode facer esta oración
porque só el recibiu o poder en
virtude da Orde do Exorcistado.

Cantos exorcismos de ver-
dade realizou na súa vida?

Menores moitos, Grandes
Exorcismos, poucos, entre outras
razóns porque hai que tratar os
problemas comezando polas so-
lucións menores. Estou conven-
cido de que moitas veces hai
problemas psíquicos. A Igrexa
actúa con prudencia fronte a es-
tas cuestións, non se pode facer

un exorcismo solemne porque si.
E cando se fai?
Primeiro se recorre a exorcis-

mos menores, como a oración da
cruz de Caravaca, a oración do
Papa León XIII a San Miguel Ar-
canxo ou calquera oración á Vir-
xe Santísima como o rezo da Sal-
ve. Estas persoas teñen que acu-

dir ao sacerdote oito, dez, doce
veces... pero se non se ve froito e
hai sinais externos de posesión, o
sacerdote ten que ir ao Bispo pa-
ra que lle autorice a celebración
do Rito do Grande Exorcismo.

Haberá uns síntomas.
A persoa resístese a entrar no

templo, rexeita o sacerdote, se se

lle bota auga bendita rexéitaa e di
que lle queima, ás veces fala lin-
guas descoñecidas como o grego, o
hebreo ou o arameo, outras veces
bota espuma pola boca de cor ver-
de, eu cheguei a ver espuma de cor
azul... e sobre todo, sente frío, un
frío xélido nas costas e ou nos pés.

Vamos, como na película do
Exorcista.

Ollo, ao contrario do que su-
cede nesa película, o sacerdote
non pode dialogar co demo por-
que será cazado por el porque é
moi sutil e xa tentou a moita xen-
te. Pero o que si que ten que facer
é reducir a esa persoa pola forza,
coa axuda dun familiar e impoñer
a súa autoridade física, moral e
espiritual e practicar o Rito do
Grande Exorcismo. Despois, hai
que protexela, para que non vol-
va caer baixo o influxo do demo.

Como se fai?
Eu doulle unha estampa de

San Campio para que lle rece po-
la mañá e outra de Santa Aque-
laida para que lle rece pola noite.
Santo Campio é o defensor des-
tes casos.

E por que o demo posúe a
uns e non a outros?

A posesión dáse por pactar co
demo, por consagrar ao demo a
un neno cando nace, por ritos de
culto satánico como a güixa ou
por influxo de persoas posuídas.

Cónteme un caso de posesión.
A posesión pode ser sobre per-

soas ou sobre obxectos. Lembro
unha panadaría que facía uns bo-
los doces pero que lle saían amar-
gos e picantes sen que houbese
explicación. Mandoullos facer a
outra panadaría, e tamén saíron
amargos e picantes! O problema
solucionouse cando esa panadaría
lles dixo aos seus clientes que
comprasen os bolos noutra parte,
entón volveron saír doces.♦

UUnn  lliibbrroo  ttaann  aaggaarrddaaddoo  ccoommoo  eessccrriittoo
ppaarraa  rreessppoonnddeerr  áá  ddeemmaannddaa  ddaass

mmooiittaass  pprreegguunnttaass  qquuee  lleevvaabbaann
ffaaccéénnddoossee  ddeessddee  hhaaii  ddééccaaddaass  aa  ccoonnttaa

ddaa  rreepprreessiióónn  ffrraannqquuiissttaa..  
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1936. Represión e alzamento militar en Galiza
ddee  CCaarrllooss  FF..  VVeellaassccoo  SSoouuttoo

A NOSA TERRA

Xosé Luís Portela
‘Nun exorcismo, unha persoa botou espuma azul pola boca’

PACO VILABARROS


