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aos actos
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ao Apóstolo
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MIGUEL NÚÑEZ / Faro de Vigo

Son moitas as circunstancias que conflúen nesta
data que lle dan un carácter senlleiro. O naciona-
lismo celébrao por vez primeira instalado no go-
berno galego aínda que sexa en coalición. Reme-
mórase tanto o 70º cabodano da sublevación fas-
cista que privou a Galiza da súa primeira autono-
mía, como da aprobación do Estatuto denomina-
do “do 36”, no que tivo un especial protagonismo
A Nosa Terra. Rememórase coa declaración do
Ano da Memoria que pretende lembrar todos
aqueles represaliados na loita polas liberdades e
por unha Galiza dona do seu destino. Ao mesmo
tempo, a aprobación dun novo Estatuto que sitúe
a Galiza no lugar que lle corresponde na historia e
na vontade popular da cidadanía, acada un dos
puntos máis álxidos. O BNG reclamará un Estatu-
to de nación, ambicioso, feito en Galiza, para Ga-
liza e por Galiza, sen tutelaxes nin submisións de
ningún tipo a Madrid. O novo goberno tiña a
oportunidade de converter esta celebración nun

signo  do cambio producido hai un ano na urnas.
Na vez de facelo, o presidente Emilio Pérez Tou-
riño exercerá de Delegado Rexio nun acto de
Ofrenda ao Apóstolo, nun acto anacrónico, máis
propio do nacionalcatolicismo ou do século
XVIII ca dun Estado aconfesional e moderno.
Por máis que a relixión católica sexa tan relevan-
te en termos históricos e sociolóxicos, o poder ci-
vil non se pode axenlloar perante ningunha auto-
ridade relixiosa. Neste senso, cómpre gabar a de-
cisión do BNG de que os seus cargos públicos
non asistan aos actos da catedral. É, sen dúbida,
unha medida valente e necesaria, que marcará a
dinámica dos nacionalistas cara a outras celebra-
cións relixiosas nas que as liturxias católicas e
institucionais se mesturaban incompresibelmente.
Unha aposta decidida polo cambio no que, lamen-
tabelmente, o PSdeG-PSOE non soubo situarse á
altura do exemplo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero cando a visita do Papa a Valencia.♦

Entrevistas con 
Anxo
Quintana,
Isaac Díaz
Pardo e
Manuel Rivas
(Páx. 8-9 / 16-17 e 28-29) 

VREDAMAN
Unai Elorriaga

O escritor vasco Unai Elorriaga, Premio
Nacional de Literatura 02 por Un tranvía
cara a SP, relata a historia de Tomé, un
neno que persegue a intelixencia e como,
para conseguilo, ten que chegar a aceptar
a existencia da morte.

Unha emocionate reflexión sobre como os dous cabos
da vida, a infancia e a vellez, o nacemento e a morte,
se unen para redimirnos do paso do tempo.

O DÍA DA PATRIA DESTE ANO 2006 TEN UN SIGNIFICADO ESPECIAL.

Caderno especial
Día da Patria

O nacionalismo
e o Estatuto
do 1936

Óscar Pereiro,
espírito gañador

Enquisa d’A Nosa Terra sobre o primeiro ano do bipartito

O novo goberno xera confianza



A enquisa realizada para este pe-
riodico reflecte uns datos moi se-
mellantes a outras dadas a coñecer
estes días sobre o primeiro ano de
goberno, aínda que tamén se po-
den ollar outros indicadores subs-
tanciais. Así, Anxo Quintana apa-
rece como o líder galego máis va-
lorado polos cidadáns na súa de-
fensa dos intereses de Galiza. O
vicepresidente da
Xunta é considera-
do polos galegos
coma o líder políti-
co que mellor po-
de loitar pola de-
fensa dos intereses
de Galiza, por riba
do presidente da
Xunta. De feito,
segundo os datos
desta enquisa o
24,4 por cento dos
galegos conside-
ran a Quintana o
líder que mellor
pode garantir a autonomía a res-
pecto do goberno central, e para o
24,8 por cento o portavoz nacional
do BNG é o líder que mellor pode
defender os intereses dos máis
desfavorecidos. Os dous líderes do
bipartito superan por goleada o
presidente do PP galego, Alberto
Núñez Feixóo, que suspende en
todas as provincias, en todos os ta-
maños de hábitat e en todos os
segmentos de idade.

Estes datos reflecten que o pre-
sidente da Xunta é coñecido e pun-

tuado por case o 95 por cento dos
galegos, seguido de perto polo vi-
cepresidente da Xunta, ao que co-
ñecen e valoran un 91,5 por cento
dos enquisados, 15 puntos por enri-
ba do coñecemento do líder do PP-
deG. Estes datos avalan a proxec-
ción ascendente de Quintana no seu
nivel de coñecemento e valoración
entre os galegos, xa que a porcenta-

xe de persoas que
o coñecen e o pun-
túan se incremen-
tou en 10,75 pun-
tos con respecto ao
pasado mes de de-
cembro.

En canto á va-
loración de líde-
res, o presidente
da Xunta recibe
unha puntuación
de 5,8, seguido de
perto polo vice-
presidente da
Xunta, Anxo

Quintana, que supera o aprobado
dos cidadáns cunha valoración de
5,3. O líder do PPdeG, non acada
o aprobado e se queda nun 4,6. O
líder nacionalista se sitúa así nun-
ha posición na que supera con fa-
cilidade o aprobado. Por provin-
cias, o vicepresidente da Xunta
obtén en Ourense e Lugo as súas
mellores valoracións, e por seg-
mentos de idade cando son os mo-
zos entre 18 e 29 anos os que va-
loran os líderes Quintana e Touri-
ño se sitúan practicamente pare-

llos, con apenas 0,16 puntos a fa-
vor do presidente da Xunta.

Os datos deste inquérito son
especialmente positivos para
Quintana, que coa metade da es-
timación de voto de Touriño ob-
tén unha valoración por parte
dos cidadáns case igual o líder

socialista, só tres décimas por
debaixo. En comparación con
Feixóo, o vicepresidente da Xun-
ta supera claramente a súa valo-
ración cidadá, un 5,3 fronte a un
4,6 do líder do PPdeG, a pesar da
diferenza en estimación de votos
entre os partidos que lideran, un

40,5 por cento para os populares
fronte ao 24,01 por cento do
BNG.

Intención de voto

Os datos en canto a estimación de
voto para as eleccións autonómi-
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O BNG sería a forza política máis votada
entre os menores de 30 anos de celebrarse hoxe eleccións,

segundo unha enquisa realizada para A Nosa Terra

Os cidadáns pensan
que o cambio galego avanza

A.N.T.

O novo goberno xera confianza entre os cidadáns. O 46,1% dos galegos afirma que o bipartito inspira moita
ou bastante confianza. Catro de cada dez consultados consideran que as cousas melloraron no último ano. Os
dous lideres do bipartito, Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana superan en valoración amplamente o presi-
dente do PP, Alberto Núñez Feixóo. Aínda así, os populares seguirían a ser a forza máis votada, mentres que
os nacionalistas ocuparían o primeiro lugar entre os máis novos de 30 anos. Estes son algúns dos datos que
reflecte unha enquisa realizada para A Nosa Terra pola empresa Estratexias, Análises e Investigación Social.

Un Consello da Xunta.                                                                                                                                                                  AGN

Anxo Quintana
é o líder máis
valorado polos
cidadáns na defensa
dos intereses
de Galiza.



cas de 2009 reflecten un 38,3 por
cento de apoios para o PSdeG, un
40,5 por cento para o PP e un
24,01 por cento para o BNG. Os
resultados desta
enquisa revelan
pois un ascenso
en intención de
voto dos dous so-
cios de goberno e
unha forte caída
do PPdeG. Res-
pecto ás últimas
eleccións autonó-
micas o BNG in-
crementa en case
5 puntos os seus
apoios, e pouco
máis dun 6 por
cento de aumento
na súa intención
de voto rexistran
os socialistas ga-
legos. No caso do
PP perde o 4,4 por cento dos
apoios que obtivo nas eleccións
autonómicas de hai un ano. O as-
censo en intención de voto do

BNG é especialmente forte en
Ourense, e tamén significativo
nas provincias da Coruña e Lugo,
mentres que no caso da provincia

de Pontevedra se
queda só nun 1
por cento máis.

Os resultados
desta enquisa re-
velan en canto a
intención de voto
que o BNG cede-
ríalle ao PP dous
votos e os popu-
lares galegos ce-
deríanlle aos na-
cionalistas 13.
Ademais hai case
un 43 por cento
dos indecisos de
cara aos vindeiros
comicios autonó-
micos que consi-
deran o BNG un-

ha opción clara de voto, deles un
8,90 por cento dubidan entre
BNG e PP, e un 33,99 por cento
entre socialistas e nacionalistas.

Acción de goberno

O novo Goberno galego xera
confianza entre os cidadáns, se-
gundo unha enquisa de A Nosa
Terra, o 46,01 por cento dos ga-
legos inspíralle moita ou bastan-
te confianza o bipartito. Ademais
un 40 cento dos enquisados con-
sidera que este novo goberno ga-
lego ten as ideas claras e defende
os intereses da xente. Tamén ca-
se un 40 por cento dos enquisa-
dos ve no bipartito a imaxe dun
equipo unido e un goberno que
cumpre as súas promesas.

Catro de cada dez enquisados,
concretamente o 42,1 por cento,
considera que as cousas mellora-
ron en Galiza no último ano, e un
38,7 por cento estima que seguen
igual. En todo o caso menos dun
20 por cento dos enquisados con-
sidera que as cousas teñen empe-
orado no último ano, o que evi-
dencia un clima claramente favo-
rábel no país sobre a situación

tras o cambio de goberno. Esta
consideración, segundo os datos
da enquisa d’A Nosa Terra, é xe-
neralizada nas catro provincias,
aínda que é a de Pontevedra a que
destaca por riba das demais xa
que un 45,3 por cento dos enqui-
sados nesta provincia estiman que
as cousas teñen mellorado, fronte
a un 12,8 por cento que pensan
que empeoraron. Nas distintas
franxas de idade, os datos revelan
que os máis novos perciben en
maior medida esta mellora, men-
tres que para os maiores de 50
anos a resposta máis frecuente é
que as cousas non cambiaron.

Segundo esta enquisa, son os
votantes do PP cun 30,7 por cen-

to, os que consideran que as cou-
sas empeoraron en Galiza co
cambio de goberno, pero entre
eles curiosamente a maioría con-
sideran que as cousas seguen
igual e algo máis dun 20 por cen-
to dos votantes do PP opinan que
a situación de Galiza mellorou
co cambio de goberno. No caso
dos votantes das forzas que for-
man o bipartito son maioría os
que consideran que as cousas
melloraron neste último ano.

Políticas

Os datos desta enquisa revelan
ademais que a defensa dos intere-
ses galegos, as políticas de igual-
dade, os asuntos sociais e a cultu-
ra –todas elas áreas de goberno
xestionadas polo BNG– son as
que provocaron nos cidadáns un-
ha maior sensación de mellora no
último ano. Un 55,73 por cento
dos enquisados consideran que as
políticas de igualdade do novo
Goberno –enmarcadas nas com-
petencias da Vicepresidencia da
Xunta– melloraron neste ano de
goberno; no caso da política cul-
tural un 46,08 por cento estima
que presentou unha clara melloría
co novo Executivo, ademais case
un 40 por cento dos enquisados
considera que co bipartito mello-
rou a defensa dos intereses gale-
gos. Ademais, un 38,8 por cento
asegura que as políticas en mate-
ria de asuntos sociais tamén expe-
rimentaron unha notábel melloría
neste periodo, un 42 por cento
considera que foron a mellor as
políticas relacionadas co ambiente
e un 39 por cento valora positiva-
mente o cambio nas políticas en
materia de infraestruturas impreso
polo novo Goberno galego.♦
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Ámbito: Galicia. Desagregación
por provincias.

Universo: Poboación de 18 e
máis anos con dereito a voto.

Tamaño: 1.600 entrevistas, 400
en cada unha das catro provincias.

Tipo de enquisa: Entrevistas tele-
fónicas no domicilio dos entrevistados,
selección aleatoria de teléfonos sobre o
conxunto do listín, selección aleatoria
de individuos en cada vivenda.

Método de mostra: En cada unha
das provincias o deseño mostral res-
posta a tres estratos poboacionais. A
selección final de individuos realízase
segundo cuotas de sexo e idade, de

forma proporcional á distribución en
cada provincia.

Afixación: Proporcional dentro
de cada provincia, obtendo o número
de elementos na mostra para cada es-
trato proporcionalmente ó censo de
votantes en dito estrato.

Erro Mostral: Para un novel de con-
fianza de 95,5 % (dúas sigmas), e p=q, o
erro é de máis menos 2,50 % para o con-
xunto de Galicia e dun máis menos 5,00
% para cada unha das catro provincias.

Data de realización: do martes 2
ao sábado 13 de maio de 2006.

Empresa: Estratexias. Análise e
Investigación Social.

FICHA TÉCNICA

Emilio Pérez Touriño, Anxo Quintana e Alberte Núñez Feixóo.                                                                                                                                                          AGN

Os asuntos sociais,
a igualdade,
a cultura e a defensa
dos intereses
do país son as máis
valoradas polos
galegos no último
ano de goberno.



En toda nación sen Estado, Galiza entre
elas, son os nacionalistas e as naciona-
listas os que inevitabelmente acaban

marcando a axenda política. Isto é unha verda-
de histórica incontestábel no noso caso. Xa o
foi na II República. Certo é que o Partido Ga-
leguista non era unha formación de masas he-
xemónica, mais tamén é incuestionábel que
soubo lograr que a política do país xirase en
boa parte arredor dos seus postulados. E non
por acaso, senón porque unha nación sempre
acaba interrogándose a si mesma sobre o que é
e, sobre todo, sobre o que quer ser no futuro.

70 anos despois de aprobado en referendo o
Estatuto de Autonomía construído grazas ao te-
són do Partido Galeguista de Castelao e Bóve-
da, e xusto nas vésperas de que lembremos ta-
mén con emoción o sacrificio do irmán Ale-
xandre, os nacionalistas galegos continuamos a
marcar a axenda política. Con máis forza que
na II República, porque o tempo non pasa en
van e porque a fortaleza social que acompaña o
Bloque Nacionalista Galego é moito maior da
que acompañaba aos nosos devanceiros.

Reparemos no seguinte. As forzas políti-
cas estatais están a xogar en boa parte no no-
so terreo. Primeiro, porque xa non defenden
o marco estatutario vixente. Asumen que es-
tá ultrapasado e que é inservíbel. Asumen
que a súa superación non se logra pola vía
dunha mera reforma cosmética dun feixe li-
mitado de artigos. Asumen que é preciso, por
tanto, un novo Estatuto. Primeiro suceso do
nacionalismo. Tampouco fan casus belli do
uso do termo nación para designar a Galiza.
O PSOE mesmo di aceptar o termo. O PP
non o combate abertamente, limítase a mi-
nimizar a súa importancia. Segundo suceso
do nacionalismo. Por suposto, as formacións
estatais compiten á hora de apresentarse co-
mo defensoras da equiparación de Galiza en
plenitude de dereitos coas outras nacións do
Estado, Euskadi e Catalunya. Terceiro suce-
so do nacionalismo, que vén conseguindo o
obxectivo de que Galiza apareza incontorna-
belmente na escena cando se aborda a cues-
tión do reparto do poder territorial no Estado.

Nada disto é intrascendente. Nada disto es-
taba garantido a priori. Todo isto é froito dun
intenso traballo político e social do nacionalis-
mo galego. Froito dunha concepción que liga-
ba e liga a conquista de novos dereitos para o
noso país coa necesaria participación popular
no proceso. Se a sociedade participa, a socieda-
de cobra consciencia da súa realidade nacional,
e inmediamente se fai máis resistente á mani-
pulación. Dese xeito, os galegos e as galegas
perciben que o seu futuro pasa pola consecu-

ción dun novo marco político. Consecuente-
mente, fica obsoleta calquera estratexia de mi-
nimizar a importancia do debate sobre o novo
Estatuto. As afirmacións tan caras ao primeiro
Alberto Núñez Feixóo ou a un Francisco Váz-
quez do teor de “este non é un asunto que lle
importe á xente” fican desprazadas do debate
político porque sinxelamente non conectan xa
con ninguén. Gran suceso do nacionalismo.

Mais non todo está feito, non toda está con-
quistado. Debemos seguir premendo. Debe-
mos seguir falando coa xente. De-
bemos seguir interpelando direc-
tamente o verdadeiro suxeito acti-
vo deste proceso, o pobo galego.
El é o que padeceu durante 25
anos un marco estatutario insufi-
ciente para as súas necesidades.
El é o que, en boa parte como
consecuencia diso, perdeu posi-
ción no conxunto do Estado en
planos decisivos para un país co-
mo o demográfico ou o produtivo.
El é o que non se pode permitir o
luxo de perder os próximos 25
anos.

É por todo isto que o BNG
convoca o Día da Patria Galega
2006 baixo o lema, a palabra de
orde, Somos unha nación. Unha
afirmación do evidente, do que
–dicía Castelao– ningún galego de
ben pode negar, mais unha afirma-
ción sobre todo daquilo que diso
se deriva. Somos unha nación,
mais sobre todo queremos exercer
como tal. Non somos unha nación-peza de mu-
seo, non somos unha nación cultural petrifica-
da na historia, somos unha nación viva e en
marcha, respondemos ao movemento dunha
sociedade dinámica, creativa e que por vez pri-
meira na súa historia dispón dun aparato de Go-
berno propio que, grazas á presenza determi-
nante do nacionalismo, está a pór todas as súas
enerxías ao servizo da súa sociedade.

Eliximos o lema Somos unha nación por-
que, alén do puramente denotativo, con el
queremos declarar a nosa intención de sermos
nación politicamente, de exercermos como
país os dereitos que asisten a toda nación. E
declarámolo sabedores de que esta nosa posi-
ción, de maneira máis ou menos elaborada, é
asumida nos seus principios básicos –somos
tan país como o que máis, non debemos ter
menos dereitos que ninguén– pola grande
maioría social do noso pobo. Non por acaso
Feixóo elude o combate aberto á idea da na-
ción. Non por acaso procura desviar a aten-

ción demagoxicamente sobre outros aspectos
da cuestión.

O BNG concibe este Día da Patria Gale-
ga 2006 como o corolario dun gran proceso
de mobilización social. Estou certo de que
esta gran festa cívica fará historia este 25 de
xullo. E que seremos máis que nunca os que
percorramos as rúas de Compostela e dispu-
temos cada milímetro cadrado nunha ateiga-
da Quintana. Non por ningunha vontade
olímpica de rachar a marca, senón porque os

galegos e as galegas que acredi-
tan no seu país saben que este,
aquí e agora, é o momento.

É o momento non por azar,
senón porque a loita cívica do
nacionalismo foi quen de cubrir
etapas na perspectiva da madu-
ración da consciencia nacional.
Sempre dixemos que a consecu-
ción dun marco galego de libre
decisión sería non produto dun
feito concreto, senón dun proce-
so dinámico e prolongado no
tempo. Nese proceso son fitos o
Foro Social polo Novo Estatuto
que o BNG promoveu, o texto
articulado de novo Estatuto ela-
borado polo BNG que a día de
hoxe continúa a ser o único pos-
to sobre a mesa e, en fin, a man-
chea de charlas e actos políticos
e encontros sectoriais que os e
as nacionalistas teñen protagoni-
zado durante estes meses.

Este vai ser un Día da Patria
Galega moi especial porque se celebra no
primeiro ano do cambio galego que o na-
cionalismo protagoniza desde o Goberno do
país. Moi especial porque se celebra en ple-
no debate político conducente ao novo Esta-
tuto de nación que Galiza precisa.

Mais, doutro punto de vista, este Día da
Patria Galega será a festa cívica de sempre, a
festa cívica dos e das que acreditamos que a
soberanía nacional é a única perspectiva posí-
bel para que Galiza sexa ela propia, inicie o
camiño do progreso en beneficio das maiorí-
as sociais e se relacione en pé de igualdade co
resto dos pobos do Estado e da humanidade.

É por isto que fago un chamamento ex-
preso a todos os galegos e galegas que poñen
Galiza por diante de calquera outra lealdade
a que acudan a Santiago para tomar civica-
mente as súas rúas. Que ninguén se relaxe.
Fannos falta todas as mans nesta obra.♦

F. JORQUERA é o coordenador executivo do BNG.
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‘Se
a sociedade
participa, a

sociedade cobra
consciencia da
súa realidade
nacional, e

inmediamente
se fai máis
resistente á

manipulación”

Cartas

‘...Non se sente
no bandullo’

A Rede de Entidades Amigas da
Lingua (REAL) é unha rede que
aglutina persoas e entidades
comprometidas, interesadas e
sensibilizadas ao respecto da
normalización do idioma gale-
go. O noso obxectivo é o traba-
llo solidario na ampliación da
presenza do galego en todos os
ámbitos da vida no camiño da
plena normalización do uso do
noso idioma. 

Porén, o día a día ás veces
fainos redireccionar as finalida-
des da rede e vémonos na obriga
de pedir que se respecten os de-
reitos lingüísticos; garantidos

–como todo o mundo sabe– po-
las leis dende hai anos. Resúlta-
nos difícil crer que se poden ato-
par aínda actitudes como des-
prezar currículos escritos en ga-
lego ou “recomendarlle” a unha
empregada que non fale galego
no traballo. Estas indicacións re-
presoras sorpréndennos e paré-
cennos máis propias doutros
tempos.

25 anos despois da entrada
en vigor do Estatuto e 23 des-
pois da Lei de normalización
lingüística, estamos aínda lonxe
de atinxir a plena normalidade
do noso idioma. Aínda existindo
certos avances no proceso nor-
malizador, non podemos deixar
de manifestar a nosa preocupa-
ción por algunhas carencias im-

portantes en canto ao uso habi-
tual da lingua galega. 

Pola súa parte, a Carta euro-
pea das linguas minoritarias de
1992, asinada polo Estado es-
pañol, fai referencia ao dereito
imprescritíbel de usar unha lin-
gua minoritaria na vida privada

e pública. De xeito semellante,
a Declaración universal dos de-
reitos lingüísticos de 1996, es-
tabelece o dereito ao uso dunha
lingua en privado e en público,
así como o dereito das persoas a
desenvolver todas as activida-
des na súa lingua. Por todo isto,
demandamos:

1º– Que se faga efectivo o
cumprimento das leis citadas así
como do Estatuto dos traballado-
res, de 1980 (art. 4º).

2º– Que algo tan natural co-
mo comunicármonos na nosa
lingua en calquera circunstan-
cia non sexa considerado sub-
versivo.

3º– Que se perda o medo a de-
nunciar as situacións de inxustiza
que atentan contra os dereitos lin-

Unha Día da Patria para facer historia
FRANCISCO JORQUERA

As celebracións do 25 de xullo teñen un obxectivo claro para os nacionalistas: esixir un Esta-
tuto de nación que acabe coa dificultade de Galiza para medrar e axude a paliar o seu atraso.

A embaixada
alemá en Madrid
pediu –e logrou– que
unha reedición de
Mein Kampf, a
emblemática obra de
Adolf Hitler, fose
retirada das librarías.
Mal feito, porque os
libros nunca se
deberían prohibir,
sobre todo cando
esas mesmas librarías
contan con varias
ducias de obras que
exaltan o “holocausto
franquista”, en
expresión de Paul
Preston.

No concello de
Mos, patria do ciclista
Óscar Pereiro, din
que o líder do Tour
(líder no intre de
escribir estas liñas)
vai dopado. “Dópano
para quitarlle forza”
bromean
fachendosos.

Fenosa ameaza con
marchar de Galiza se
a Xunta lle pon un
canon. Será que van
deslocalizar os
encoros?

A prensa occidental
fala dunha posíbel
crise económica na
China. Lembra os

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos que as ofi-
cinas de Promocións Cul-
turais Galegas SA a partir
do 1 de xuño adoptan o
horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.



“A aprobación deste Estatuto é a forma de manifesta-
ción institucional en que se concreta, no momento pre-
sente, o dereito inalienábel de libre decisión de que é ti-
tular o pobo galego e non supón renuncia ningunha a
que, no futuro, o exercicio deste dereito poida adoptar
outra forma de concreción institucional.”

Disposición final primeira da proposta política dun
Estatuto de nación para Galiza formulada polo BNG.

Onacionalismo galego, o BNG, leva 25
anos cuestionando o actual marco
constitucional, fundamentado nunha

estrutura unitaria do Estado que nega a exis-
tencia de nacións como a nosa, e que ade-
mais se revelou como instrumento inútil á
hora de resolver os problemas fundamentais
da sociedade galega. Así, o texto estatutario
vixente desde 1981, e concibido como esmo-
la dun Estado español aparentemente descen-
tralizado –mais politicamente déspota– foi
enarborado como bandeira por moitos duran-
te este cuarto de século. Os valedores desa
“autonomía” (españolismo de dereitas e de
“esquerdas”, e mesmo sectores disfrazados
de “galeguismo democrático”), preferiron
esquecer o proceso de xestación desvaloriza-
do e co nacionalismo excluído, ou unha lexi-
timación social minúscula e controvertida
(co apoio apenas do 25% do corpo electoral
galego). E defenderon durante todo este tem-
po este Estatuto e o conxunto do marco cons-
titucional como se fose arela máxima do po-
bo galego, cando non auténtico valado fron-
te ás aspiracións soberanistas. 

Hoxe, 25 anos despois, temos unha opor-
tunidade para modificar positivamente esta
situación. O BNG foi quen de inocular nun-
ha parte moi importante da sociedade galega
un debate –que non é só institucional– a res-
pecto de se Galiza é unha nación, ou dos de-
reitos políticos que se derivan desta conside-
ración. E aquí saltaron tamén os medos, os
prexuízos, os complexos, ou o máis puro au-
toodio dos segmentos máis reaccionarios e
colonizados dentro do propio país. A posibi-
lidade de que Galiza conte con seleccións de-
portivas propias, o recoñecimento da exis-
tencia do idioma galego fóra dos actuais lin-
des administrativos, pór en evidencia unha
historia propia e milenaria, secuestrada, rou-
bada ou simplemente prohibida, foron algúns
dos elementos, por básicos ou normais que
parezan, que mereceron os ataques máis furi-
bundos ou a burda caricaturización por parte
dos que sempre nos negaron colectivamente.

O certo é que o BNG puxo en marcha un-
ha importante campaña social para a popula-
rización da alternativa política que defende
no actual contexto (o Estatuto de nación) con

centos de actos públicos, apresentacións da
proposta a colectivos, entidades e asociacións
de todo tipo. A acollida foi extraordinaria, e
xerouse un debate social sobre temas que son
razón de ser e de existir do nacionalismo ga-
lego. Mesmo as comparecencias realizadas
no parlamento de Galiza certificaron a simpa-
tía ás teses nacionalistas desde segmentos so-
ciais tradicionalmente antagonistas. 

Somos conscientes, con todo, da actual co-
rrelación de forzas no parlamento de Galiza.
Mais tamén teremos que selo da fortaleza his-
tórica do nacionalismo, isto é, a súa capacida-
de de mobilización social e de presión, mesmo
para condicionar decisións e procesos políti-
cos, tal e como se demostrou historicamente.

Neste contexto, é evidente que a alterna-
tiva de mínimos do “Estatuto de nación” ten
un carácter instrumental. É un medio, non un
fin. Insírese nun proceso máis longo e com-
plexo, mais irrenunciábel para o BNG: a au-
todeterminación nacional. E seriamos irres-
ponsábeis se non utilizásemos todos os re-
sortes ao noso alcance para crear no pobo
consciencia nacional. Pode resultar útil a es-
te respecto lembrar as análises de Castelao a
respecto dun Estatuto (o do 1936) limitado,
mais preciso para avanzar politicamente co-
mo nación. E é precisamente aquí, neste pro-
ceso histórico, onde se inclúe unha proposta
como a nosa, partindo do esencial: o recoñe-
cimento no novo texto estatutario de que Ga-

liza é unha nación, blindaxe legal para a nor-
malización da nosa lingua nun estado tan ca-
lamitoso como o actual, ou mesmo un espa-
zo galego de libre decisión real, sen interfe-
rencias dende Madrid ou Bruxelas.

De aí a importancia do actual proceso.
Temos diante unha oportunidade excepcio-
nal. Cómpre valorizar a nosa proposta do Es-
tatuto de nación, e defendela sen reparos en
calquera ámbito. Saber tamén interpretala, na
actual conxuntura, como proposta política
necesaria en función dunha estratexia na-
cionalista cun norte claro de liberación na-
cional. E converter a manifestación do BNG
do 25 de xullo nunha auténtica demostración
de forza en demanda do recoñecimento de
Galiza como nación. Para que o PP e o PSOE
saiban que o noso é un pobo vivo e dinámi-
co, que sabe reivindicar o que en xustiza lle
corresponde. O Día da Patria ten que se con-
verter na exhibición disto. Somos unha na-
ción, e nin temos vocación de delegados do
Rei de España para renderlle preitesía ao pa-
trón da unidade de España, nin nos deixamos
engaiolar por enquisas gobernamentais tor-
pemente manipuladas. O nacionalismo gale-
go non claudica nin vai defraudar no proceso
de elaboración do Estatuto.♦

BIEITO LOBEIRA é representante do BNG no
Relatorio parlamentario para a elaboración dun

novo Estatuto para Galiza.

Nº 1.232 ● Do 20 ao 26 de xullo do 2006 ● Ano XXIX

Xosé Lois

Un paso adiante na autodeterminación
BIEITO LOBEIRA

Cal é o alcance final da reforma do Estatuto? Para o nacionalismo, poñer a primeira pedra
no camiño cara á libre decisión a través do recoñecemento de que Galiza é unha nación.

marxistas dos sesenta
agoirando a debacle
do capitalismo.

A Facultade de
Medicina de Santiago
é a que esixe as notas
máis altas. Entre os
primeiros lugares
atópase tamén
Xornalismo. O de
Medicina é
comprensíbel, pero o
de Xornalismo, dadas
as condicións laborais
da profesión, mostra
o gran despiste no
que anda a
mocidade. E grazas
que non hai unha
Escola superior de
top-model.

Francia conserva
algúns dos símbolos
do seu pasado
imperio cultural. Velaí
o Tour. En 1956, un
dos seus intelectuais
de maior prestixio,
Roland Barthes
publicou o
emblemático libro
Mythologies. Un dos
seus capítulos
titulábase “A Volta a
Francia como
epopea”. Até fala do
uso das drogas entre
os corredores.

Chegan as
vacacións. Un
consello: vaian aos
ríos. En Galiza hai
mil, seica. Con
lugares nos que se
come ben, espazo
para deixar o coche,
ambiente tranquilo e
á sombra. Ademais
“ligar bronce” está
out.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

güísticos individuais e colectivos.
4º– Que non se sinta vergoña

de usar a nosa lingua, cerne da
nosa identidade como pobo. 

Son as actitudes das xentes as
que marcan o prestixio dos po-
bos. Desde REAL manifestamos
a nosa repulsa á discriminación
polo uso da lingua e apoiamos a
valentía daquelas persoas que de
maneira individual deciden facer
valer os seus dereitos, a súa dig-
nidade e a forza da razón.♦

REAL
(PONTEVEDRA)

Arte colonial
Como historiador comprometi-
do com a recuperaçom da nossa

memória democrática, quero ex-
pressar a minha repulsa e o meu
estupor perante o facto de a
Conselharia de Cultura figurar
entre as instâncias promotoras
de umha exposiçom de artistas
israelitas no MARCO de Vigo
(do Governo espanhol e mais o
concelho de Vigo, igualmente
promotores, nem falo, pois que
de tais organismos já nada espe-
ro em matéria de sensibilidade
face ao desrespeito dos direitos
humanos fora das nossas fron-
teiras estatais).

Um pergunta-se como se po-
de, por umha parte, promover a
recuperaçom da memória histó-
rica democrática na Galiza,
honrando as vítimas do fascis-
mo e, pola outra, ignorar o aquel

propagandístico e legitimador
que tal exposiçom encerra para
o Estado criminoso e genocida
de Israel. Nom se decata a com-
panheira conselheira de Cultura
e mais responsáveis do seu de-
partamento que os mártires do
povo palestiniano (e saaraui, e
tantos outros) representam hoje
exactamente o mesmo que os
nosso mártires e represaliados
polo franquismo há setenta
anos? Acaso nom reparam que o
menosprezo e indiferença amos-
trados para com eles polo mun-
do livre som o perfeito correlato
dos que padecêrom on nossos
combatentes republicanos pola
liberdade e a democracia da par-
te das potências democráticas
capituladoras frente a Adolf Hi-

tler?
Humildemente, permito-me

rogar aos responsáveis da nossa
Conselharia que, no futuro, me-
ditem um chisquinho mais so-
bre o alcanço e consequências
de resoluçons controvertidas
como a que venhem de tomar.
Pois que atitudes contraditórias
deste tipo podem sementar con-
fusom, pôr em causa a legitimi-
dade das suas iniciativas neste
Ano da Memória e induzir des-
moralizaçom nos que, como
mim, acreditamos sinceramente
no seu bom fazer na cons-
truçom de umha pátria mais
justa e dona de si.♦

CARLOS VELASCO
(A CORUÑA)



PERFECTO CONDE
Muros xa non ten goberno de
coalición. A alcaldesa Carida-
de González (PSdeG) desti-
tuíu o tenente de alcalde, Xo-
sé Ramón Farinós (BNG), o
que produciu a ruptura entre
ambos os grupos a só uns me-
ses das eleccións municipais.

O 7 de xullo, a alcaldesa de Mu-
ros, a socialista Caridade Gonzá-
lez Cerviño, botou do cargo de te-
nente alcalde o nacionalista Xosé
Ramón Farinós e quixo substituí-
lo polo tamén nacionalista Agus-
tín Paz, pero daquela a decisión
da rexedora muradá xa tiña de-
sencadeado a crise que levou á
ruptura do goberno de coalición
que formaban no citado concello
coruñés cinco concelleiros do PS-
deG-PSOE e catro do BNG.

A primeira consecuencia foi
que Agustín Paz e todos os demais
concelleiros do Bloque puxéronse
en contra da medida tomada por
González e esta, unha procurado-
ra dos tribunais que exerce na vi-
la, reaccionou asinando outro de-
creto, o 12 de xullo, polo que mo-
dificou a Xunta de Goberno dei-
xándoa constituída soamente por
representantes do seu partido. Pa-
ralelamente, tanto Farinós como o
resto dos concelleiros nacionalis-
tas foron destituídos pola alcalde-
sa das delegacións que viñan
exercendo, algunhas das que fo-
ron asumidas directamente pola
rexedora municipal, como é o ca-
so das que correspondían á dele-
gación de Promoción Económica,

Facenda, Cultura e Mocidade, que
viña desempeñando o tenente al-
calde destituído.

No segundo decreto, asinado
o 12 de xullo, despois de ter reci-
bido un escrito dos concelleiros
nacionalistas ratificando as inter-
vencións de Farinós e rexeitando
calquera nomeamento que puide-
ra facer agora a alcaldesa, Carida-
de González seguramente quixo
lavar e gardar a roupa engadindo
o seguinte parágrafo: “Tendo en
conta que, en toda Galicia, o Par-
tido Socialista non destituiu nin-
gún concelleiro das súas delega-
cións, ao igual que sucede neste
concello, no que renunciaron vo-
luntariamente ás concellarías que
viñan detentando”.

Aínda así, fica fóra de dúbidas
que a alcaldesa de Muros o que fi-
xo foi estragar un goberno muni-
cipal que funcionou razoabel-
mente ben, sobre todo até o mo-
mento no que o daquela tenente
alcalde, Xoán Manuel Bazarra,
abandonou Muros por ser nomea-
do xefe de gabinete da Consella-
ría de Industria. Pouco despois de
sucedelo Xosé Ramón Farinós
comezaron os desencontros e
mesmo as hostilidades entre a al-
caldesa e o sucesor de Bazarra.

Segundo conta Farinós, a rexe-
dora socialista foi mostrando un
grande interese en eliminar cal-
quera protagonismo que puidera
corresponderlle ao BNG e até che-
gou ás descualificacións persoais

opinando sobre os que son de Mu-
ros de toda a vida e os que, segun-
do ela, só están na vila circunstan-
cialmente. O primeiro rozamento
entre os dous gobernantes munici-
pais produciuse cando a alcaldesa,
sen consultar con ninguén, sancio-
nou gravemente un funcionario
suspendéndoo de emprego e soldo
por tres meses. A partir de entón, a
rexedora pasou a controlar directa-
mente a brigada de obras e em-
prendeu unha reforma dos servi-
zos administrativos do Concello
que tamén levou a cabo de forma
personalista e unilateral. Suspen-
deu unha visita do director de De-
portes da Xunta, Santiago Domín-
guez, dicindo que coincidía coa do
conselleiro de Presidencia, Xosé
Luís Méndez Romeu, e negouse a
enviar á Xunta a petición de que se
asinase un convenio co Consorcio
Galego de Igualdade polo que se
destinaría unha “galescola” á loca-
lidade de Esteiro, aínda que algun-
ha vez faltou á verdade, segundo
os nacionalistas, dicindo que xa o
tiña remitido. Para que as cousas
aborreceran máis aínda, os na-
cionalistas descubríronlle que non
dera a debida publicidade á lista de
persoas que propuxo o Concello
para formar parte das brigadas
contra o lume, na que só aparecía
unha rapaza que tiña experiencia
nese traballo, dun total de sete no-
mes propostos.

O caso é que agora, Caridade
González é a primeira en laiarse
de que se rompese a coalición en
Muros. “É unha pena que pasara
o que pasou –dixo para A Nosa

Terra– porque estando gobernan-
do xuntos o Partido Socialista e o
Bloque na Xunta, como estamos,
sería bo que aquí tamén o se-
guísemos facendo”. A alcaldesa
muradá tenta xustificar as súas
decisións dicindo que Xosé Fari-
nós lle mostrou deslealdade e
mesmo a fixo obxecto de amea-
zas como as de que non se apro-
baran os orzamentos se non facía
o que el quería. Considera que o
tenente alcalde destituído tería
que pedirlle desculpas para que
puidesen volver as cousas ao rego
polo que antes corrían, e coida
que non lle vai ser moi difícil go-
bernar en minoría “porque as
cousas máis importantes xa están
facéndose” e porque agarda que a
oposición sexa razoábel con ela.

O que fica fóra de toda dúbida
é que Caridade González é unha
alcaldesa con carácter. No pleno
ao que asistiu un xornalista d’A
Nosa Terra, o pasado luns, 17 de
xullo, era a única que dispoñía
dun ventilador para sofocar a ca-
lor abafante que procuraban a
proximidade dunha tronada e a
máis cercana aínda existencia dun
incendio forestal. Minutos antes,
dous gardas municipais estaban
mercándolle o citado ventilador a
un vendedor ambulante estacio-
nado nunha rúa próxima á Casa
do Concello. Por certo, o ventila-
dor non funcionou. E, iso si, en
Muros aínda hai belísimas rúas
antigas que conservan nomes tan
peculiares como da Paciencia, da
Paz, da Esperanza, do Sufrimen-
to, de Don Diego e da Perriola.♦
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Diferenzas persoais de Caridade González con Xosé Ramón Farinós explican a crise

A alcaldesa de Muros racha o goberno de coalición

A alcaldesa Caridade González (PSdeG).

A actitude
da prensa
de Madrid
co ciclista
Pereiro
Xosé Manuel Ponte comenta
en Faro de Vigo (17 de xullo) a
etapa do Tour na que o corredor
galego Óscar Pereiro se conver-
teu, por primeira vez, en líder.
“O señor Pereiro converteuse
no primeiro ciclista galego que
acada ese lugar de privilexio, o
que constitúe unha fazaña extra-
ordinaria. Porque desa forma
cabe cualificar que, nunha xor-
nada de calor abafante, con tem-
peraturas que rondaban os co-
renta grados á sombra, se atre-
vese a participar nunha escapa-
da de apenas cinco corredores, e
chegado á meta con case trinta
minutos de vantaxe sobre o res-
to do pelotón, precisamente na
etapa máis longa, con 210 qui-
lómetros de percorrido. Agarda-
ba, inxenuo de min, que as emi-
soras españolas de radio, tan
propicias ao oubeo patriótico, á

esaxeración encomiástica e á
adxetivación desaforada, eleva-
rían o diapasón até sobrepasar o

nivel de decibelios que nos con-
verteu no colectivo humano
máis ruidoso do mundo, mais

nada diso sucedeu. Moi ás ave-
sas. Os locutores de verbo fla-
míxero semellaban máis ocupa-

dos en contarnos o duelo pica-
ñento entre Alonso e Schuma-
cher, nun adestramento!, os
preparativos dos nosos motoris-
tas na Alemaña, a sentenza so-
bre a corrupción futbolística en
Italia e a elucubrar coas previsí-
beis fichaxes do Real Madrid. E
o tempo que lle adicaron ao
comportamento excepcional do
señor Pereiro serviu para relati-
vizar a importancia do seu trun-
fo. Seica, segundo os expertos,
a fazaña do ciclista galego non
ten nada de extraordinaria, por-
que se tratou dunha escapada
consentida polos favoritos, que
non quixeron desgastarse inutil-
mente, nin expoñerse á licua-
ción definitiva, nun día de sol e
calor inmisericordes. Ademais,
o señor Pereiro é un deportista
simpático que goza de boas
amizades entre o pelotón e rega-
láronlle o xersei amarelo para
que o leve un par de días sobre
o lombo e o disfrute até que
conveña arrebatarllo. Ben, todo
iso haberá que velo. Non é a pri-
meira vez, nin será a última, que
un galego chega onde non era
agardado, fica alí discretamente
sen facer ruído e logo e imposí-
bel desaloxalo porque se agarra
ao sitio coa mesma forza que o
percebe á rocha. Eu confío moi-
to na forza, a constancia e a hu-
mildade do señor Pereiro”.♦



Para os nacionalistas non se trata
só dunha cuestión simbólica. As
celebracións do 25 de xullo
presentábanse este ano coma un-
ha oportunidade de ouro para fa-
cer visíbel na sociedade galega o
cambio producido nas urnas. O
BNG na Xunta propúxolles un
acordo aos seus socios de gober-
no para converter estas celebra-

cións nun símbolo da nova etapa
política que vive Galiza. A Nosa
Terra puido saber que este acor-
do pasaba pola eliminación dun-
ha das series de medallas outor-
gadas polo executivo galego, ou
as Galicia ou as Castelao, para
que coa existencia dunha soa
destas conmemoracións estes ga-
lardóns recuperasen prestixio,

ademais da celebración dun acto
renovado pactado coa Casa Real
e unha recepción institucional á
sociedade galega.

Na proposta do vicepresiden-
te Anxo Quintana para unha ce-
lebración anovada incluíase un
acto pactado coa Casa Real ao
que asistiría o Goberno en pleno,
pero nunca en termos de ofrenda
como se viña facendo co anterior
goberno e coma está deseñado
para este ano finalmente. Os na-
cionalistas pretendían, deste xei-
to, eliminar os fastos que o PP
viña organizando con motivo do
Día da Patria “á parte do somete-
mento do poder civil ao relixioso
que implica a ofrenda”. Un cam-
bio ao xeito do que ten levado a
cabo o propio presidente do go-
berno central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, pero que os so-
cialistas galegos non son capaces

de acometer, segundo lle indica-
ron a este xornal fontes próximas
ao BNG no Goberno.

A proposta nacionalista

O acordo proposto polos naciona-
listas contemplaba unha recep-
ción institucional o día 25 ao con-
xunto da sociedade galega. Este
acordo non tivo resposta por par-
te do PSOE, que despois de darlle
largas e de maneira unilateral or-
ganizou unha celebración institu-
cional con motivo do Día da Pa-
tria que non dista en nada da que
anos anteriores levaba a cabo o
PP. O descontento entre os na-
cionalistas no Goberno é un feito,
segundo puido saber A Nosa Te-
rra. Para o BNG, o programa dos
actos evidencia a incapacidade
dos socialistas galegos para cam-
biar nada, froito das presións e
desacordos internos e da estrate-
xia de Emilio Pérez Touriño de
facerse fotos a calquera prezo.

Sen unha resposta ao acordo,
o presidente da Xunta sorpren-
deu o seu goberno anunciando
que ía ser este ano o delegado re-
xio na ofrenda ao Apóstolo, un
papel que nos últimos anos veu
representando Manuel Fraga e
no que parece que o líder socia-
lista se sente cómodo. 

Estes feitos provocaron que
os nacionalistas no Goberno te-
ñan tomada a decisión de non
acudiren á ofrenda o 25 de xullo,
aínda que si estarán na recepción
institucional que ofrecerá o Go-
berno galego, e por suposto na
tradicional manifestación que ce-
lebrará o Día da Patria polas rúas
de Compostela que este ano máis
que nunca o BNG “pretende con-
verter nunha gran celebración ci-
vil do cambio político e social
que está vivindo Galiza dende
que goberna o nacionalismo”.♦
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Latexos

De ensino
e de
ensinantes
X.L. FRANCO GRANDE

No número da semana
pasada de ANT reco-
llíanse unhas manifes-

tacións do Presidente da
Xunta que deberan
preocuparnos a todos. Referí-
anse ao ensino do galego e,
en especial, a que parte do
profesorado non ten a capaci-
dade suficiente para impartir
en galego as materias que
marca a lei. Confío que non
reflitan ningunha realidade e
que os propios ensinantes
respondan ao Sr. Touriño e o
desautoricen pola súa lixeire-
za ou pola súa frivolidade.

Así como no Exército, no
tocante ao valor, se dicía “se le
supone”, no ensino, de manei-
ra semellante, hai que
presumir que todos están capa-
citados para ensinar, pois sería
moi grave negar a formación e
a capacidade dos ensinantes,
maiormente se temos en conta
que moitos destes xa foron es-
colarizados na nosa lingua e
que impoñerse nela non requi-
re especiais capacidades. Máis
ben o contrario: o estraño será,
vivindo en Galicia e exercendo
aquí, que non se teña a capaci-
tación suficiente para o ensino
de calquera materia.  

O problema, ao meu ver,
é outro, e moito máis
esencial. O primeiro de todo,
e supoño que aquí non habe-
rá dúbidas, é a ausencia total
dunha política lingüística. E
sen verdadeira política
lingüística, na que tamén en-
tra a formación dos
ensinantes, as capacidades
quedan orfas. ¿Seguimos co
“bilingüismo harmónico”
despois de coñecer o seu fra-
caso absoluto? Se non segui-
mos con el, ¿que outra políti-
ca se fai no canto desa? ¿Al-
guén nos dixo, dende a Xun-
ta actual, que hai hoxe unha
política lingüística?

É moi lóxico que os ensi-
nantes se sintan
desorientados e traten, uns,
de encher esa ausencia co seu
bo sentido e, outros, se insta-
len na comodidade de non fa-
cer nada, ou o menos posible.
Claro que hai cousas que, ao
mellor, son peores aínda que
non haber política lingüística,
como sería substituír esta por
certos plans de
normalización, inútiles e
pedantes, que circulan por aí.
Isto si que tamén é certo.

Non botemos toda a culpa
sobre os ensinantes, nin tam-
pouco sobre os do “bilingüis-
mo harmónico”, sobre todo
cando a actual Xunta non se
ten distinguido por dar nin
sequera un paso adiante e
con intelixencia, que eu
saiba, a prol dunha ampla e
auténtica normalización. O
de sempre, Sr. Touriño: que
non hai vontade política para
poñerse á obra. Este é, en re-
sume, o estado da cuestión.♦

Touriño desperdicia a oportunidade de converter as celebracións
do 25 de xullo nun símbolo do cambio, como lle propuxo o BNG

Os nacionalistas non estarán presentes
nos actos da ofrenda ao Apostolo

A.E.
O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, e todos os conselleiros e
altos cargos nacionalistas non estarán presentes nos actos relixiosos
da ofrenda ao Apóstolo nos que o presidente da Xunta exercerá como
delegado rexio, por entender que o afán de continuar o fraguismo sen
Fraga que obsesiona os socialistas e a Emilio Pérez Touriño provocou
que o  novo goberno perda unha oportunidade de converter estas ce-
lebracións nun signo do cambio de goberno producido en Galiza hai
un ano, segundo puido saber este xornal de fontes nacionalistas. Os
membros do BNG no Goberno acudirán o vindeiro 25 de xullo á ma-
nifestación do Día da Patria, que como cada ano percorrerá as rúas
de Compostela. Unha manifestación “que si é un bo símbolo do cam-
bio e dunha Galiza moderna e libre”, sinalaron as mesmas fontes.

H.V.
“Somos unha nación” é o lema
da manifestación do BNG, que
parte a mediodía da Alameda e
conclúe na Quintana. A necesi-
dade de conseguir un marco ga-
lego de decisión é o obxectivo
dun acto que coincide co pri-
meiro ano de cambio de gober-
no e con que “por fin dispomos
dun relatorio parlamentar para a
redacción dun Novo Estatuto”
de Nación.

Hai outras dúas manifesta-
cións. A primeira é ás doce e me-
dia, parte da Alameda e conclúe
na praza do Toural. O lema é
“Construíndo a nación desde a
esquerda. Polo noso dereito a de-
cidir”. Secundan o acto a FPG, o

Colectivo Nacionalista de Marín
e distintas persoas do ámbito do
nacionalismo e a esquerda.

A capacidade de Galiza para
decidir é o punto central desta
convocatoria, que afirma que a
cuestión non é un Estatuto que
considera propagandístico, se-
nón a autodeterminación.

A outra manifestación sae á
unha da Alameda e tamén rema-
ta no Toural. Convocan as Bases
Democráticas Galegas e sumá-
ronse Nós-Unidade Popular, Co-
rrente Vermella, Partido Comu-
nista do Pobo Galego, Unidade
da Esquerda Galega, Briga, Agir
e Assembleia da Mocidade Inde-
pendentista. AMI chamou a unha
convocatoria unitaria, pero

apoiará o acto das Bases se non
hai manifestación conxunta.

O lema é “Estatutos non, au-
todeterminación” porque o ob-
xectivo do Estatuto é “furtar o
lexitimo dereito dun pobo a deci-
dir o seu destino”. A manifesta-
ción concluirá cun acto ás dúas e
media no Toural no que intervirá
Carlos Taibo. Ademais da posi-
ción da AMI, Nós-UP conta cun
lema propio: “Nem estatutos
nem reforma laboral. Inde-
pendência e socialismo”.

O día anterior, Briga e Agir
organizan unha Jornada de re-
beliom juvenil no parque de
Belvís en Compostela, cos con-
certos de Opció K-25, Banda
Bassotti, Kastomä e Ofensiva ás

11 da noite. Nese mesmo par-
que, o 25 haberá un xantar de
confraternización.

AMI denunciou os atrancos
do concello ao seu tradicional
concerto do 24 de xullo, conce-
dendo finalmente un lugar non
axeitado. Ante iso, AMI anunciou
que a XII Rondalha da Mocidade
com a Bandeira será na praza do 8
de marzo no barrio de San Pedro.

Por último, o tradicional acto
do PSdeG-PSOE en Rianxo é
unha ofrenda floral a mediodía
no busto de Castelao e un acto
político co secretario de Organi-
zación do PSdeG, Ricardo Vare-
la, o secretario federal de Orga-
nización, Xosé Blanco, e o alcal-
de, Pedro Piñeiro.♦

Ademais da do Bloque,
outras dúas manifestacións en Compostela

Ofrenda ao Apostolo do ano 2004.                                                                                                                                 AGN
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Hai agora un ano dicíanos que
neste 25 de xullo lle gustaría
transmitirlles aos galegos que “o
Goberno xa puxera en marcha
os mecanismos necesarios para
construír este país novo que
queremos”. Cumpriu as arelas?
Realmente pode transmitir un
ano despois esa mensaxe?

Creo que aproveitamos o ano.
Nestes 12 meses puxemos en mar-

cha os instrumentos necesarios pa-
ra que ese país novo poida ser rea-
lidade. Temos un Goberno que
funciona e nel un nacionalismo
que foi capaz de tomar máis deci-
sión que Manuel Fraga nos últimos
16 anos. É a primeira vez que se fai
política cultural coa nosa identida-
de como bandeira e en contacto
cos axentes culturais. Por primeira
vez existe un conselleiro do Medio

Rural que cre no futuro do rural e
que está disposto a pór en marcha
as medidas estruturais para mudar
a situación do agro, como é por
exemplo a posta en marcha do
Banco de Terras. Penso que, tamén
por vez primeira, se está a realizar
unha política industrial e enerxéti-
ca pensando nos intereses de Gali-
za e para que os nosos recursos be-
neficien os galegos. Púxose en

marcha un plano de vivenda que,
tamén por vez primeira, pensa
máis na xente ca no tixolo. Creo ta-
mén que estamos pondo os ali-
cerces para unha autentica revolu-
ción nos servizos sociais do país
coa posta en marcha de instrumen-
tos anovadores como o Consorcio
Galego para as Políticas de Igual-
dade e Benestar, ou a Sociedade
Galega para os
Servizos Sociais,
na que contamos
coa colaboracións
das caixas. Puxe-
mos un marcha un
instrumento fun-
damental para a
normalización lin-
güística como é o
proxecto das Ga-
liscolas...

Aínda así,
detéctase unha
certa impacien-
cia en certos sec-
tores do na-
cionalismo que afirman que o
cambio non marcha á velocida-
de que eles quixeran.

É normal que a xente queira
máis. Eu tamén me sumo a ese de-
sexo. Tampouco estou plenamente
satisfeito. Penso que podemos fa-
cer máis, mellor e máis rápido. Pe-
ro tamén penso que todo o mundo
partía do convencemento de que o
que tíñamos que cambiar non era
só un Goberno, senón un réxime e
iso non se fai en dous días. É bo
que exista impaciencia porque iso
tamén nos motiva a nós, pero pen-
so que unha valoración serena nos
debe de servir para estarmos orgu-
llosos do realizado, aínda que non
plenamente satis-
feitos.

Na valora-
ción que reali-
zamos nestas
páxinas a sema-
na pasada po-
diamos com-
probar como a
case totalidade
dos sindicatos
eran moi críti-
cos coa acción
do Goberno.

Penso que os
sindicatos fan ben en manter o seu
espírito reivindicativo; é a súa
función. Pero tamén recoñecen
que agora teñen a oportunidade
non só de dialogar, senón tamén
de traballar cóbado a cóbado co
Goberno na definición de políti-
cas transcendentes para o país. Só
iso xa supón un cambio rotundo a
respecto das políticas que tiñamos
até o de agora.

Sorprendeume que a valora-
ción que realiza a patronal fose
moito máis positiva. E a vostede?

Existe unha percepción
maioritaria na Galiza a que non
podemos facerlle ouvidos xor-
dos. Hai unha maioría social que
quería cambio pero que desexa-
ba que ese cambio fose tranqui-
lo. Os que temos máis présa e os
que queremos que o cambio se-
xa máis rotundo, debemos de
pensar en gobernar para todos.

A normalización lingüística

Unha das apostas básicas do
nacionalismo é a normaliza-
ción lingüística. Foi sen dúbi-
da un dos temas máis contro-
vertidos  e criticados publica-

mente deste ano de mandato.
Tampouco eu estou satisfeito

cos resultados. Pero non creo que o
mellor método para mellorar sexa
o da facer continuamente unha di-
visión entre bos e malos a respecto
da política lingüística. Temos un
compromiso ineludíbel coa nosa
lingua e coa súa normalización.
Para nós é unha cuestión clave e

pensamos que ten
que ser un esforzo
común de todo o
Goberno, poñendo
ese obxectivo na
cabeceira e van-
garda de todas e
cada unha das no-
sas actuacións. Ás
veces solicitei
paciencia a este
respecto e se cadra
non se me ten en-
tendido correcta-
mente. Paciencia
non quere dicir au-
tocompracencia e,

moito menos, deixación de respon-
sabilidades. Paciencia significa
perseveranza. Ninguén pode aspi-
rar a que unha política lingüística
realizada durante 16 anos se modi-
fique da noite para a mañá. Aínda
que todo o mundo ten lexitimidade
para demandar que ese cambio de
rumbo efectivo na normalización
non se demora excesivamente.

Dicía hai un ano e volveu-
no repetir agora que non se
trataba unicamente dun cam-
bio de Goberno, senón dun
cambio de “réxime”. Cales fo-
ron, neste senso, os maiores
atrancos cos que se atoparon?

Fundamentalmente, o réxime
existe porque se
creou unha cultura
política na que
participa unha im-
portante porcenta-
xe da sociedade. É
a cultura da sub-
vención, é a cultu-
ra da tutelaxe ins-
titucional, é a cul-
tura do clientelis-
mo... Estamos a
rachar con esa di-
námica. Isto póde-
se comprobar coa

posta en marcha de mecanismos
administrativos anovadores como
o Consorcio Galego para as Políti-
cas de Igualdade e Benestar. Por
vez primeira ponse en marcha un
proxecto que significa que conce-
llos e Xunta traballan como iguais
e con colaboración institucional
marcando obxectivos comúns.
Cando podía parecer que ía recibir
o aplauso xeneralizado atopaba-
mos con xente que manifesta o seu
rexeitamento pois, fundamen-
talmente, considera que lle vai me-
llor cun trato de tutela e de favori-
tismo. Este é un bo exemplo que
demostra que non se trata de facer
unicamente boas políticas, senón
de mudar estruturas culturais arrai-
gadas en certa parte da sociedade.

Hai quen di: como van fa-
cer un cambio de réxime se
aínda permanecen en moitos
altos postos senlleiros inte-
grantes do réxime anterior. 

A administración ten as súas
propias pautas. Os nacionalistas
sempre fixemos bandeira de que
non se podía facer un uso partidis-
ta das institucións. Polo tanto, se-
ría ilóxico que nos medísemos por
criterios partidarios ou afinidades

Anxo Quintana
‘Para o nacionalismo o importante

é gañar a batalla das ideas’
AFONSO EIRÉ

O BNG encara este Día da Patria con optimismo. Así se desprende das
palabras do seu portavoz nacional e vicepresidente da Xunta Anxo
Quintana. Afirma que están a conseguir as metas que se fixaron hai un
ano e que o proceso estatutario vai ser un éxito. Considera que a pró-
xima Asemblea Nacional deberá “referendar a madurez da organiza-
ción” e que as eleccións municipais van “consolidar o cambio galego”.

‘Paciencia
non significa
autocompracencia
nin deixación de
responsabilidades,
senón perseveranza
nos obxectivos”

‘Non entendo como
hai alcaldes que
poñen en perigo os
intereses públicos
para gañar réditos
partidistas”
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ideolóxicas para contar ou non
con persoas dentro da estrutura
administrativa da Xunta. Sería ab-
surdo e ilegal. Nós queremos con-
vencer e pretendemos usar a Ad-
ministración para pór en marcha o
proxecto político que foi votado
pola sociedade e que nos tocou a
responsabilidade levar adiante.

A sorpresa máis grande

Vostede tiña longa experiencia
como alcalde. Desde o posto de
vicepresidente, que foi o que
máis lle chamou a atención?

O comprobar até que punto
algúns alcaldes son capaces de
utilizar as institucións para reali-
zar oposición partidista ao Go-
berno. Como alcalde que fun,
semella imposíbel que se poña
en perigo os intereses públicos
para tratar de sacar beneficio
partidista. Desgraciadamente,
comprobei que hai algúns alcal-
des non dispostos a facelo.

A min sorprendeume a
unanimidade que semella exis-
tir agora en que as industrias
extractivas e de enclave rever-
tan parte dos seus beneficios
onde están asentadas e na Ga-
liza en xeral. Este foi un dos ei-
xos do nacionalismo moderno.

Falabamos antes do ritmo do
cambio, de que hai xente que, con
toda a razón, pide máis e máis rá-
pido. Pediríalle á xente que así
pensa e coa que me identifico que
matinase que para o nacionalismo
o importante é gañar a batalla das
ideas, porque ese si que é un cam-
bio profundo. E estamos a facelo.
Até o de agora eramos unicamen-
te os nacionalistas os que viña-
mos reclamando que os recursos
naturais de Galiza tivesen uns pri-
meiros beneficiarios que eran os
galegos. Os que diciamos que se
Galiza era unha gran produtora de
enerxía, os que primeiro se teñen
que beneficiar son os galegos. Os
únicos en defender que o noso te-
rritorio é a base do noso futuro e
que respectar o noso territorio é
fundamental para a existencia de
Galiza como país. Os únicos que
viñamos dicir que Galiza tiña que
sacar vantaxe comparada da súa
situación xeográfica e das súas
posibilidades de futuro. Penso

que é unha inerme satisfación
ollar que agora son moitos os que
se apuntan a este xeito de proce-
der. É unha vitoria importante pa-
ra o futuro deste país. Iso tamén é
o cambio que Galiza necesitaba.

Hai agora un ano andaba
unha lilaina nos medios de co-
municación que dicía que este
ano o BNG non ían celebrar a

manifestación do Día da Patria
porque ían estar todos os seus
cargos na catedral. Van estar nos
actos da catedral o 25 de xullo?

Podo asegurar, sen lugar a
dúbidas, que si vai haber mani-
festación e que ou vou estar nela
con todos os meus compañeiros
nacionalistas de Goberno. Penso
que, ademais, este 25 de xullo é

especialmente importante. Te-
mos que redactar un novo Estatu-
to. Unha redacción que non pode
comprometer só ás forzas políti-
cas, senón que é competencia do
conxunto da sociedade. Se quere-
mos un Estatuto de nación é a so-
ciedade a que ten que reclamalo,
por iso é tan importante que
aproveitemos o 25 de xullo para

reclamalo con forza.
Pero os membros do gober-

no do BNG van ir á catedral
ou non van ir á catedral?

Creo que é o momento no
que, dentro das propostas de
cambio que ten que facer este
Goberno, unha delas sexa mudar
o protocolo e un acto que anali-
zamos como máis propio do sé-

Hai un ano afirmaba nestas
mesmas páxinas, referíndose á
chegada ao Goberno: “non
abandonamos nada, imos conse-
guindo metas”. Neste ano que
pasou tampouco abandonaron
nada. Escóitanse críticas inter-
nas que falan de “pragmatismo
resignado” e de “autonomismo”.

Como portavoz nacional do
BNG, cando escoito críticas de
compañeiros non podo manifes-
tar máis ca respecto por todas e
cada unha das opinións, aínda
que discrepe rotundamente como
é neste caso. Nunca estabelecerei
etiquetas entre os militantes, pa-
ra min son todos iguais, pero
penso que debemos de trasladar
as nosas opinións e os nosos pa-
receres, todos lexítimos, ao ám-
bito da Asemblea Nacional. Non
debemos converter a vida interna
do BNG nun continuo debate.

Vostede, como moitos outros
militantes de antigo, berraron
moitas veces, “Estatuto nunca
máis, bases cons-
titucionais”. Co-
mo lle explica que
este ano no 25 de
xullo se teñen que
manifestar a prol
dun Estatuto?

No actual mo-
mento político co-
lócase por vez pri-
meira sobre da me-
sa unha posibilida-
de, aínda que pe-
quena, de evolu-
cionar a respecto
do modelo de Es-
tado que se instaurou en 1978. Por
vez primeira está sobre a mesa a po-
sibilidade real de que as nacións
que compoñen o Estado teñan tal
recoñecemento xurídico e político.

Sería absurdo que os nacionalistas
galegos deixaramos pasar esta
oportunidade sen tentar aproveitala.

Para un nacionalis-
ta, un Estatuto de
autonomía nunca
pode ser o seu ho-
rizonte estratéxico.
Non o foi antes,
non o é agora e
non o será no futu-
ro. O que non po-
demos, como na-
cionalistas, e dei-
xar pasar a oportu-
nidade de mellorar
o noso autogober-
no e, sobre todo, se
se pode, conseguir

o recoñecemento como nación.
Pero a autodeterminación...
O nacionalismo galego nunca

entendeu a autodeterminación
como un proceso puntual plebis-

citario, senón como un proceso
de continuo aumento do noso au-
togoberno. Polo tanto, na medida
en que nos dotemos de mellores
e máis eficaces instrumentos de
autogoberno, estaremos cami-
ñando cara á autodeterminación.

Logo do que pasou en Cata-
lunya, co recorte estatutario en
Madrid, pensa que aínda se po-
de cambiar substancialmente
este Estado?

O cambio de modelo de Esta-
do vai ser un proceso é dificil-
mente se poderá dar por unha de-
cisión puntual nun momento po-
lítico concreto. Creo que o feito
de que Esukadi, Galiza e Cata-
lunya acaben tendo un recoñece-
mento nacional é un paso cara a
adiante importante. Pero non é
definitivo nin tan grande como
nós desexaríamos. 

Á volta da esquina está a

Asemblea Nacional do BNG e
as eleccións municipais. Cales
son as liñas xerais que se mar-
can para estas citas? Van seguir
profundizando na renovación?

Esta Asemblea Nacional debe
ser fundamentalmente para teste-
muñar e referendar a madurez
dunha organización que hoxe xa
ten responsabilidades de Gober-
no. No referente ás eleccións mu-
nicipais son para nós un reto
máis, para o que nos marcamos
obxectivos ambiciosos. Un deles
e ser capaces de presentar candi-
daturas en todos os concellos. Ou-
tros, aumentar o noso nivel de vo-
tos en termos absolutos, o núme-
ro de alcaldías nacionalistas e go-
bernar en todas as cidades. Quere-
mos conseguir un resultado que
sirva para trasladar ao ámbito lo-
cal o “cambio galego” que temos
en marcha desde a Xunta.♦

‘Nunca entendemos a autodeterminación como un proceso puntual’

‘Para
un nacionalista
o Estatuto
de autonomía
nunca pode ser
o seu horizonte
estratéxico”

Que valoración realiza do pro-
ceso de cambio estatutario?

Creo que o proceso vai ben.
Dentro desa vitoria na batalla das
ideas á que facía antes referencia,
hai ano e medio os nacionalistas
estabamos sós dicindo que se ne-
cesitaba un novo Estatuto e que
conseguilo era unha batalla polí-
tica importante. Agora vemos
con satisfacción que todas as for-
zas políticas e unha inmensa
maioría social concordan nisto
connosco. Temos avanzado xa,
polo tanto, un grande anaco de
camiño, o máis difícil.

Creo que agora, máis ca nun-
ca, se pon en evidencia que Gali-
za non precisa calquera Estatuto.
Que necesita un Estatuto de na-
ción. Un Estatuto ambicioso por-
que é necesario para desenvolver
todo o benestar dos cidadáns de
Galiza. E un Estatuto de nación
porque Galiza non se pode que-
dar atrás na reforma do modelo
de Estado que xa está en marcha.
Estou convencido que para con-
seguir eses obxectivos se teñen
que dar tres elementos claves:
que as forzas políticas teñamos
propostas claras e comprometi-
das a este respecto. O BNG xa
presentou hai moito tempo o seu
proxecto articulado. Que teña-
mos capacidade de dialogo e que
o utilicemos para redactar un Es-
tatuto pensado na Galiza, feito na
Galiza para os galegos e non pen-
sando en Madrid nin nas estrate-
xias que nos marquen desde Ma-
drid. Desde logo o BNG sempre
traballou con eses criterios. Fi-
nalmente, que o Estatuto, ade-
mais de ser labor das forzas polí-
ticas, o sexa do conxunto da so-
ciedade. Para iso a participación

e a mobilización da cidadanía é
algo fundamental. A partici-
pación cidadá que se está a dar
vén incentivada polo nacionalis-
mo. Se se dan estas tres circuns-
tancias, penso que imos concluír
o proceso con éxito.

En Catalunya, os impulso-
res do Estatuto, ERC e o pro-
pio Pasqual Maragall, foron
os grandes prexudicados polí-
ticos do proceso logo do re-
corte do Estatuto realizado
nas Cortes españolas. Non ten
medo a que lle ocorra algo se-
mellante ao BNG?

A min o único que me im-
porta e me preocupa neste pro-
ceso é que saia beneficiada Ga-
liza e o pobo ga-
lego. Nese senso,
se, finalmente,
Galiza ten un Es-
tatuto de nación,
un Estatuto am-
bicioso, que nos
permita autorres-
ponsabilizarnos
do noso futuro,
estou convencido
de que será tamén positivo para
o BNG, independentemente dos
réditos partidarios que poida-
mos ter a curto prazo.

Non vai ser difícil ese
avance estatutario coa actual
correlación de forzas, sobre
todo se ollamos as primeiras
propostas que están a realizar
tanto PP coma PSOE. Paréce-
me vostede moi optimista.

Son optimista porque pulso
todos os días a opinión da socie-
dade galega e sei que hoxe existe
unha opinión maioritaria social,
composta por votantes do PP, do
PSOE e do BNG, por suposto,

que non admitirían, baixo ningún
concepto, que Galiza quedase
atrás, que o seu Estatuto non esti-
vese ao mesmo nivel que Euska-
di e Catalunya. As forzas políticas
non poden ir contra esa demanda
social. Traballo con esas hipóte-
ses, de aí o meu optimismo sobre
o resultado final do proceso.

Imaxinemos que é a hora
de votar o Estatuto, onde pon
o BNG o seu listón para dar-
lle o apoio?

O nacionalismo ten que deste-
rrar calquera ateibo psicolóxico de
perdedor. O nacionalismo non es-
tá no país para opinar sobre o que
fan os demais. Non estamos a
agardar que Estatuto nos poñen

para ver o que vo-
tamos. Nós esta-
mos redactando o
Estatuto. O na-
cionalismo está
xerando a opinión
pública necesaria
para que Galiza te-
ña un Estatuto de
nación e un Esta-
tuto ambicioso.

Temos que colocar o nacionalis-
mo, dunha vez por todas, nesa óp-
tica de gañador. O nacionalismo
non só é determinante en Galiza,
senón que é o motor deste proce-
so. Son, en todo caso, as outras
forzas políticas as que deben de
pensar o que van facer, ante unha
opinión maioritaria que demanda
un Estatuto ambicioso, un Estatu-
to de nación.

Vostede teima en facerlle
ofertas e Alberto Núñez Fei-
xoo. Pídelle contestación pero
el cala.

Nunca cansarei de ofrecer
diálogo pois as forzas políticas

temos que arriscar e realizar
propostas para conseguir un
acordo para que Galiza teña o
Estatuto que demanda a socie-
dade. Penso que é o momento
do liderado político. Nun mo-
mento tan importante, os líde-
res políticos non podemos ficar
calados, temos que realizar pro-
postas e tentar atopar puntos de
encontro. Agardo que o PP poi-
da responder a elas sen ter que
andar preguntándolle a Madrid
o que pode ou non pode dicir.

Pero vostede pensa que é
positiva a proposta de finan-
ciamento que realizou o PP?

Penso que o PP confunde o
que é financiamento co que é o in-
vestimento do Estado na Galiza.
Na súa proposta, o único que di é
que se necesita autonomía e su-
ficiencia financeira e unha Axen-
cia Tributaria Galega.  A min esa
proposta sérveme como punto de
partida para comezar a traballar na
Comisión. Agora o que temos é
que ver como conseguimos esa
autonomía e esa suficiencia finan-
ceira. A respecto do investimento
do Estado na Galiza, nós temos re-
alizado unha proposta que se o PP
é capaz de superar, non vou ser eu
quen me opoña. Se o financiamen-
to é cuestión fundamental para
eles, xa que logo, podémolo tomar
como punto de partida. E se o te-
ma do recoñecemento nacional de
Galiza é intranscendente para o PP
non deberían ter problema para ce-
der nesta cuestión. Se non ceden é
que o único que lles interesa é fa-
cerlle caso a esa estratexia de ex-
trema dereita, salvadora da unida-
de de España que todos os días de-
fenden Mariano Raxoi, Ángel
Acebes e Eduardo Zaplana.♦

‘Son optimista porque coñezo o que demanda a sociedade’

‘O nacionalismo
non pode ir
nunca máis
como perdedor”



RUBÉN VALVERDE
A política de subcontratacións
do estaleiro militar Navantia
(antiga Izar) en Ferrol vén de
deixar na rúa 138 traballadores.
Trátase de empregados da em-
presa auxiliar Montaxes Ner-
vión, que leva anos traballando
dentro do recinto de Navantia.
Os motivos do despido débense
a que Navantia centralizou en
Madrid a política de subcon-
tratacións e substituíu a Mon-
taxes Nervión porMaesa ou Mon-
cobra, empresas pertencentes ao
holding de Florentino Pérez.

Navantia, empresa que opera en
Fene-Ferrol, Cartaxena e San
Fernando-Cádiz, pero cuxa sede
social está radicada en Madrid
(Rúa Velázquez 132) centralizou
toda a política de subcontrata-
cións dende a capital do Estado.
Esta decisións está levando a que
varias empresas auxiliares que
até agora viñan desempeñando
as súas actividades en Galicia
corran o risco de ter que pechar,
tal e como lle está a ocorrer a
Montaxes Nervión.

O gran beneficiado desta po-
lítica centralizadora da empresa
pública Navantia está a ser o hol-
ding de empresas do ex presi-
dente do Real Madrid e presi-
dente da construtora ACS, Flo-
rentino Pérez. As súas empresas,
Maesa e Moncobra, con pouca
experiencia no sector e ningunha
nas instalacións de Fene e Ferrol,
están a quedar coas subcontrata-
cións que se ofrecen.

Na actualidade, tal e como in-
forma a CIG, Navantia Fene-Fe-
rrol conta cunha importante carga
de traballo tras a adquisición de
dous novos contratos. Os sindica-
tos non entenden que nesta situa-
ción de bonanza sexan despedidos
138 traballadores. Segundo indica
o membro do comité de empresa
de Navantia en representación da
CIG, Manel Grandal, “Montaxes
Nervión era unha empresa que pa-
ra o que son as subcontratas tiña
unhas boas relacións laborais. Le-
vaba respectando os acordos do
naval dende o 2001, algo pouco
habitual nas auxiliares”.

Mobilizacións e readmisión

Os sindicatos levan tres días de
folga indefinida e xa foron reci-
bidos por unha delegación do
Ministerio de Traballo. Tamén ti-
veron unha reunión co consellei-
ro de Industria, Fernando Blan-
co, e o xoves día 20 teñen un en-
contro co presidente de Navan-
tia, Gómez Jaén. O obxectivo
destas xuntanzas é conseguir que
nunha vindeira reunión do Con-
sello de Administración que se
celebrará o luns 24 de xullo se

decida volverlle outorgar o con-
trato a Montaxes Nervión. 

Até o momento, a empresa
non parece que estea polo labor
de modificar os contratos das em-
presas auxiliares, segundo indica
a CIG. De persistir esta actitude,

os sindicatos pediranlle a Navan-
tia que obrigue as novas empresas
subcontratadas a admitir estes
138 traballadores despedidos.

Ademais, os sindicatos pre-
paran novas mobilizacións para
o vindeiro luns, coincidindo coa

reunión do Consello de Adminis-
tración da empresa. O mesmo
fan o xoves 20 co gallo da xun-
tanza con Gómez Jaén. En caso
de non cumprirse as demandas
dos sindicatos, decidirán novas
medidas e o alcance destas.♦
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Na autobiografía titula-
da Así fue, conta
Xabier Arzalluz un

episodio que ten moito intere-
se para comprender a xénese
das autonomías. Falando con
Felipe González, o líder dos
socialistas preguntoulle como
era o asunto das deputacións
vascas. Arzalluz describiulle
o reparto das tarefas que tiñan
e González díxolle que a algo
así terían que chegar os anda-
luces, “a unha mancomunida-
de de deputacións, sen máis
pretensións”, “porque
Andalucía nunca estivo unifi-
cada e un sevillano non sabe
nin onde está Almería”. 

Ao pouco tempo, os
andalucistas negociaron con
Martín Villa un réxime auto-
nómico importante, pero dun
nivel algo inferior ao vasco e
catalán, e ollo ao dato, nun
chanzo xurídico intermedio
entre as autonomías de
primeira e as de segunda.

En setembro deste 2006
chegará ás Cortes o novo pro-
xecto andaluz de Estatuto. Nel
está pactada a definición como
“realidade nacional”, que sitúa
outra vez Andalucía nun chan-
zo intermedio entre as de
primeira que se definirán como
nacións e as de segunda (Illas
Baleares...) que agora incorpo-
ran a definición de
nacionalidade histórica. Non é
por casualidade que Andalucía
se sitúe das dúas veces nun
chanzo intermedio, porque as
realidades, perseveran ao
longo do tempo con máis
insistencia da que moitas veces
se cre. 

Isto é o que hai, tres
divisións reais e a dúbida de en
cal militará Galiza. De momen-
to sabemos que en primeira
non. Impídeo a oposición do
PP á definición de nación e a
necesidade de obter dous terzos
dos votos no parlamento
galego para aprobar o novo
texto. A dos populares é unha
posición cómoda e sen custos,
porque xa o BNG se encargou
de descartar a definición de na-
ción antes de comezar o deba-
te, pactando o sucedáneo de
“carácter nacional”, ao mesmo
tempo que elevaba a voz para
dicir que somos tanto como os
que máis, que é precisamente o
que non di o texto. 

Unha vez admitida e pacta-
da co PSOE a definición do ca-
rácter nacional no documento
do Estatuto, os líderes do
Bloque piden agora que no pre-
ámbulo figure a palabra nación.
Pero como se pode ceder antes
de comezar a negociación? Co-
mo se pode admitir de entrada
unha definición de menor ran-
go e despois dicir que se quere
a superior? Pois para consumo
da decepcionada parroquia na-
cionalista. Parece dun filme
dos Irmáns Marx. É como se
un tratante afirma publicamen-
te que non vende o xato por
menos de vinte e xa antes o ti-
ña apalabrado por cinco. Máis
madeira!♦

Centralizados en Madrid os contratos
que benefician a empresas da capital do Estado

Despedidos 138 traballadores
dunha auxiliar de Navantia por mor
da política de subcontratacións

Cinco estaleiros da Ría de Vigo
–Barreras, Freire, Vulcano, Me-
talships e Armón- impugnaron xu-
dicialmente o convenio colectivo
do Metal de Pontevedra. A deci-
sión de impugnación afecta a tres
artigos. O artigo 1º, que recolle o
ámbito de aplicación do convenio.
O artigo 9º, que trata a subcontra-
tacións. E, a disposición adicional
quinta, que recolle medidas para
acabar coa precariedade laboral. A
decisión dos estaleiros pretende
deixar sen efecto estes acordos e
os sindicatos xa amosaron a súa
negativa a ceder nestes puntos.

Os estaleiros consideran vi-
tais os puntos impugnados para
manter a flexibilidade laboral,
que segundo eles, permite com-
petir no actual mercado. Porén,
a negativa a asumir estes artigos
deixaría o sector naval nunha si-
tuación de precariedade e intro-
duciría a competencia desleal
entre traballadores posto que as
empresas poderían traer opera-
rios de fóra do Estado para pa-
garlles salarios máis baixos.

O artigo primeiro estabelece
que todas as empresas que traba-
llen no sector do Metal en Ponte-
vedra e todos os traballadores,
independentemente da nacionali-
dade, terán que aplicar o conve-
nio aínda que sexan traballadores
da UE con salarios inferiores.
Este artigo evita que as empresas
poidan usar man de obra barata
para facer competencia desleal.

O artigo nove indica que as
empresas principais que subcon-
traten traballos terán que respon-
der solidariamente tanto en sala-
rios como por indemnizacións
en caso de morte ou invalidez
por accidente laboral. Tamén es-
tabelece controis para vixiar a si-
tuación das subcontratas.

A disposición adicional
quinta regula a contratación no
sector e tenta limitar a precarie-
dade. Foi un dos puntos máis
discutidos durante a sinatura do
convenio e estabelece que, por
exemplo, nas subcontratas a
porcentaxe de traballadores fi-
xos ten que chegar a un 35%.

Medidas conxuntas

Os tres sindicatos chegaron a
un acordo para tomar medidas
conxuntas de presión sobre es-
tes cinco estaleiros. A primei-
ra delas sería impedir que nin-
gún deles poida entregar nin-
gún barco de nova constru-
ción. En segundo lugar, esí-
xenlles ás concellerías de In-
dustria e Traballo a suspen-
sión de subvencións concedi-
das aos estaleiros, porque con-
traín e cometen fraude no mo-
tivo das axudas: a estabilidade
no emprego. 

En terceiro lugar, pídenlle á
consellería de Traballo  unha
actuación inmediata no cumpri-
mento do convenio, inspeccio-
nando as empresas auxiliares
do naval na aplicación do 35%
do cadro de traballadores fixo.
Por último, as tres centrais
agardarán á incorporación dos
planteis para mobilizarse contra
aqueles estaleiros que non
acepten o convenio.♦

Cinco estaleiros de Vigo impugnan
xudicialmente o convenio do Metal

Imaxe dunha asemblea da pasada folga do metal en VIgo.                                                                          PACO VILABARROS



Empregamos deliberadamente o singular
para discorrer –illándoa– sobre as múltiplas
circunstancias posíbeis, que nun intre dado,
inciden na toma de decisións, ben dos indi-
viduos ou das comunidades. Avaliar unha
soa circunstancia é máis doado aos nosos
efectos que considerar o conxunto de variá-
beis que determinan os feitos. Porque xa sa-
bemos que decidir sen ter en conta a com-
plexidade de factores, ideas e intereses de
calquera medida de goberno, cualifica os
gobernantes imprudentes. Do mesmo xeito,
que non adoptar unha decisión despois de
ponderar adecuadamente as súas repercu-
sións e condicións de posibilidade, define
os políticos pusilánimes. A prudencia en
ponderar, así como a carraxe en decidir, son
virtudes indispensábeis dos cidadáns en-
frontados ás tarefas de gobernar.

Illar nomeadamente a liberdade indivi-
dual como valor e a democracia como sis-
tema político facilítanos a estimanza da or-
de de prioridades no confronto da liberdade
do individuo coa liberdade colectiva da co-
munidade. Nos últimos douscentos anos
houbo ocasións para decidir entre a liberda-
de individual dos cidadáns ou a defensa e
aplicación do recoñecemento da liberdade
colectiva dos pobos que forman o Estado.

A Revolución Francesa alentaba a
conquista da libertade, da igualdade e a
fraternidade dos individuos, porque os
consideraba estadios indispensábeis na
construción do concepto de cidadanía,
idea que se estimaba de valor e cotización
universais. O absolutismo mantiña a uni-
dade artificial dos territorios e a submi-
sión dos individuos baseando a súa forza
persuasiva na cualificación divina do po-
der dos reis. A Revolución derrubou o mi-
to da orixe divina do poder dos monarcas
e reivindicou a soberanía da nación e a li-
berdade e igualdade de todos os homes.

A partir dese momento histórico xur-
diu o problema de liberar as nacións so-
metidas para facer libres os seus cidadáns.
A liberdade individual demandaba a liber-
dade colectiva da nación para poder exer-
cela, pero tal siloxismo estaba ben lonxe
de ser de aplicación mecánica, entre ou-
tras razóns, porque a liberdade para ser
efectiva ten que ser sentida como unha ne-
cesidade intensa por aqueles que viven
privados dela, da mesma maneira que o
exercicio da autoridade despótica presu-
me a complicidade dun pobo submiso.

No 1808, a invasión napoleónica era in-
terpretada en termos de asoballamento da
identidade política colectiva. Recuperar a ca-
pacidade de expresar a vontade común dos es-
pañois era a prioridade política fronte a cir-
cunstancia histórica do sometemento militar.
Restabelecida a monarquía de Fernando VII,
a Constitución de 1812 actualizaba o réxime
monárquico limitando o absolutismo coa Car-

ta das Liberdades Individuais que consagraba
os dereitos que o Rei prometía defender can-
do xuraba respectar a Constitución. O Trienio
Liberal foi o intento de consagrar esas liber-
dades individuais, previas e anteriores á de-
manda do exercicio dos dereitos colectivos,
pero a liberdade non é cousa doada e o libe-
ralismo político precisou dun século para
asentar a garantía dos
dereitos básicos dos ci-
dadáns e, cando o exer-
cicio destes era xa unha
demanda universal da
sociedade democrática,
manifestouse a necesi-
dade de reclamar o exer-
cicio dos dereitos colec-
tivos como forma de
participación dos pobos
na construción do Esta-
do federal. Quere dicir
que a conquista dos dereitos individuais ante-
cede á reclamación dos dereitos colectivos. A
pesar de que os intentos de cambiar a forma
monárquica de goberno pola forma republica-
na sempre levou aparalleda a demanda dun
Estado federal, tamén resulta historicamente
constatábel que a impaciencia malogrou as
posibilidades da organización federal do Esta-
do español, e iso porque se anticipou a priori-
dade política á circunstancia histórica que po-
día facela viábel. Ante os excesos do “canto-
nalismo”, Castelar puido berrarlles aos fede-
ralistas que reclamaban a república federal:
“Enterrástela en Cartagena!”. O erro consistiu
en precipitar unha demanda cando a circuns-
tancia histórica non era favorábel. No 1931
era importante a demanda do Estado federal,
pero a conciencia política maioritaria da súa
inoportunidade histórica, achandou as preten-
sións a unha forma de organización territorial
cuasi-federal.

Volveuse insistir no 1978 pero a urxen-
cia na consolidación democrática do Esta-
do afastou a pretensión federal no trata-
mento de organización do territorio. A pe-
sar de que a circunstancia histórica non fa-
voreceu a posta en valor dos dereitos co-
lectivos dos pobos de España, un feito so-
brancea todos os intentos por adiar este
problema, tal é a evidencia de que as na-
cionalidades históricas non poden ser re-
baixadas á categoría de territorios autóno-
mos sen personalidade colectiva definida,
porque a asimilación cultural foi un sonado
fracaso histórico incapaz de escurecer as

culturas nacionais de Cataluña, Euskadi e
Galiza. No canto de afrontar o terceiro Es-
tatuto galego a prioridade política vén mar-
cada pola necesidade de definir a Galiza
como nación. O demais é técnica xurídica.

Recoñecidas as tres nacionalidades his-
tóricas a súa natureza política de nacións,
estaremos en camiño de acometer a realiza-

ción suprema do derei-
to colectivo por exce-
lencia: o dereito de au-
todeterminación. De-
reito colectivo tan in-
discutíbel dende o
punto de vista demo-
crático como o dereito
individual ao voto li-
bre directo e secreto.
Este é o desafío da mo-
derna democracia es-
pañola. Os pusiláni-

mes aducirán que o exercicio do dereito co-
lectivo de autodeterminación pode acabar
na secesión dos territorios históricos con
categoría nacional, pero nós negámolo, moi
pola contra pensamos que o argumento da
secesión é a pantasma que nos veda o ser
democraticamente consecuentes. O risco de
secesión é unha lectura interesada dos uni-
taristas recalcitrantes. Os que temos fe na
racionalidade das decisións colectivas non
nos asusta o exercicio do dereito de autode-
terminación, porque temos plena confianza
na maioría de idade política dos pobos ca-
talán, vasco e galego.

Agora ben, cómpre meditar que se non
abrimos o debate sobre o exercicio deste de-
reito colectivo aceptamos a íntima febleza
dos alicerces do Estado que emana da Cons-
titución do 78, porque decidir libremente
formar parte de España é unha ambición le-
xítima, aínda que historicamente eludida
polo centralismo so capa da descomposi-
ción do Estado. Parécenos máis perigosa a
actitude de padecer a unidade como imposi-
ción constitucional que reivindicar a liber-
dade colectiva para ser parte constitutiva do
edificio xurídico do Estado. No primeiro ca-
so exercemos na condición de pobos libres,
namentres que no segundo resignámonos á
condición de periecos sen dereitos.

A circunstancia histórica está a favor
das formas non violentas de expresión da
opinión política colectiva. Comezado o
discurso democrático no nacionalismo vas-
co independentista, a experiencia de aso-

marse ao principio da secesión política non
pode producir menos vertixe que o intento
de declarar a independencia dende a mino-
ría. Porque a secesión non forma parte do
obxetivo do nacionalismo periférico elec-
toralmente maioritario. Pola contra, o seu
obxetivo político é o de decidir voluntaria
e colectivamente onde queren estar. Cóm-
pre valorar con tino que unha cousa é ser li-
bres por decisión allea e outra moi diferen-
te é ser libres de formar parte dun Estado
común por decisión propia. A confianza
nos demais forma parte dos principios ele-
mentais do comportamento democrático.

Lida a Constitución do 78 como pacto
das forzas da oposición co goberno no 1977
ten senso político. Manter a súa inmaculada
literalidade parécenos un exercicio de hipo-
crisía. Nós pensamos que a construción in-
dutiva do Estado federal dende a periferia
non é menos lóxica que estimar que só pen-
san nos intereses xerais as cúpulas dos par-
tidos centralistas. Como demócratas non
podemos aceptar que “poder central” e “in-
terese xeral” sexan termos sinónimos. Non
semella utopía acometer no momento ac-
tual a redacción de novos Estatutos para ve-
rificar o limiar de tolerancia que aínda lle
resta á actual Constitución. Día virá en que
se acade un acordo político en forma de
pacto de Estado entre as forzas centralistas
e os nacionalismos periféricos, en torno ao
concepto de autodeterminación positiva.
Este pacto levará implícito que o recoñece-
mento do Estatuto de Nación aos territorios
da periferia implicaría o compromiso das
forzas nacionalistas de faceren campaña a
favor dunha autodeterminación integradora
no Estado español. Unha vez que este reco-
ñecemento levaba aparellada o exercicio da
libertade colectiva para decidir. Temos ne-
cesariamente que pensar que é posíbel pac-
tar a integración voluntaria no Estado pluri-
nacional español, se tal decisión é froito do
exercicio do dereito colectivo de autodeter-
minación. Para os asustadizos ou os vanta-
xistas é necesario lembrar que autodetermi-
narse e separarse non son termos reciproca-
mente esixíbeis.

Pensamos que o acordo sobre bases
programáticas para a acción do goberno
que asinaron o PSdeG-PSOE e máis o
BNG, dende a cautela, favorece a instala-
ción do PPdeG en torno á definición do
“carácter nacional de Galicia” porque a
circunstancia histórica apunta á tendencia
do Estado “de cara a unha configuración
plurinacional, pluricultural e plurilingüe”.
Está ben claro pois que a circunstancia
histórica é favorábel á reclamación do Es-
tatuto de nación para Galicia como priori-
dade política insoslaiábel. O deber dos
prudentes é poñer rumbo a ese futuro, a
covardía dos pusilánimes buscará acougo
no ámbito máis escuro do noso pasado.♦
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Circunstancia histórica e prioridade política
MIGUEL BARROS

Como conciliar os dereitos individuais e os derei-
tos colectivos? Mediante a negociación entre o
poder central e os poderes periféricos pódese ato-
par unha saída ao conflito entre Estado e nacións.

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

‘Como demócratas
non podemos aceptar
que «poder central» e

«interese xeral»
sexan termos sinónimos”
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Líbano e Palestina
CARLOS AYMERICH

Hamas e Hizbullah cometen atentados contra civís ino-
centes, mesmo cando atacan unidades militares. O Tsa-
hal, o exército de Israel, realiza operacións militares.
Mesmo cando estas consisten en metrallar refuxiados que
foxen ou bombardear barrios das cidades do Líbano ou
de Palestina. Hamas e Hizbullah secuestran soldados is-
raelís. Un e dous, respectivamente. Nos cárceres israelís
amoréanse milleiros de palestinos e libaneses, moitos de-
les nenos, que non foron nin serán axuizados por come-
teren delito ningún. As leis do Estado de Israel exclúen o
20 por cento da súa poboación, a de orixe árabe, do ac-
ceso aos traballos e empregos públicos. É un sistema et-
nicamente organizado, que discrimina “legalmente” os
non xudeus. E, porén, será acusado de antisemita quen o
lembre. Porque racistas, fundamentalistas e terroristas
son, xa se sabe, os árabes. Israel, que non está sometido
ás investigacións da axencia da ONU para a enerxía ató-
mica, posúe un arsenal nuclear de dimensións descoñeci-
das. Mais ninguén o ameazará coa guerra de non aceptar
o control das Nacións Unidas.

Non, non é doado encontrar saídas ao beco no que

Oriente Próximo está metido. Mais non será coa equidis-
tancia –que, como se está a ver, non é tal– que o problema
se poida resolver. Non é chamando todos os contendentes
ao cesamento das hostilidades, sen recoñecer que hai agre-
sores e agredidos, que se poderán pór as bases dunha solu-
ción duradoira e aceptábel pa-
ra todas as partes en conflito.
Haberá, si, que pórlles fin aos
atentados contra a poboación
civil israelí. Mais haberá que
lles dar medios ás autoridades
palestinas para podelo facer e,
sobre todo, investila dunha
imprescindíbel lexitimidade
moral e política: asegurando o
cumprimento das vedraias re-
solucións da ONU que lle or-
denan a Israel a volta ás fron-
teiras anteriores a 1967 e dán-
dolle unha solución xusta á
cuestión dos refuxiados. Des-
mantelando, pois, o muro que
Ariel Sharon comezou a cons-
truír e recoñecendo un Estado
palestino viábel e non un arquipélago bantustánico de en-
claves desconectados entre si. Sen que os incumprimentos
de anteriores acordos por parte de Israel constitúa o punto
de partida da negociación seguinte.

E teremos que nos informar e que actuar. Non nos dei-
xar levar por etiquetas ou tópicos interesados e profundar

nas causas e na verdade das cousas. Saber, por exemplo,
que máis que unha organización xiíta, Hizbullah é un par-
tido nacional libanés apoiado tamén por cristiáns e sunni-
tas. E que, en todo caso, a preminencia das organizacións
confesionais sobre as nacionalistas e progresistas non é

froito do acaso mais dunha
política conscientemente de-
senvolvida polos EE UU e Is-
rael desde os primeiros anos
oitenta do século pasado que
agora, no Líbano, o Iraq, Pa-
lestina ou Afganistán, vírase-
lles na súa contra.

E eu, persoalmente, prefe-
riría poder compartir códigos
e valores comúns, en canto
que universais, coas organi-
zacións que loitan pola libe-
ración nacional en Oriente
Próximo. Porque só dese xei-
to, só cando a loita defende
valores e se desenvolve con
métodos cos que calquera
persoa por riba da súa etnia

ou relixión se pode identificar, pode xurdir unha solida-
riedade verdadeira. Mais, aínda así, a miña sensibilidade
aínda me indica que hai vítimas e hai vitimarios e que as
culpas non son iguais. E, case instintivamente, a miña hu-
manidade lévame a identificarme cos primeiros e a con-
denar os segundos.♦

Diciamos hai días que un tema im-
portantísimo na cidade da Coruña
é o que atinxe a todo o que ocorre
arredor da fábrica de armas, que
ocupa unha enorme parcela de
uso, polo de agora industrial, na
periferia do termo municipal e á
que desde hai moitos anos axexan,
con anceiosos ollos, os operadores
urbanísticos da cidade como unha
das últimas apostas construtivas
en grande escala dentro dos lími-
tes urbanos da Coruña. Estas cir-
cunstancias e a isóclina tendencia
recualificadora do Concello en ca-
sos recentes, fai saltar de cando en
vez todas as alarmas entre os tra-
balladores e a sociedade coruñesa
en xeral, cansa xa de tanta derrota
pública perante os intereses parti-
culares do poderoso lobby cons-
trutivo-político.

A fábrica de armas coruñesa é
unha institución laboral que deriva
daquelas primeiras áreas de fabri-
cación de armamento que ao abri-
go da situación xeográfica de Ga-
licia, se instalaron na nosa cidade
durante a Guerra do 1936 en im-
provisadas instalacións que máis
tarde, na década dos cincuenta, pa-
sarían aos terreos actuais de Pala-
vea. Pero diversas circunstancias
relacionadas coa mesma produ-
ción levaron a que en xullo de
2001 a empresa americana Gene-
ral Dynamics lle mercase a fábrica
a Santa Bárbara por cinco millóns
de euros e unha serie de estipula-
cións que, entre outras cousas, ga-
rantían os postos de traballo até o
vineiro 25 de xullo, incerteza que
o conselleiro delegado mesmo
quixo despexar, renovando esta
garantía para os 212 empregados
por un período indefinido, coa
asunción, por parte da factoria, da
segunda área de negocio contem-
plada no contrato de compra-ven-
da: o sector aeronáutico, aínda que
faltan por concretar cifras, prazos
e outros datos imprescindíbeis pa-
ra materializar este compromiso.

A situación actual, dentro des-
te clima de incerteza en que se de-
senvolve a vida laboral da fábrica,
ten varios compoñentes. A carga
de traballo actual, que oficialmen-
te é do 56%, na realidade non pa-
sa moito do 25% efectivo, o que

non axuda moito a levantar a mo-
ral nin a presentar unha proposta
global de acción sindical, por can-
to o mesmo comité de empresa
non ofrece unha estampa unitaria
de solución de futuro, pois men-
tres a UGT, que dispón de seis

membros, contempla unhas novas
instalacións antes de aceptar un
plano de traballo, a postura da
CIG, con tres representantes, é a
de condicionar calquera proxecto
de traslado a un plano de traballo.

En todo caso, e aínda que os

terreos actuais están alugados ao
seu propietario, o Ministerio de
Defensa, a empresa estadouniden-
se estaría disposta a irse a outra
ubicación con certos condiciona-
mentos económicos. E xa sabe-
mos por experiencia nesta cidade

como as gasta o citado ministerio
nestes asuntos urbanísticos. Non
hai máis que relembrar o convenio
subscrito co Concello sobre os te-
rreos e cuarteis, convenio que re-
sultou ruinoso para os intereses
comúns. Agora, o Concello di de
que soamente recualificaría os de-
vanditos terreos de Palavea se se
garanten todos os postos de traba-
llo. A fantasma de Tabacos paira
entre os traballadores como a som-
bra da epístase máis negra deste
drama que está a desenvolverse
entre o escepticismo da cidadanía
e o temor xustificado dos protago-
nistas. Pero seguiremos atentos
porque este asunto é un elemento
de decisiva importancia na estru-
turación económica da cidade co-
ruñesa e do conxunto de Galicia.♦

O pastel dos terreos
da fábrica de armas

MANUEL LUGRÍS

A prórroga do convenio sobre o futuro da factoría de General Dynamics abre
dúbidas sobre o futuro dos seus terreos, moi apetecíbeis para a especulación.

A Coruña

Os crimes dos que chaman
aos outros terroristas

LOIS DIÉGUEZ

Este tempo de lecer, ledo e descansado, pedíanos un conto de rosas,
unha aventura quizabes, unha viaxe ben contada. Pero o que está a
acontecer outra vez no Oriente prohíbenolo. Non ficariamos tran-
quilos se non deixásemos escrito outra vez a inquedanza que nos
producen os novos asasinatos realizados por ianquis e sionistas no
Líbano e en Palestina. Asasinar non é somentes invadir un país, am-
parado só no grande potencial militar que un ten. Éo tamén o acirrar
a un amigo para que o faga, ou despois, nos organismos interna-
cionais que desde a desfeita da URSS se mudaron nunha vergoña in-
ternacional, ficar a velas vir, indiferente ou covardemente calado co-
mo se o crime executado nos demais non nos doese. Non poden se-
guir chamándolle terroristas aos que se defenden da invasión e do
ataque. Iso xa non convence. Se Hezbolá é terrorista, como teriamos
que chamarlle ao exército sionista ou aos mercenarios ianquis? O ra-
zoamento, hoxe, xa non vale para nada. O bó, queremos dicir, o que
nos dá a lóxica. E se  a pureza das cousas, a xustiza, a democracia,
o respecto aos outros, a humildade... xa non cotizan neste mercado
social, en que nos converterán os asasinos? De resultas, a nós éntra-
nos cada vez máis unha impotencia dura como a catedral de Santia-
go. Moita pedra hai alí. E iso tamén nos doe porque a impotencia só
pode producir odio. Estamos enchendo o noso saco de odio contra
eses que arriba nomeamos. Inquedámonos polo cadro, por esta pelí-
cula que aceda o noso corazón. Somos moitos no mundo, na Galiza,
aos que nos pasa isto. Moitísimos. E tan só nos arrola con harmonía
este consolo: as armas poderosas poden destruír para roubar; mais
nunca poderán matar o odio. E, contraditoriamente, cada día multi-
plícano. Eles mesmos saben que a súa guerra rematará no fracaso.
Serán quen de asasinar a todos os que os odiamos?♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Non é chamando a todos
os contendentes ao cesamento

das hostilidades, sen recoñecer que
hai agresores e agredidos,

que se poderán pór as bases
dunha solución duradoira e

aceptábel”
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Como é este libro?
Non é doado resumir un tra-

ballo que se prolongou case
cinco anos. É un intento de ana-
lizar o feito de Galiza como na-
ción dende distintos planos nun
momento concreto da historia
do Estado e da historia de Gali-
za. E todo iso, a través dunha
persoa que é clave na confor-
mación do nacionalismo de
posguerra. Francisco Rodríguez
é un fino condutor de moitas
cousas do nacionalismo galego
e, a través da súa peripecia vi-
tal, o libro conta a construción
dun movemento que agora é
moi importante. Sen ese traba-
llo, os nacionalistas galegos nós
estariamos neste momento nin
no goberno do país nin debaten-
do un Estatuto que poida colo-
car a Galiza como nación no
Estado. O libro ten unha certa
vocación de obra aberta que co-
meza no momento en que Ro-
dríguez volve de Albacete, en
1971, e consegue unha praza de
profesor en Galiza. Nese mo-
mento, ocorrido hai 35 anos, el
faise o propósito de que se em-
pregue o galego en calquera
posto de traballo. E remata cun
capítulo que está escrito no pa-
sado mes de maio e que salien-
ta que o movemento continúa,
tanto dende o punto de vista co-
lectivo como persoal.

É un libro que se pode ins-
cribir na tradición dos libros
de conversas que reiniciaron
hai moitos anos Salvador Pá-
niker e Manuel Vázquez Mon-
talbán?

Modestamente, si. É un libro
que tamén nace dunha certa re-
flexión pragmática que, en parte,
foi contrarrestada pola experien-
cia práctica. En teoría, un libro
de conversas é máis doado que
un tratado filosófico ou que un
libro de ensaio. Logo un com-
proba que é unha obra dunha
enorme complexidade. Aos que
somos xornalistas e facemos
engtrevistas dende sempre paré-
cenos que iso ten moita facilida-
de, pero non é así. Os libros de
conversas son un xénero literario
específico que ten tradición no
noso país. Hai obras senlleiras e,
ademais, moitas delas están no
campo do nacionalismo.

O traballo de campo que
precisa un libro deste estilo
permite unha boa aproxima-
ción aos personaxes entrevista-
dos. No seu caso, que descu-
briu de Paco Rodríguez?

O meu coñecemento de Ro-
dríguez é moi directo dende hai
moitos anos porque eu comecei a
traballar con el en maio de 1996,
cando o BNG conquistou o seu
retorno ás Cortes poñéndolle fin
a ese hiato que foi imposto pola
ditadura. Dende o punto de vista
persoal, coñecía a Rodríguez co-
mo se pode coñecer a unha per-
soa coa que traballas moi ao seu

carón e coa que compartes moi-
tas afinidades, non só políticas
–que tamén– senón mesmo dou-
tro tipo. O que descubrín nel foi
unha capacidade analítica extra-
ordinaria para transcender a
anécdota e pasar do feito puntual
a conclusións de carácter cientí-
fico. E logo, máis que descubrir,
o que reafirmei é a idea de que
un dos seus trazos fundamentais
é a correspondencia entre o que
se di e o que se fai na práctica.
Esa honestidade “brutal” de
Francisco Rodríguez é un trazo
moi caracteriolóxico seu. Quen
non o coñeza persoalmente segu-
ramente ten unha imaxe del moi
distorsionada polos medios de
comunicación, e a mellor vacina
contra eses preconceptos é o seu
coñecemento directo. No seu ca-
so, a distancia entre a realidade e
o mito é enorme.

Non é alguén que se entrega
demasiado á política? Que fai
ademais diso?

A política eo todo. Non hai
propiamente ningún acto que
non sexa político. Se distingui-
mos entre política institucional
e orgánica e o resto da vida so-
cial, é unha persoa que gosta
moito de todo tipo de manifesta-
cións musicais, galegas ou non.
É un gran afeccionado á zarzue-
la e frecuenta moito en Madrid
os concertos desta música. É un
gran defesnsor da zarzuela co-
mo xénero lírico e como unha
forma de arte. Despois, é un
gran degustador de algo do que
eu tamén participo, o musical
americano dos anos 50-60. Es-
coita con moita frecuencia a
banda sonora de Cantando bai-
xo a chuvia ou a de Sorrisos e
bágoas. É un gran coñecedor da
música clásica e gran lector da
literatura clásica, á parte de ser
unha persoa sen cuxo concurso
é imposíbel explicar a crítica li-
teraria galega a respecto dos
grandes clasicos: Rosalía, Cu-
rros, Blanco Amor, etc. Hai un
nomento no libro no que eu lle
pregunto se é maís un intelec-
tual metido a político que ao re-
vés. Iso é unha pregunta sofis-
mática porque, á fin, non hai por
que facer compartimentos es-
tancos nin parcelacións. Eu
sempre digo que o nacionalismo
produce dirixentes e líderes po-
líticos que non son os conven-
cionais. Estou convencido de
que o mellor de Paco Rodríguez
está aínda por vir.

Se tivese que repetir a expe-
riencia de conversador, con
quen lle gostaría facelo?

Eu non son nada partidario
das visións políticas vencelladas
ao que se podería definir como
fulanismo, pero é certo que a po-
lítica fana as persoas. Hai un
elenco suficientemente amplo de
persoas coas que seguramente
sería moi interesante ter unha
longa conversa. ♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

P. CONDE

Xosé Mexuto
‘Na figura de Francisco Rodríguez, a distancia entre o mito e a realidade é enorme’

PERFECTO CONDE
Co seu libro Conversas con Francisco Rodríguez, de moi próxima
aparición en Edicións A Nosa Terra, o xornalista Xosé Mexuto re-
pasa a longa peripecia humana e política do dirixente nacionalista.
Segundo o autor, un home que ten moito que dar nos próximos anos.
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Que pasou en Sargadelos e
n’O Castro?

Así visto dende fóra, pois
que nos sacaron a administra-
ción. Hoxe recibín un telegrama
dunha asociación de Láncara na
que me poñen a seguinte frase:
“Mentres ti estabas facendo pa-
ís, outros estaban facendo cai-
xa”. Iso é o que pasou. Que ha-
bía ambicións desenfreadas. Fi-
xéronme unha trampa.

Quen trampeou?
Santiago Sineiro, que me fixo

unha trampa nunha sociedade que
é de servizos, o Grupo Técnico e
Organizador da Fábrica de Sarga-
delos, cuxo artigo oitavo di que

os socios teñen que pertencer ao
cadro de persoal de Sargadelos e
non vivir a máis de 25 quilóme-
tros, porque era un grupo técnico
para servir a empresa. Sineiro foi-
no cambiando e meteu outra so-
ciedade capitalista dentro diso,
xustificando que Sargadelos tiña
incompatibilidades que non per-
mitían máis ca o 10 por cento. El
fixo pasar iso co acordo dos com-
pañeiros sen darse conta ninguén
de que era unha manobra que fa-
cía. Ao mesmo tempo, con esa
mesma acta, que é do ano 2000,
sacoume a min da presidencia do
grupo, o que quere dicir que hou-
bo unha falsificación con todas as

consecuencias porque esa acta ti-
ña que asinala eu. E logo aprovei-
tou iso para que o grupo maiorita-
rio, a través de O Castro, tivese
maioría para darlla a eles.

E agora que?
En todo isto vai aparecer Si-

neiro con responsabilidades pro-
babelmente algo máis que en
termos mercantís, porque foron
trampas moi gordas as que me
fixo. Fixo unha trampa xa co da
Fundación Sargadelos. Como
administrador e avogado da em-
presa, estivo traballando catro
anos no da fundación e resulta
que non ía para diante o que el
facía. Finalmente, un profesor

mercantil díxonos que todo esta-
ba mal enfocado e que había que
facer as cousas dunha determi-
nada maneira. Cando así se fixo,
o rexistro deulle nome e número
á fundación e entón Sineiro non
tivo máis remedio que sacar a
careta e poiñerse en contra da
Fundación. Quero dicir que esti-
vo catro anos traballando e co-
brando por facer as cousas con-
tra nós. Convenceu outros rapa-
ces, pero todos os demais son in-
transcendentes para todo.

Vostede vai reclamar pola
vía legal?

Temos dous equipos estu-
dando a cousa para levala por to-

dos os lados. O que pasa é que
agora temos as vacacións e até
setembro non vai suceder nada.
Estamos reunindo todos os datos
para ver todas as trampas que
nos fixeron.

De seguir adiante todo o
que até agora pasou, que con-
secuencias pode ter para o
Grupo Sargadelos?

Estase vendo que hai moitas
adhesións e vai haber aínda moi-
tas máis porque téñenme anun-
ciadas non sei cantas cousas, ho-
menaxes, etc. Eu non pedín na-
da, pero son moi de agradecer
esas cousas porque iso ponlles
de manifesto a eles que non po-

Isaac Díaz Pardo
‘O Grupo Sargadelos pode desaparecer’

PERFECTO CONDE

Foi botado da dirección das empresas do Grupo Sargadelos, pero recibe mentres tanto as máis variadas home-
naxes e adhesións á súa figura, á súa obra e ao seu importantísimo traballo de recuperación da memoria cultural
e política de Galiza. Isaac Díaz Pardo, que vai cumprir 86 anos en agosto, considera que foi traizoado por unha
parte das súas persoas de confianza e está perocupado polo futuro das prestixiosas fábricas de cerámica galega.

P. CONDE
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den facer o que queiran. Eles
quererían facerse co control de
todo e empezar a vender isto e
aquilo, escarallar todo o que fo-
se cultural porque a cultura non
lles importa un pito. Pois agora
as adhesións que está habendo
impiden que se atrevan a máis.

Vostede como está vivindo
persoalmente esta experiencia?

Vívoa simplemente. A min
xa me pasaron moitas cousas. O
diñeiro cheira igual en todos os
lados e os comerciantes son os
mesmos en todas as partes. Xa ti-
vemos un preito que durou dez
anos. En 1968 empezou a vender
Sargadelos e a funcionar pouco a
pouco e, en canto que se veu que
ía para diante, os socios capita-
listas –e ningún dos que agora
fan o que fan contra min, porque
ningún deles é capitalista senón
que recibiron as accións porque
llas demos nós polo que son,
ademais, desagradecidos– quixe-
ron botar outro socio para meter
un fillo deles e ter a maioría. Ese
preito durou dez anos e estivo
tras del o falecido Iglesias Co-
rral. Ao final, eu tiven que de-
nunciar a corrpución deste señor
e a corrupción dos tribunais de
xustiza que non facían nada. A
min procesáronme, pero a causa
non seguiu adiante. Estas cousas
son así. Xa se sabe que os que
non pensan nada máis que no di-
ñeiro e lles importa a cultura tres
pitos hai que librarse deles.

Como se sente vostede?
Traizoáronme, pero non só a

min senón a todo o que signifi-
cou Luís Seoane e as intitucións
que levan o seu nome. En todo
isto ten moita importancia a
Fundación Luís Seoane, que é o
socio maioritario do Laboratorio
de Formas. Por iso van estar nos
procesos que levemos adiante.
O Concello da Coruña ten que
estar nos procesos porque se
non pérdeno todo.

Que pode pasar logo?
Se as cousas non se resol-

ven, as empresas do Grupo Sar-
gadelos poden desaparecer por-
que tanto Luís Seoane, agora re-
presentado pola súa Fundación,
como eu temos dereitos intelec-
tuais sobre a produción das fá-
bricas. Se se lles retira todo iso
ou se lles aplica o canon que co-
rresponda, as empresas non se
sosteñen. Logo está que esta
xente, cuxo afán de dominar lle
vai resultar moi duro, non é se-
guro que saiba levar empresas
coma estas. É moi difícil levar
unha empresa de cerámica, que
é algo complicadísimo como
non hai outra cousa. Son empre-
sas intermedias entre o pura-
mente industrial e o puramente
deseñístico. Ti quitas a parte esa
deseñística, sobre a que nós te-
mos dereitos, e non queda nada.
Todo iso acaba vendéndose en
dous reás e desaparecendo. Isto
é lamentábel, pero a min que
non me boten a culpa.

O que pasa en Sargadelos é
unha excepción ou algo que se
repite máis do que pode ser
desexábel en Galiza?

O que pasa é que aquí estaba-
mos nunha sociedade que de co-
mercial non tiña nada. Sargade-
los puido facer o Instituto Galego
da Información (IGI) ou mercar a
casa de Santiago onde está a ga-
lería, ter outras cousas en Sevilla,

en Barcelona, etc., e todo se pui-
do facer porque non se reparten
dividendos. Cando se constituíu
todo isto chegouse ao acordo de
que era unha sociedade para de-
senvolver a memoria histórica e
a cultura. Pero, claro, son socie-
dades de carácter oficialmente
mercantil porque non había da-
quela outra maneira de facelas.
Aínda hoxe, en
canto tés que ven-
der e comprar
cousas, non che
queda máis reme-
dio que pasar po-
lo Rexistro de So-
ciedades Mercan-
tís, pero na reali-
dade Sargadelos
era o menos mer-
cantil que se po-
día dar.

Como naceu
Sargadelos?

Foi unha so-
ciedade pensada
por emigrantes.
Aí están todos: Luís Seoane, Ra-
fael Dieste, Lorenzo Varela, Nú-
ñez Búa, Lois Tobío… Todos os
intelectuais que había no Río da
Prata colaboraron dando ideas
sobre o que había que facer en
Galiza. Todos chegaron ao acor-
do de que había que reconstruír
o Seminario de Estudos Gale-
gos, a obra e o movemento da ar-
te galega, etc. Logo despois, Se-
oane e máis eu, con consente-
mento de todos, fixemos unha
sociedade para levar adiante es-
tas cousas. Non había máis re-
medio que facelo así e, cando
chegamos a Galiza, incorpora-
mos a ela un arquitecto que era
moi amigo noso e que nos ente-
diamos moi ben con el, que é
Andrés Fernández-Albalat. Ha-
bía que recuperar as cousas e,
entre elas, había que recuperar
tamén Sargadelos. Alí empezara
a entrar en España nada menos
que o deseño industrial e tiña un-
ha tradición que había que recu-
perar. O primeiro que fixemos
foi constituír en 1963 o Labora-
torio de Formas e empezar as
publicacións de Edicións do
Castro cuns álbumes de Seoane
porque daquela non se podía fa-
cer outra cousa. En 1964, fir-
mouse un convenio entre o La-
boratorio de Formas e Cerámi-
cas do Castro para entrar en Sar-
gadelos que até entón estaba for-
mada pola miña muller e a mu-
ller doutro socio. Nese convenio
especificouse que quen ía deter-
minar todo era o Laboratorio de
Formas. Iso está firmado e non
sei aínda o que vai pasar agora
con ese convenio. Ese documen-
to está firmado por seis do Cas-
tro e polo Laboratorio de For-
mas, que o representaba eu. Dos
asinantes, vivimos catro persoas
e o convenio elevouse a escritu-
ra pública. Todo iso téñeno nas
súas mans os nosos equipos ase-
sores para ver que se pode facer.
Polo menos vai servir para ver
que todo o que se fixo foi co
compromiso de que o Laborato-
rio de Formas era o que manda-
ba e dispoñía todo e que, aínda
que fosen mal as empresas, as
empresas non claudicarían e an-
tes se lles entregaría aos poderes
públicos o labor que se fixera.
Así foi todo. A editorial saíu
adiante, abriuse o Museo Carlos

Maside, fíxose o Seminario de
Sargadelos, restaurouse o vello
Seminario de Estudos Galegos,
creouse o Insituto Galego de In-
formación, e fixéronse unha se-
rie de cousas que afortunada-
mente funcionou ben.

Vostede chegou mesmo a
facer un proxecto, polo 1976,
de facer un xornal galego, o

diario Galicia.
Ese compro-

miso non era
e x a c t a m e n t e
meu. O xornalis-
ta que había nese
proxecto era Lo-
renzo Varela.
Cando veu Vare-
la díxonos que
de información
en Galiza anda-
bamos mal. Ha-
bía que facer un
insituto de infor-
mación ou algo
así. Fixemos,
pois, o IGI para

recabar información e colaborar
en todos os sitios de difusión,
pero sen precisar nada de que se
fixese un xornal novo. Pero a
Valentín Paz Andrade, que esta-
ba entre os consultores, intere-
sáballe recuprar o xornal Gali-
cia e, á marxe da escrituración e
dos estatutos do IGI, falouse de
reproducir o Galicia, cuxa cabe-
ceira foi rexistrada e para o que
se fixeron unha serie de proxec-
tos que foron morrendo. Eu non
vin forma de levar iso adiante
porque, nese interim desaperce-
ron cinco periódicos que se cre-
aron en Galicia. E tampouco as
xentes coas que se falou verda-
deiramente tiñan a idea de facer
algo non soamente galeguista
senón, ademais, con compromi-
so social importante. Se non fas
algo que teña ese compromiso, é
que todo vai ficar como estaba.
Fixemos moitos estudos para
ver a posibilidade de facer ese
xornal, pero non houbo forma
de chegar a un acordo posíbel. É
verdade que, dende esta iniciati-
va, apoiáronse moitas cousas.
Apoiouse a revista de Luís
Álvarez Pousa, por exemplo, e
mesmo o xornal Galicia Hoxe,
que non podía saír se non lle da-
bamos nós permiso para rexis-
trar a súa cabeceira. Déuselle
permiso firmando un documen-
to que di que, se nós precisamos
usar o nome de Galicia, pode-
mos facelo. Para sacar aquel
proxecto adiante tiña que haber
un compromiso sobre todo eco-
nómico porque este país, no que
nin o vento é noso, precisaba
del. Estamos escarallando a pai-

saxe para beeneficiar a quen?
Gracias a eso Madrid tiene
electricidad, dísenos. E que nos
importaba a nós Madrid? Así es-
tá Galiza.

Vostede é un dos que máis
traballaron no que agora está
de actualidade, a recupera-
ción da memoria.

Esa foi a función do Labora-
torio de Formas. A de recuperar
a memoria en todos os sentidos.
Este ano é o da memoria, pero
nós levamos moitos anos facen-
do memoria. O último libro de
documentos que publicamos,
que fai o número 200, fíxoo Be-
goña Soneira sobre o drama que
padeceron os arquitectos durante
a dictadura. Pois resulta que se
está vendendo moito en Madrid
porque aínda non había un libro
que estudara este problema no
seu conxunto. Os arquitectos fo-
ron os que peor o pasaron con
Franco porque os escritores pui-
deron seguir escribindo e os de-
buxantes debuxando, pero os ar-
quitectos tiñan que ter un titulo e
unha autorización que lles nega-
ba a ditadura. Pasáronas putas, e
iso foi moi ben recollido pola
autora, até o punto de agora hai
que facer unha edición en caste-
lán porque a pide o Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid.

Despois da saída de Fraga
do poder, como ve a situación
galega?

Dos políticos, Fraga e o úni-
co que está consternado con isto
de Sargadelos e así mo fixo sa-
ber mandándome unha carta
cunha letra espantosa. Foi o úni-
co que me mostrou o seu asom-
bro e consternación. Sobre a si-
tuación galega, non se pode sa-
ber aínda como vai ir. De mo-
mento están facendo o mesmo
que había e, por un lado, está
ben que non modifiquen moito
as cousas porque hai que cam-
bialas para ben e, para facelo,
hai que pensalas moito. Por
exemplo, con iso da Cidade da
Cultura eu mesmo lle aconsellei
a Emilio Pérez Touriño que non
se metesen co arquitecto porque
ten prestixio fóra e, se se mete-
sen con el, o pau ía levalo Gali-
za. Había que traelo aquí e face-
lo traballar introducindo os
cambios e as adapatacións que
houbese que facer. O arquitecto,
ademais, tén unha idea orixinal
que había que respectarlla. E así
o fixeron. Eu coido que non o
están facendo mal aínda que non
cambiasen nin sequera as meda-
llas Castelao.

Vostede acostuma dicir
que é un conservador liberta-
rio, que quere indicar con iso?

Son conservador porque hai
que conservar a memoria. Hai
que conservar certas cousas, pe-
ro non conservar os privilexios
das clases. Trátase de conservar
a raíz histórica das cousas. No
de ser libertario, é porque é o
máis avanzado do comunismo.

Pero, ademais, vostede ten
unha vea que non parece ser
só galeguista senón tamén algo
nacionalista. Ou non?

O nacionalismo está precisa-
mente en que hai que conservar
a historia. Non hai máis remedio
que ter a raíz histórica porque,
por exemplo, que carallo é iso
de España como nación? Está
claro que é un estado plurina-
cional que ten varias nacionali-
dades. Está clarísimo que hai un
estado central, un Estado galai-
co-portugués e un Estado cata-
lán. O difícil era poñer de acor-
do estas cousas que están no tes-
tamento de Isabel la Católica e
no de Carlos I. Se Felipe II puxo
a capitalidade en Madrid é por-
que o seu pai lle dixo que se
quería facer unha política atlán-
tica tiña que poñela en Lisboa,
se quería facela mediterránea ti-
ña que poñela en Barcelona e, se
quería xuntar os diferentes po-
bos que constituían a pensínsula
Ibérica, tiña que poñela en Ma-
drid. Esa é a teoría de Madrid.
Non hai outra. O que pasa é que
o tomou moi en serio Felipe II e
fixo o que fixo.

Que lle parece a actual po-
lítica de recoñecemento dos
dereitos nacionais?

Paréceme ben. Eu coido que
José Luis Rodríguez Zapatero
está facendo todo o posíbel por
levar adiante un estado plurina-
cional. O que pasa é que hai
moita resistencia por parte das
dereitas. Á dereita interésalle
que continúe a ETA porque, aín-
da que lle maten algún deles,
sérvelle para seguir berrando
“España, España”.

Como ve a situación inte-
lectual de Galiza dende a súa
peculiar personalidade.

En xeral, hai o que eu chamo
inventores da pólvora que que-
ren atribuírse a invención da au-
tonomía, a defensa da emigra-
ción e tal e cal cousa. Esquécen-
se dos que fixeron todas esas
cousas. Ninguén entendía máis
de autonomía, de política e de
Galiza que Lois Tobío, e non lle
fixeron caso ningún. Todos pen-
san que son creadores do que
agora funciona. Isto é o que eu
vexo mal. Non só hai que recu-
perar a memoria dos que foron
asasinados polo franquismo se-
nón tamén a memoria dos que
fixeron as cousas.

Como ve vostede o mundo
en xeral?

O mundo pode rebentar en
calquera momento.

Que nos levou a esta situa-
ción mundial?

Ao terminar a II Guerra
Mundial, os Estados Unidos,
que eran grandes produtores de
automóbiles, contra a idea que
había en Europa, impulsou o
transporte por estrada. En cam-
bio agora, esa industria tena moi
prexudicada porque os outros
aprenderon a facer coches e, se
cadra, mellor ca os norteameri-
canos. E de aí veu o conflito do
petróleo. O capitalismo é así.♦

‘Traizoáronme,
pero non só a min
senón a todo o que
significou
Luís Seoane e
as intitucións que
levan o seu nome”



O proxecto do Barco da Memoria
conta co apoio e coa colaboración
das diversas asociacións e colecti-
vos que traballan pola recupera-
ción da memoria histórica. Estas
entidades traballarán nas diversas
actividades que se desenvolverán
nas vilas nas que recale o barco. 

Aexposición incentiva tamén a
realización de actividades en torno
ao barco, de maneira que a poboa-
ción poida visualizar a realidade da
represión do franquismo no mundo
do mar. Deste xeito, concellos das
localidades da beiramar onde reca-
la o Barco da Memoria, a carón de
asociacións culturais, clubes náuti-
cos, colectivos a prol da recupera-
ción da memoria, sen esquecer al-
gunhas confrarías e agrupacións
mariñeiras, teñen preparadas xor-
nadas de debate, presentación de
publicacións, proxección de audio-
visuais e, sobre todo, homenaxes
ás vítimas da barbarie fascista en
cada un dos diversos portos.

Homenaxe Nacional 

O sábado  22 e o domingo 23 de
xullo terá lugar na Illa de San Si-
món a Homenaxe Nacional ás Ví-
timas da Represión que organiza a
Consellaría de Cultura e Deporte.
Durante esta fin de semana o espa-
zo que foi o máis grande presidio
galego converterase en lugar de
lembranza e homenaxe a todos e
todas os que sofriron persecución,
exilio ou morte a partir de 1936. 

O día 22 celebrarase unha xor-
nada de portas abertas. Desde as
10.30 horas os barcos sairán do
peirao de Cesantes para achegarse
á illa na que se desenvolverá un
programa que inclúe visitas guia-
das, proxeccións audiovisuais do
tema da memoria, apertura da ex-
posición “A Illa da Memoria” e di-
versas intervencións musicais e
escénicas nunha xornada na que a
cultura se volcará na homenaxe.
Do programa musical detaca a ac-

tuación de Paulina Ceremuzynska,
que achegará a lírica medieval, o
contrabaixo de Carlos Méndez, a

canción de Uxía ou Mini, Mero e
Mariña, a Banda Musical do Con-
cello de Visantoña e o Grupo Tra-

dicional do IGAEM. En distintos
espazos privilexiados da illa habe-
rá intervencións de danza de Pi-
sando Ovos e Disque Danza. A
música, a palabra, a danza  e a ar-
te plástica ocuparán os espazos de
infeliz lembranza de dor, medo e
represión, evocando tamén ese
tempo, como homenaxe aos mi-
lleiros de loitadores pola liberdade
que sofriron cadea neste presidio
da ría de Vigo. 

Os asistentes a esta xornada
percorrerán tamén a historia de
represión de San Simón a través
da exposición “A Illa da Memo-
ria”, situada no edificio da Illa de
San Antón, unha mostra comisa-
riada por Antonio Caeiro que re-
colle abondosa documentación
do terríbel pasado da illa. 

As persoas que desexen asis-
tir terán que anotarse no correo
electrónico: homenaxememo-
ria@xunta.es ou no teléfono
981544812 de 10 a 14 horas e de
16 a 20 horas.

As persoas represaliadas se-
rán as protagonistas do acto na-
cional de homenaxe  que terá lu-
gar o domingo 23 de xullo. Na
illa quedará constancia perma-
nente desta xornada a través
dunha placa conmemorativa que
se situará diante do cemiterio da
pequena illa de San Antón, unida
a San Simón por unha ponte.♦
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Os barcos que partiron da costa galega
nos tempos posteriores ao golpe fascista
do 18 de xullo levaban xente cun destino
gravado na íntima bitácora: volver.  Non
habería que falar en realidade de fugas,
senón dunha epopeia de salvación. Eran
barcos que zafaban dunha morte segura,
da cacería humana desatada en terra.
Xunto coas vidas a salvar, aqueles barcos
levaban un transporte valiosísimo, un te-
souro laboriosamente labrado durante
moitos anos, unha obra transmitida e
continuada de xeración en xeración de
loitadores: a consecución das liberdades
e os dereitos humanos,  a procura dun ha-
bitat democrático que dera un xiro coper-
nicano á historia, que cambiara o signo
fatal de séculos de dominación reaccio-
naria e escurantista. E tamén, dende dife-
rentes ópticas, tomaba corpo a reivindi-
cación dun autogoberno, o que os libre-
pensadores republicanos e galeguistas
denominaban “a redención da Nosa Te-
rra”. Todo iso ía neses barcos. Moitos de-
ses refuxiados a quen o mar deu amparo
in extremis  foran protagonistas de epi-
sodios heroicos de resistencia, loitaran a
peito descuberto, desvalidos na práctica
fronte a maquinaria pesada do armamen-
to ao servizo da barbarie.   

Non esquezamos nunca que o que
trouxo aquel golpe, o fascismo español,
foi un réxime ilexítimo, un estado de ex-
cepción  permanente, de guerra manifesta
ou encuberta contra a propia poboación,
prolongada durante medio século. Aque-
les “imperialistas fracasados”, como lles

chamou Castelao, adestrados na guerra
colonial, dirixiron o punto de mira das sú-
as armas cara ao propio país para con-
quistalo e coa confesa intención de “ani-
quilar a media España” se for preciso pa-
ra arrincar de raíz a
memoria da liberdade.
Non esquezamos nun-
ca que aquel golpe, e
polo tanto o réxime
que instaurou, foi un
acto de alta traizón.
Entre os primeiros
asasinados en Galicia
polos golpistas atopá-
banse os gobernado-
res civís das catro pro-
vincias e os principais
alcaldes e represen-
tantes do pobo, mais
tamén os primeiros
mandos militares, que
podemos encarnar na
figura exemplar do
xeneral gobernador militar Caridad Pita,
que morreu berrando “Viva a República!”
diante do pelotón de fusilamento. Non es-
quezamos nunca que o propósito do golpe
e o réxime de terror que lle seguiu tiña por
obxecto, como recollen as instrucións dos
golpistas, decimar a poboación republica-
na, eliminar ás persoas que se significaran
polos seus ideais democráticos, o que os
represores denominaban como decisiva
proba acusatoria “o ter ideas avanzadas”.
Así,  nesa cacería humana que foi a gue-
rra en Galicia, actuaron con especial asa-

ñamento contra traballadores e campesi-
ños afiliados a sindicatos, ateneos ou or-
ganizacións solidarias, e cos homes e mu-
lleres que exercían o maxisterio e eran
vistas como as luces da República. Non

esquezamos nunca
que as dimensións da
represión, continuada
de xeito inmisericor-
de despois da guerra,
co seu ronsel de exe-
cucións, campos de
concentración e exi-
lio, permítenos falar,
na súa escala, dun
“holocausto español”,
pois había unha clara
vontade e unha ara-
ñeira de procedemen-
tos especiais para eli-
minar a poboación
“desafecta” co fascis-
mo. Non esquezamos
nunca que o denomi-

nado alzamento militar do 18 de xullo, ese
acto de alta traizón, foi parte dunha cons-
piración entrenzada dende o comezo do
réxime democrático do 14 de abril de
1931 e que os seus protagonistas contaron
sempre coa complicidade e apoio do fas-
cismo italiano e do nazismo alemán, de
Mussolini e Hitler. Non esquezamos en-
dexamais que a resistencia que o pobo
presentou foi un exemplo que conmoveu
o mundo. Así que non se trata soamente
de condenar o fascismo, a destrución da
legalidade democrática republicana e a di-

tadura que estragou a vida de xeracións,
senón tamén de facer a elemental xustiza
de repoñer a verdade, de dar a coñecer a
épica democrática, de liberar a Historia
das mans dos  “secuestradores do pasa-
do”, e sobre todo de devolver á luz, ao lu-
gar da honra colectiva, os nomes espolia-
dos, os de aqueles que sendo o mellor da
humanidade foron tratados como alima-
rias.

Volven os nomes. Cada un deles ten a
forma dunha barca, a caligrafía dun ronsel
na ardora.        

Ao longo da historia, o mar foi para
nós o primeiro dos camiños. O camiño do
sustento, a xenerosa despensa. O camiño
da emigración e do comercio. O camiño
das ideas e das innovacións culturais. Po-
demos dicir que Galicia nunca estivo ro-
deada polo mar, senón arrolada polo mar,
liberada polos camiños e eidos do mar. O
mar, nos tempos escuros, estivo estreita-
mente vixiado. O mar sempre foi tratado
como un sospeitoso. O retrouso do mar, a
súa linguaxe secreta, é un convite sempre
a recomezar. A arquitectura máis fermosa
creada polo ser humano é a dos barcos.
Esa é tamén a forma que adoita ter a me-
moria cando quere avanzar, cando a me-
moria se sitúa no chamado “círculo de ilu-
minación”, visíbeis como astros os soños
compartidos, e pon rumbo a esperanza.

Si. Volven os barcos. Volven os com-
pañeiros, Liberdade!♦

Texto lido polo autor en Cambados
o 17 de xullo do 2006.  

O barco da memoria 
MANUEL RIVAS

‘Trátase de devolver
á luz, ao lugar

da honra colectiva,
os nomes espoliados,

os de aqueles que sendo
o mellor da humanidade

foron tratados
como alimarias”

O 22 e 23 de xullo terá lugar a Homenaxe Nacional ás Vítimas da Represión

O Barco da Memoria
saíu de Cambados e visitará 18 portos galegos

A.N.T.
Do 17 de xullo ao 6 de setembro, a exposición itinerante “Os
Mártires do Mar: A represión franquista contra os mariñeiros
galegos” vai percorrer 18 portos do noso litoral, cunha presen-
tación asequible ao gran público. Os paneis explicativos irán
no interior da adega dunha das embarcacións máis emblemáti-
cas do noso patrimonio marítimo: o vapor “Hidria II”, vello al-
xibe que foi do porto de Vigo e hoxe totalmente rehabilitado,
converterase por unhas semanas no “Barco da Memoria” que
percorerá a beiramar dende a Ría de Vigo ate o Golfo Ártabro.

A.G.N.



GUSTAVO LUCA
Os acordos pesqueiros e o pavi-
llón da UE non protexen os bar-
cos dun apresamento, como
acaba de probar Noruega con
tres arrastreiros galegos en cir-
cunstancias que recordan a
agresión do Canadá contra o
Estai hai once anos. No caladoi-
ro de Svalbard, as licenzas ne-
gociadas por Bruxelas son papel
mollado e os acordos bilaterais
unha garantía, como proban
os barcos rusos que recusan
dende hai anos toda inspección.

O secuestro de tres arrastreiros gale-
gos (Arosa Quince, Nove e Doce, da
armadora Transpesca) por parte de
barcos de guerra de Noruega é unha
repetición do caso de pirataría de
Estado cometida por patrulleiras do
Canadá en 1995 na Guerra do Fle-
tán. Alegando razóns ecolóxicas, o
Canadá expulsara da pesqueira os
grandes conxeladores galegos ao
tempo que concedía novas licenzas
mediante acordos directos. Os apre-
samentos replican as condicións da

batalla polo caladoiro de Flemish
Cap. na que os gardacostas cana-
denses secuestraron o Estai sen te-
ren atribucións legais nin autorida-
de. A posterior negociación co ar-
mador sobre o prezo da carga dei-
xaba a intervención da Comisión de
Pesca da UE sen valor ningún

Son tamén parecidas as protes-
tas dos armadores e da propia Co-
misión de Pesca así como os rexis-
tros de capturas que proban que o
comportamento dos pescos galegos
non se apartaba do prescrito pola li-
cenza. O pavillón pesqueiro da UE
está representado nas beiradas de
Svalbard por galegos, portugueses
e vascos. Pero o axexo incesante, a
inspección estrita e as abordaxes de
patrulleiras sen previo aviso son  de
aplicación selectiva como demos-
traba, por exemplo, o arrastreiro-
factoría ruso Elektron, que en outu-
bro de 2005 burlouse das esixen-
cias de dous inspectores noruegue-
ses que subiran a bordo e levounos
a porto ruso. Despois de dous días
de secuestro e incomunicación dos
seus inspectores, Noruega renovou

con Rusia o acordo de pesca en
Svalbard que agora lle permite, por
exemplo, o privilexio de incumprir
de feito a obriga de avisar con doce
horas de antelación a saída do cala-
doiro. 

Portugal mellora o convenio
de Bruxelas mediante un contrato
bilateral no que fai valer a súa con-
dición de forte importador de pei-
xe de Noruega. Rusia está asema-
de asociada nas empresas petrolei-
ras Statoil e Norsk Hydro, partici-
padas polo Estado noruegués.

O dereito de protección sobre as
augas de Svalbard, estabelecido por
Noruega no 1977,  co voto do Ca-
nadá e Finlandia, é admitido pola
UE, que recusa pola contra a potes-
tade que se abroga Oslo de apresar
e sancionar barcos sobre esta riquí-
sima pesqueira distante 580 millas
náuticas de Cabo Norte. Canadá re-
clamaba o mesmo para as beiradas
do Flemish Cap, por fóra das 200
millas, onde barcos galegos de ulti-
ma xeración rapaban o fletán negro
en fondos de mil brazas mediante
unha anovadora tecnoloxía.♦

Carné por puntos
MANUEL CAO

A posta en marcha do carné por puntos a partir do 1 de xullo
de 2006 será un dos acontecementos de maior impacto social
que lle afectará directamente ao benestar da poboación e á
modulación dos seus comportamentos. Serán tamén impor-
tantes as consecuencias de tipo económico no referente ao
uso e desfrute do automóbil 

O modelo estabelece unha penalización global co obxectivo
de diminuír a sinistralidade viaria que lles afecta a todos os co-
lectivos sen facer distincións por tipo de automóbil, estrada ou
características específicas. Céntrase no castigo da infracción me-
diante unha definición fácil e concreta só sometida á discrecio-
nalidade do axente de tráfico. Pódese considerar unha medida de
excepción que non trata tanto de educar os condutores e os com-
portamentos a medio e longo prazo senón de sometelos á inme-
diata presión da sanción coa intención de xerar incentivos a cum-
prir as normas de tráfico reducindo as velocidades medias me-
diante a ameaza de perda de puntos e/ou retirada do carné.

Existen incongruencias importantes na definición dos incum-
primentos, optándose por unha prohibición global baseada nuns
límites de velocidade máximos derivados da sinalización vertical
e horizontal preexistente que se acepta como axeitada tanto se o
coche ten altas ou baixas prestacións, se a estrada é mellor ou pe-
or (dentro das de igual categoría) ou segundo as condicións at-
mosféricas do momento. Considérase que todos os condutores
son infractores potenciais e impóñenselles uns límites cuantitati-
vos de velocidade e outros condicionantes burocráticos e de va-
loración da súa capacidade para conducir determinados cun alto
grao de precisión conceptual. Podemos considerar que esta regu-
lamentación dota a Administración dun poder case absoluto sobre
o condutor de xeito que a posibilidade de ser multado depende,
principalmente, da propia vontade do axente e das directrices que,
no seu momento, poidan impartir os xestores de Tráfico.

Nas sociedades do sur de Europa tenden a producirse un
maior número de accidentes cun importante nivel de sinistrali-
dade en mortos, feridos e danos materiais. Resaltan as diferenzas
cos países do norte e Centroeuropa pese a que as condicións cli-
máticas tenden a ser menos benignas que no sur, sendo seme-
llante a calidade dos vehículos e a rede viaria xeral, autonómica
e local. No tráfico de vehículos teñen influencia múltiplos axen-
tes con características moi diversas entre si e a actuación dun
grupo reducido pode xerarlle externalidades negativas ao con-
xunto, aumentando as taxas de sinistralidade, os custos de aten-
ción sanitaria e o aseguramento de riscos. É difícil coñecer e cas-
tigar estes grupos en España debido á tendencia ao incumpri-
mento das normas manifestada na circulación de condutores sen
seguro e/ou sen carné e, sobre todo, na tolerancia e comprensión
da que gozan tales comportamentos no conxunto da cidadanía.

Talvez, por iso, o sistema de castigos adoptado en España
trata de afectarlle ao conxunto do corpo social en lugar de in-
dividualizar os comportamentos apelando a un condutor res-
ponsábel con marxes de manobra máis amplas. Se a isto lle
sumanos que o carné por puntos aumenta o poder da burocra-
cia debido ao papeleo, discrecionalidade e contacto cos gru-
pos de interese beneficiados ou prexudicados polo modelo,
temos unha explicación razoábel da opción por unha política
na que o automóbil e os seus usuarios se ven afectados, unha
vez máis, por regulamentos invasivos e intervencionistas. 

A principal vantaxe do carné por puntos é a posíbel redu-
ción de vítimas e dos custos sanitarios asociados e a clave do
éxito virá da capacidade de impedir os incumprimentos masi-
vos materializada na circulación de condutores sen carné, na
xeneralización da picaresca para burlar os controis, en suma,
na capacidade de facer efectivos os castigos.♦

‘Ser multado depende, principalmente,
da propia vontade do axente e

das directrices que, no seu momento,
poidan impartir os xestores de Tráfico”
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Noruega prefire os rusos na beiramar do norte

As licenzas pesqueiras 
da UE son papel mollado
no caladoiro de Svalbard

A protección das pesqueiras foi a
promesa electoral máis importante
da coalición de verdes e socialistas
que goberna Noruega dende outu-
bro pasado. Na conferencia das
Pesqueiras do Atlántico Norte
(NAFO) de xuño, a ministra Helga
Pedersen lanzou a súa campaña
contra as capturas ilegais, sen re-
xistro e sen licenza e en defensa
dunha industria pesqueira nacional
en expansión con 15.000 empre-
gos a bordo e 12.000 no medio mi-
llar de fábricas de secado e conxe-
lado que lle dan traballo a unha
poboación de asentamento case
tan disperso coma o galego. Ou-
tras 6.000 persoas traballan no
sector da acuicultura que medra na
beiramar do norte. Pedersen non é
o ministro Tobin, o que puña cara
de funeral cunha xouba mazada na
man, pero no seu vocabulario ta-
mén está o de alcumar de piratas a
quen lle conveña. As películas so-

bre os descartes (a porcentaxe de
pesca accidental que está no centro
de todas as discusións sobre pesca
sostíbel) elevan os ánimos dunha
opinión pública que coida normal
o consumo de carne de balea.

É de notar que a UE respec-
tou as crecidas reclamacións
pesqueiras de Noruega so a ne-
cesidade de manter a economía
das pequenas unidades da beira-
mar e evitar a emigración no en-
tanto subvencionaba xenerosa-
mente a reconversión da pesca
de litoral galega e a emigración
da poboación de beiramar.

O ministro de Estado Jonas
Gahr Store, que fora súper-minis-
tro de Gro Harlem Bruntland, de-
clara que a defensa da Zona Eco-
nómica Exclusiva de Noruega e da
extensa Zona de Protección anexa
que cobre dous millóns de quiló-
metros, é un obxectivo estratéxico
do país. O equipo de Gro Brun-

tland gañou unha durísima batalla
contra os partidarios da anexión de
Noruega a UE e quere agora de-
rrubar a tese comunitaria que nega
a Oslo o dereito de coerción sobre
os barcos de pesca que traballan
no espacio litoral máis extenso e
rico do continente. A estratexia do
novo goberno é a de invalidar de
feito as licenzas concedidas direc-
tamente a UE e potenciar o acor-
dos con Rusia e Islandia mediante
o compromiso de descarga das
capturas da flota de Barents en
portos noruegueses e a coopera-
ción en investigación pesqueira. A
política de pescas de Noruega en-
tra coma un relevo na moldura da
filosofía comunitaria que conside-
ra que deitar redes no mar é unha
actividade que corresponde a paí-
ses en transición; aos socios da UE
correspóndelle de preferencia a
elaboración e comercialización do
que pescan os pobres.♦

Contra os piratas de Bruxelas

Apresamento do Arousa 12.
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MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
Tras a reforma laboral, o Gober-
no, a patronal e os sindicatos asi-
naron un pacto de pensións base-
ado no aumento do período mí-
nimo de cotización, na prolonga-
ción da vida laboral e no endure-
cemento das condicións para a
xubilación parcial. 

Unha das medidas acadadas
no acordo consiste en ampliar a
5.475 días efectivos, o equiva-
lente a 15 anos, o período míni-

mo para poder obtar ás pensións.
Na actualidade, contabilízanse
as pagas extras, polo que se esi-
xen 4.700 días, é dicir, 12,6 anos. 

O texto pretende incentivar a
prolongación da vida laboral ele-
vando a pensión un 2% anual, o
3% se a persoa leva cotizados
máis de 40 anos, sempre que un
traballador continúe desempe-
ñando os seus labores máis alá
dos 65 anos. Suso Seixo, secreta-
rio xeral da CIG, afirmou que se

trata dunha medida negativa, xa
que “dificulta a incorporación ao
traballo da xente nova”. 

No que atinxe á xubilación
parcial, o convenio estipula que
só se poderá deixar de cubrir até
un 85% da xornada,  a cambio de
que outra persoa ocupe ese posto,
a partir dos 61 anos (agás para os
que comezaron a cotizar antes do
1967). Esixiranse 30 anos de co-
tización e a permanencia mínima
de 6 anos na empresa.

A novidade do tratado co-
rrespóndese coa pensión de viu-
vez, á que poderán obtar as pa-
rellas de feito. Requerirase a
convivencia mínima de 2 anos,
agás no caso da existencia de fi-
llos en común, e a dependencia
económica do falecido, un 50%
de haber descendencia e un
75% se non a hai. 

Xaime López, responsábel de
acción sindical de CC.OO., cali-
ficou a reforma de “altamente

positiva”, aínda que “de baixo
calado, pretendiamos ir máis
alá”. Na mesma liña, Xose Anto-
nio Gómez, secretario xeral de
UGT de Galiza, salientou que
grazas ao pacto vaise producir
“unha mellora das prestacións
sociais”.  Pola súa banda, Seixo
amosouse contrario ao acordo,
“trátase de profundizar nas refor-
mas do 1996 e do 2001, orienta-
das a dificultar o acceso ás pen-
sións e a reducir as contías”.♦
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A reforma das pensións dificulta o acceso á
xubilación e estende o período mínimo de cotización

RUBÉN RAMOS / ZARAGOZA

A pesar de que o proxecto de re-
forma do Estatuto aragonés non
recolle a oficialidade da fabla, os
seus promotores acometeron este
mes a creación dunha academia
que permita o avance da lingua.

Dezanove persoas integran a pri-
meira Academia de l’Aragonés”
unha entidade que naceu o pasado
15 de xullo, dentro do Segundo
Congreso de l’Aragonés, que se
celebrou en Zaragoza e Uesca.
Por primeira vez, falantes de va-
riedades coma o cheso, o chista-
bín, o belsetán, o ribagorzano (al-
to e baixo) ou o semontanés traba-
llarán conxuntamente con estudo-
sos que aprenderon esta pequena
lingua de adultos e que escriben e
falan na modalidade “común”.

O proceso comezou o 29 de
xaneiro de 2005, cunha grande
asemblea na cidade de Uesca, na
que participou un cento de per-
soas representando unha morea
de asociacións, vindos de dife-
rentes comarcas do país, princi-
palmente do Alto Aragón, rexión
onde aínda se fala a lingua ara-
gonesa. Nesa reunión, convoca-
da polas tres principais aso-
ciacións de defensa da lingua
(Consello da Fabla Aragonesa,
Ligallo de Fablans de l’Arago-
nés e Asoziazión Cultural Noga-
rá), tomáronse dous acordos bá-
sicos: aprobar o “Manifiesto por
la Unidad de la Lengua Aragone-
sa”, dirixido a toda a poboación,
e traballar na organización dun
Congreso (o primeiro, que fixou
as normas gráficas, celebrárase
en abril de 1987) que tería como
único obxectivo elixir a autori-
dade lingüística. Xurdiu así
“Chuntos por l’Aragonés”, unha
experiencia unitaria na que tra-
ballaron durante 18 meses máis
de 20 persoas, de diferentes co-
marcas, ideas e traxectorias.

A situación á que chegara o
aragonés, unha das linguas mi-
noritarias en peor estado de Eu-
ropa Occidental, merecía tomar
decisións importantes: sen reco-
ñecemento oficial, fóra do ensi-
no público (só é materia optativa
nalgúns poucos colexios do Alto
Aragón), con fortes controver-
sias en cuestións relacionadas
coa norma (o aragonés común é
pouco coñecido polos falantes

das variantes vivas e moitas ve-
ces discutido por eles mesmos),
e outros moitos problemas, a
gravidade da situación non ad-
mitía dúbidas.

Nos últimos anos, ademais,
viviuse un perigoso estancamen-
to, motivado en parte polas con-
tinuas promesas incumpridas por
parte do Goberno de Aragón de
aprobar unha “Lei de Linguas”
que nunca chegou. De feito, até
tres anteproxectos de leis pasa-
ron polos escritorios dos diferen-
tes conselleiros de Cultura, sen
que ningún deles vira a luz.

O ditame da Comisión Espe-
cial de Política Lingüística que
se aprobou nas Cortes de Aragón
en 1997, no que se obrigaba á
aprobación dunha lei que garan-
tise a oficialidade foi esquecido
polos gobernantes e no novo Es-
tatuto de Autonomía, que se vai
aprobar nos próximos meses, as
linguas aragonesas nin se cha-
man polos seus nomes.

O feito de que ademais do
aragonés, tamén teña que ser re-
coñecido o catalán como lingua
propia de Aragón, fai que algúns
políticos da dereita aragonesa

(do PP e do PAR, o aliado de
Marcelino Iglesias no Goberno
autónomo) se opoñan a calquera
recoñecemento. A aparición de
movementos “blaveristas” no
Aragón Oriental, ao estilo “va-
lenciano”, coa fundación da Fe-
deración de Asociaciones Cultu-
rales del Aragón Oriental, non
axudou precisamente nun debate
público que leva 20 anos sen pe-
charse.

Dentro do “movimento pro
aragonés” as cousas non estaban
muito millor. Muitos dos escrito-
res en variedades locais non se
sentian vinculados nin co move-
mento de defensa da lingua ara-
gonesa, nin co modelo de arago-
nés literario común que abandei-
raba o Consello d’a Fabla Arago-
nesa nin coas normas gráficas
aprobadas case 20 anos antes.

A historicamente principal
asociación de defensa da lingua, o
Consello, con sede en Uesca, vi-
viu en 2003 momentos de gran
crise, coa saída dalgúns destaca-
dos membros, como Ánchel Con-
te (autor do primeiro libro nunha
proposta de aragonés común: No
deixez morir a mía boz, de 1972),

Chabier Tomás ou Chusé Raúl
Usón. Estas persoas fundaron a
Sociedat de Lingüística Aragone-
sa, que permaneceu allea a todo o
proceso e que mantén posicións
moi críticas co traballo feito polo
Consello d’a Fabla.

O traballo de Chuntos

Pola súa banda, o traballo de
Chuntos por l’Aragonés conse-
guiu en pouco tempo retomar a
ilusión pola tarefa de dignifica-
ción e recuperación da lingua.
Máis de 4.000 persoas, 250 aso-
ciacións e 50 institucións (entre
elas duas deputacións provin-
ciais, catro comarcas e conce-
llos como o de Zaragoza ou
Uesca) sumáronse ao “Mani-
fiesto por la Unidad de la Len-
gua”, un éxito sen precedentes
na loita das organizacións de
defensa do aragonés, con case
corenta anos de historia.

Despois de meses e meses de
traballo, o congreso celebrouse
coa asistencia de case 200 perso-
as, e con representantes de aca-
demias e institucións de linguas
como o galego, o catalán, o vas-

co, o asturiano ou o occitano.
Francisco Fernández Rei (Real
Academia Galega, Instituto da
Lingua Galega (ILG) e Universi-
dade de Santiago de Composte-
la) e Rosario Álvarez (directora
do ILG) foron os representantes
galegos no congreso.

Despois de tres xornadas, un
80 % dos congresistas apoiou a
constitución da primeira “Aca-
demia de l’Aragonés”, que ten
por diante unha chea de retos, o
primeiro deles o seu propio reco-
ñocemento institucional, porque
o social xa o ten.

Porque se ben o goberno de
Aragón en case 30 anos de auto-
nomía non fixo ningún move-
mento para crear unha autorida-
de lingüística para o aragonés,
anunciou oficialmente que a en-
tidade xurdida no congreso non
pode chamarse “Academia” xa
que só unha institución pode cre-
ar este tipo de entidades. Ou se-
xa, a “Academia” que conta co
recoñocemento dunha ampla
maioría de persoas vinculadas á
lingua aragonesa, que por pri-
meira vez reúne xentes de dife-
rentes vales e comarcas, que in-
tegra partidarios e contrarios á
norma común, non pode consti-
tuírse como tal formalmente. Po-
lo menos automaticamente.

Esta foi unha das causas de
que algúns históricos do move-
mento, como Francho Nagore,
autor da Gramática de la lengua
aragonesa (1977) renunciase a
ocupar o seu posto na Academia,
feito que levou a unha pequena
parte dos congresistas a votar que
non á idea de formar a Academia.
Os actuais integrantes desta enti-
dade, non obstante, fixeron dife-
rentes chamamentos públicos a
que Nagore reconsidere a súa po-
sición, xa que é un dos mellores
estudosos da lingua.

Sexa cal sexa a súa decisión
final, o futuro do idioma arago-
nés depende en gran parte dos
traballos que realice esta Acade-
mia que xa podemos chamar his-
tórica, nacida da vontade dos fa-
lantes e militantes lingüísticos,
perante a situación de total aban-
dono e de grande emerxencia na
que se atopa a lingua. Cen anos
despois de que un grupo de gale-
gos plantara na Habana o xerme
da Real Academia Galega.♦

A fabla segue sen recoñecemento oficial na reforma do Estatuto

Créase a Academia da Lingua Aragonesa

Primeiros membros da Academia de l’Aragonés, nada o 15 de xullo.
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Cumpriuse o pasado 28 de
xuño o 70 aniversario da
aprobación do que foi o pri-

meiro Estatuto de Autonomía de
Galicia. Naquela altura, A Nosa
Terra editábase como portavoz do
Partido Galeguista e a traves das
súas páxinas puideron seguir os
lectores todos os avatares do pro-
ceso de elaboración do texto polas
asambleas de municipios e deputa-
cións. Resgatamos con motivo do
Día da Patria Galega alguns textos
daquela etapa de esperanza, culmi-
nada nunha votación popular que
apesar das dificuldades gañouse
folgadamente. Aínda que o tempo
político era convulso non se podía
intuír que apenas mes e medio des-
pois algúns dos protagonistas da-
quelas xornadas de esperanza aca-
barían fusilados e asesinados nas
cunetas. 

Nun texto do periódico, dába-
se conta de como ían cumpríndo-
se os trámites “o mércores derra-
deiro foi feita a entrega ao presi-
dente das Cortes, do Estatuto Ga-
lego aprobado polos concellos en
nadal de 1932 e plebiscitado o 28
de xuño. É este o terceirto trámi-
te constitucional a cumprir. O
parlamento agora terá que some-
telo a estudo da comisión que di-
taminará pasando logo a discu-
sión na Cámara até a súa aproba-
ción definitiva e posta en vigor.
Fixeron entrega do Estatuto a
maor parte dos compoñentes da
Comité Central da Autonomía
entre os que figuraron o presiden-
te da Deputación da Coruña, se-
ñor López Bouza e o de Lugo se-
ñor Noya. Os alcaldes das capi-
tais e os de Santiago, Vigo, Ferrol
e Viveiro. O secretario xeral do
Comité señor Raxoy e o señor
Cuadrado. O secretario xeral do
noso partido, irmán Gómez Ro-
mán e un gran número de diputa-
dos entre os cales figuraban Cas-
telao, Viana, Villaverde, Peñama-
ría, Fernández de la Vega, Beade,
Poza e Pampín”. Aos poucos días
produciuse o golpe militar. O nú-
mero de A Nosa Terra xa non
saiu do prelo.♦

O primeiro Estatuto de
Autonomía en A Nosa Terra
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avances da cultura ecuménica.
Dotando ás masas populares de
fondo senso de irmandade uni-
versal, de colaboración cos alle-
os, de sinceiro pacifismo. Rexei-
tando toda loita que destrúa a uni-
dade humana ou desvalorice a
misión do home sobre a terra.

E é a nós, aos que así pensa-
mos e así predicamos. A nós, in-
migos dos exércitos permanen-
tes e inimigos das barreiras
aduaneiras. A nós que odiamos a
guerra e que propugnamos unha
intelixencia entre todos os pobos
É a nós –os nacionalistas– aos
que se nos acusa de ter visións
restritas e limitadas. Aos que se
nos tacha de pequenez de miras.
Aos que se nos aplica o ditado
de particularistas.

Belida canción ista do uni-
versalismo tal e como a interpre-
ta o intelectual amigo, e que só
tén por motor o anceio de que se
non destrúa un monopolio cultu-
ral domiciliado en Madrid.

Galicia quere ollar o mundo,
pero quere ollalo cos seus propios
ollos e coa súa propia mente, non
con ollos e con mente tomadas de
prestado. E para iso cómprelle de-
senrolar autónomamente a súa vi-
da cultural, a súa vida económica
e a súa vida política. Aínda en
contra da opinión dos ridículos
imperialistas do Manzanares.
Aínda que sexa contradicindo o
pensar dos pobriños universalis-
tas cuxo mundo tén por límites os
Pirineos e Gibraltar.♦

A Nosa Terra, Nº 409, 10 de abril de

Hai poucos días unha relevante
persoalidade das Letras –grata ás
xentes republicanas de esquer-
da– erguíame unha conversa, o
mito universalista, contra os cla-
ros e humanos principios da ga-
leguidade.

E facíame ista insinuación en
nome da cultura do mundo. Atri-
buíndolle só valor aos temas xerais
e os qu el denominaba grandes fei-
tos e grandes figuras. Como se os
temas xerais non fosen resultante
dun complexo de particularidades.
Como se os grandes feitos e as
grandes figuras non tiveran a súa
raiz no fumus popular e nacional
onde se nutren e manteñen.

A canción é vella e ten sido
entrada xa en todas as línguas.
Entonouse en Italia contra os re-
xionalistas de Nápoles, de Sicilia
e Cerdeña. Entonouse en Inglate-
rra contra os nacionalistas de Ir-
landa, de Escocia e de Gales. En-
tonouse en Francia para agredir
aos autonomistas de Provenza,
de Alsacia e de Bretaña.

Máis semellábame impropio
que persoa da calidade intelec-
tual política do meu dialogante, a
invocase de novo en Hespaña –e
nas actuais circunstancias– en
nome dunha desorbitación histó-
rica que nos levou á desfeita, ao
envilecimento e á barbarie.

Porque o desexo autodetermi-
nista de Galicia, ao par da labou-
ra galeguizadora, é indiscutíbel
que está dotado dunha alta fun-
ción de universalidade: difundin-
do fóra da nosa Terra a propia cul-
tura. Introducindo no país os
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Autonomía e universalismo
FRANCISCO F. DEL RIEGO

DÍA DA PATRIA

Quen mistura entrambos términos?
Algunhas xentes de boa fé. Son
merecentes do noso respeito, e axi-
ña, coa mesma boa fé, decataranse
do seu erro. Mais aquelas xentes
que finxen trabucar entrambos tér-
minos non poden entrar no diálo-
go. Son galegos ao revés, servos
compracidos na condición de es-
cravitude, por imitanza ou, no caso
millor, por preguiza. Vello pecado
galego. Cecais tamén por el lle si-
gamos chamando galegos.

Tampouco podemos aceptar ista
gradazón que satisfaz a algúns: esta-
tuto, primeiro paso da afirmación
nacional. Poida que sexa temporal-
mente verdade, na oportunidade po-
lítica. e poida que nin sequera nisa
oportunidade. Non debemos aquí
discutilo. Mais sempre no concepto
e na arela, no estilo de pensamento e
na realidade trascendente, significa-
ría o máis tristeiro trabucamento e
confusión de ideas que hoxe se poi-
dera producir na Galiza.

A teoría do puro nacionalismo
é incomensurábel coa do Estatuto.
Responden a diferentes inimigas

intencións. Un pobo que se sinte
nación deixaría de sela no se hipo-
tecare no sistema do Estatuto. Se
non pode xogar coas esencias supe-
riores das cousas que levan en si as
determinantes do futuro estaría-
mos, salvadas as diferenzas dos
tempos, no caso da carta outorgada
e de constitución democrática. O
estatuto pedido e todo polo pobo
galego significa unha concesión.

Ten o perigo inicial de demarcar
unha arela. Amingoa unha aspira-
ción, consolida o “statu quo”, dibu-
xa un compás de espera con moitos
aspectos de cousa definitiva.

O sino contrario de Galiza foi a
de ser conquerida, negada, suxeita. O
sino bo será faguela ceibe, aceptada,
liberta tal como ela é no espírito e na
forma: como unidade nacional. O Es-
tatuto quer correxir algunhas das tris-

teiras aparencias. Cecáis facer mais
levadeiro o xugo, conceder un pouco
de dignidade, rectificare un erro de
séculos. Mais esas verbas: concesión,
rectificación, temos dereito a usalas,
nós, os galeguistas?

Hoxe unha grande parte da Gali-
za, a meirande, acepta o Estatuto. Es-
tá por ela votado en principio na
Asemblea de Compostela. Nese mo-
vemento foi e segue sendo esencial a
laboura dos galeguistas. Entón as
consideracións anteriores son valdei-
ras? Non o creemos. Son precisas,
son necesarias. Os galeguistas poden
loitar tamén polo Estatuto pois son
republicáns e procuran a fraternida-
de. Mais diso a se contentar co Esta-
tuto ou sen el os galeguistas seremos
os mesmos e nin sequera manexare-
mos a nosa institución como arma de
combate, pois dispoñemos de outras,
as de meirande eficacia, as da inteli-
xencia, vontade, e peito de todo ga-
lego ao que lle abonde ser galego pa-
ra figurare no mundo de hoxe e de
mañán.♦

A Nosa Terra, Nº 409, 10 de abril de
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entusiasmo que ninguén polas
razóns que non é mester repetir
aquí. Pero o Galeguismo vai
mais aló no pensamento autono-
mista e no que nós coidamos de-
be ser unha Galicia dona enteira-
mente dos seus destinos.

Correspóndenos facer a nós
neste caso concreto o que os par-
tidos obreiros fan con respeito a
súa intelixencia cos partidos re-
pubricáns. En todo intre repiten
que eles non hipotecan o seu por-
vir nin deixan de traballar polas
súas específicas conquistas.

Nós dixémolo sempre que
houbo ocasión e teremos que o
repetir novamente. Tampouco o
Galeguismo hipoteca o seu futu-
ro por un Estatuto, que non é
enteiramente o noso Estatuto.

As razóns expostas e outras
máis que non fai falla expoñer
manifestan claramente que o Ga-
leguismo, que o Partido Gale-
guista, non rematou o día que o
Estatuto sexa conquerido. Que o
saiban todos. Amigos e nemigos.

Precisamente ese día nace
para todos nós unha nova res-
ponsabilidade á que faremos
frente con toda a xenerosidade
que nos caracteriza e con arre-
glo ás normas democráticas
que rexen a actuación pública
do Partido.♦

A Nosa Terra, Nº 414, 15 de maio de 1936.

A seguridade do próximo con-
querimento do Estatuto pon de
actualidade, entre outros, o te-
ma da actitude que ao Partido
Galeguista lle compre adoptar
despois que o Estatuto estexa en
marcha.

Coidan moitos que a única
misión do noso Partido reducía-
se exclusivamente a traballar
polo conquerimento da autono-
mía. E por virtude dese criterio
simplista coidan que abranguida
esa conquista a misión do Parti-
do xa rematou.

Temos tratado o tema xa ou-
tras vegadas. Principalmente
cando da outra ocasión parecía
ser un feito o Estatuto. Hoxe que
novamente se reproduce tal crite-
rio compre que tamén repitamos
algo que xa entón dixemos.

O Partido Galeguista non re-
mata o día que comence o Esta-
tuto. Nin moito menos. Precisa-
mente será entón cando o Parti-
do teña que desenrolar ainda en
maior grado a súa actividade e o
seu pensamento galeguista, na-
cionalista.

Certo é que a actuación que
entón teña que realizar haberá de
axustarse á nova táctica. Unha
táctica que esteña acompasada
coa nova realidade de Galicia.
Serán os órgaos do Partido, a súa
asemblea soberana a que deter-
mine o novo rumo.

O Partido ten un programa
concreto que somentes poderá
ser aplicado coa autonomía. Hai
que supoñer que aínda que o
Partido non exerza a dirección
política da Galicia autónoma,
abondará a súa intervención na
estruturación autonómica para
que algúns puntos do seu pro-
grama poidan seren feitos reali-
dade. Pero non todos. Hai aque-
les de carácter nacionalista que
somentes poderán ser conqueri-
dos de maneira progresiva ou
contando cunha decisiva in-
fluencia na gobernación de Ga-
licia. Mentras isto non se logra-
ra, tería o Partido unha misión
que cumprir.

A principal misión do Partido
terá de ser aquela que se enderei-
te cara a fiscalización da política
galega. Preocupándose fonda-
mente de que o Estatuto nin se
malogre nin se desvirtúe.

Ainda sendo o Estatuto unha
conquista de todos non hai dúbi-
da que por sermos nós os que er-
guimos esa bandeira, a autono-
mía aparecerá avencellada ao
Partido como cousa nosa. O cri-
terio vulgar fará, xa o está facen-
do, do Estatuto e do Partido un-
ha mesma cousa. Os éxitos que a
autonomía traigan para a Terra
recolleraos en gran parte o noso
Partido. Os fracasos, se os hou-
bera, ou as dúbidas, repercutirí-
an igualmente no Partido. Clare-
xar isto será mester facelo opor-
tunamente.

Temos que repetir, incluso na
propaganda que nós fagamos do
Estatuto, o que dixemos sempre.
Que este Estatuto non enche por
enteiro as aspiracións do Gale-
guismo. Defendémolo con máis
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O Partido Galeguista diante do Estatuto
VÍCTOR CASAS

De romaxe da galeguidade podemos calificar a
Asemblea do domingo. Foina polo espírito
unánimemente autonomista que reinou en todo
intre. Nas intervencións e no fervor manifesta-
doo por todos os concurrentes. Polo convenci-
mento absoluto de que para Galicia chegou a
súa hora. Pola enorme e calificada concurren-
cia. E tamén por esta circunstancia, para nós
lediciosa e altamente significativa: a de que
salvo contadísimas excepcións foi o noso idio-
ma o vehículo que avencellou a todos os que
interviron no debate.

Díxose na mesma Asemblea que o intre veu

imposto porque a Galicia tíñalle chegado a súa
hora histórica. Eís a cousa.

Esta é a hora de Galiza. Ninguén pode furta-
la nin fuxir de tal imperativo. Quen o fixera aca-
daría para sí a repulsa unánime e violenta da opi-
nión galega que chegou xa á madureza. Na
Conciencia viva do noso país afincouse definiti-
vamente a idea da súa liberación e o domingo
afirmouse a vontade férrea indestrutíbel de poñer
os cimentos da nova vida de Galicia que vai co-
menzar.

Compre agora comenzar urxentemente os
traballos preparatorios da gran xornada que se
aveciña. Temos fé e seguridade na conquista. O
Plebiscito será un trunfo absoluto. Galicia en pé
poñerá no mes vindeiro a primeira pedra do seu
novo edificio revalidando nas urnas a arela ma-
nifestada o domingo.

Galicia vai ser libre. Diante deste próisimo
e seguro futuro, obrigado é que nós, os que a
iso adicamos todo ao longo dos anos, deixe-
mos brincar lediciosamente o noso entusiamo
que é tamén o pago a unha laboura ao fin vito-
riosa.

Vinte anos de sementeira poideron donarnos
esta hora de recolleita. Comprendede a nosa emo-
ción. Nova ofrenda que facemos, hoxe perto do
trunfo, á Terra que vai acadar a súa liberdade.

Como resume do noso pensamento repitamos
os tres vivas que constantemente voaron por riba
da Asemblea:

Viva Galicia libre. Viva a Repúbrica. Viva o
Frente Popular.♦

Editorial  d’A Nosa Terra, Nº 414, 15 de maio de 1936.

C A R A   O   P L E B I S C I T O
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noso Partido, forma parte do
Frente Popular. ¿E como non ha-
bíamos de colaborar nosoutros e
como podía fallarnos a colabora-
ción cos demáis... (Moi ben).

Galicia, pobo libre

Porque, ¿que é o que queremos
os galeguistas? Queremos que
Galicia seña unha unidade cultu-
ral, polo seu idioma, polo seu es-
pírito, pola súa arte, para que
poida volver a presentarse digna-
mente no mundo diante dos de-
mais pobos levando nas súas
máns o ouro da súa cultura, para
ofrendarlla ao acervo espritual
da Hespaña e Humanidade.
Queremos que Galicia, seña un
pobo ceibe dentro da Repúbrica
hespañola, para axudar a realizar
un gran sono: o sono da Confe-
deración Ibérica e despois da
Confederación Internacional.
Queremos que sexa unha comu-
nidade cooperativista. Queremos

en fin, acabar coas fronteiras que
dividen o noso país en castas e
para que as loitas que son indis-
pensábeis na vida, non aniquilen
ao país, co carácter fraticida e
criminal que rexen noutros po-
bos sometidos a inxusticias im-
placábeis, [gran ovación]. Que-
remos despois, que seña unha cé-
lula de universalidade, para axu-
dar á paz interior do Estado hes-
pañol e á paz do mundo enteiro.
[Ovación prolongada].

Dise  que os nosos probre-
mas non teñen un gran volumen,
nin un gran peso, que son mi-
croscópicos, se se quer, compa-
rados cos doutras terras; mais
cando un home intelixente chega
ás entranas deles, atopa nestes
probremas que parescen miudos
vistos dende Madrid, grandes
canteiras de posibilidades para
facer na nosa Terra un ensaio do
paraíso terrenal. Pero os gober-
nantes hespañoles teñen, como
todos os homes, unha capacida-

de limitada, e nesa capacidade
non caben, non poden caber ao
rente dos probremas de gran vo-
lumen, de gran peso, diría eu te-
lescópicos, que están plantexa-
dos nas terras latifundistas de
Hespaña, os nosos, para eles co-
mo dixen denantes, miudos.
[Asentimento].

E conquerida a libertade de
Catalunya, e conquerida a liber-
tade de Vasconia, nós, quedaría-
mos xunguidos a un réxime co-
mún. Qué podíamos esperar del?
O reparto da fame e da miseria!
Porque tende en conta, irmáns
galegos, que os patrioteiros hes-
pañoles, axudan a esos latifun-
distas que existen na Hespaña, e
que estes latifundistas queren
que se reparta a miseria e a fame,
que fan padecer aos seus escra-
vos, para que non poida locali-
zarse a responsabilidade moral
dos que a están producindo. Pois
ben, ceibe Catalunya, ceibe Euz-
kadi, ceibe Galicia, xa os pobos
de Andalucía, Extremadura e
Castela, pobos irmáns do noso,
saberán conquerir a súa liberda-
de mellor que xunguidos todos.
Porque nós, non queremos arre-
darnos de ninguén. Non intenta-
mos romper a convivencia de sé-
culos. O que desexamos é crear
unha comunidade de intereses
morais e materiais, para que cada
dia que nace, non seña plantexa-
do un probrema insolúbel, que os
gobernantes de Madrid teñen que
resolver con cobardía ou con
violencia.

Enfervorizar o enstusiasmo

Dinnos homes atrasados, que
non estamos no bó camiño. Aín-
da hai, flotando no ambente, ide-

Ao adiantarse Castelao ao micró-
fono, unha grande ovación que
dura longo tempo, acolle a súa
presenza. Feito o silencio Caste-
lao escomenza.

Galegos: [Do púbrico sae un Viva
Galicia ceibe, que é contestado
unanimemente]. Galegos: A com-
plexidade de espírito galego e a
peculiaridade dos nosos proble-
mas, márcase ben no amplio mo-
vemento reivindicador das nosas
liberdades. Son os mesmos parti-
dos “nacionaiss” (que decote a
súa situación na nosa Terra foi
para obedecer os mandatos de
Madrid), os que ao enraizarse na
nosa Terra non poden estar au-
sentes dos seus peculiares proble-
mas. Un sentimento natural e in-
coercíbel de amor á Terra que
sentimos todos os galegos, per-
tenzamos ao partido que se quei-
ra, fai que todos nos xungamos,
si é que somos homes moralmen-
te perfeitos. O Partido Galeguista
non podía estar ausente deste ac-
to e fíxose representar nel. So-
mos unha irmandade de tipo pa-
triótico, que labouramos polo re-
xurdimento e a revivificación da
nosa cultura vernácula e neste to-
no convive a nosa irmandade,
con homes e Partidos que non
comparten a ideoloxía política do
Galeguismo que o Partido Gale-
guista defende. O Galeguismo é
unha doutrina de sinos liberais e
democráticos, que marca un ro-
teiro e un destino ás súas activi-
dades e propósitos, que coincide
(cómo non iamos coincidir?) cos
partidos auténticamente republi-
canos. Somos unha forza política,
que reclama garantías para o de-
senrolo da nosa vida colectiva e
da nosa persoalidade; emporiso o
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as do século pasado que somen-
tes poden figurar en libros bara-
tos, que ningún home culto debe
ler. Chegou a combatírsenos de-
cindo que eramos homes peque-
nos e limitados. Pero, é que nós
queríamos encerrar a Galicia
dentro de sí misma? Isto non era
posíbel. Como podíamos intentar
iso, se xa deixamos no ceo un ca-
miño de estrelas, para marcar a
comunicación que Galicia tivo
na antigüedade cos pobos cultos
do mundo, no aspecto artístico?
No fondo mesmo do Atlántico
debe haber un camiño feito de
esqueletos de galegos, que mar-
can a nosa comunicación co
mundo novo; porque nós somos
universalistas, non intentamos
–que íamos a intentar!– encerrar-
nos dentro de nós mesmos. Pero
non importa que fronte a nós se
poñan os inimigos da Autono-
mía. Non importa ren. Son tan
poucos, que xa non lles damos
importancia. [Risas e grandes
aplausos].

Pero o que necesitamos é en-
fervorizar o entusiasmo dos que
din que son autonomistas, por-
que nesta hora, non debe dicirse
se é autonomista, sen sair á rua e
facer propaganda da loita, de
maneira que o 28 de xuño o no-
so Plebiscito seña ganado en boa
forma, de maneira exemplar, xa
que este trunfo significaría o
asentamento da mesma Autono-
mía. Compre decir aos templa-
dos, unhas cantas verbas. [Ex-
pectación].

O Partido Galeguista espera
realizar integramente o seu pro-
grama, dentro da máis estrita le-
galidade. Pero da mesma manei-
ra que consideramos o arredis-
mo, como unha idea anacrónica,
tamén o consideramos o como
un movimento de desesperación
que non quixéramos sentir ende-
xamais. Tamén nós, refutamos o
procedimento violento por siste-
ma, mais seríamos capaces de
aceptalo, como madeiro de sal-
vación contra calqueira. [Gran
ovación].

Oide ben, si nos convén a Au-
tonomía. Porque un home, cando
sabe que unhas ideas poden facer
ou producir a felicidade do seu
pobo e a salvación da súa Patria,
non pode abdicar endexamais das
posibilidades do trunfo, ainda
que a violencia sangrante da Pa-
tria, lle produza dor i-enoxo. Por-
que o home que ten fé nas ideas
que predica, non pode abandonar
o seu posto de honor e de perigo
cando chega o momento de loitar.
É moi cómodo, amigos e irmáns,
facer o que fan algúns galegos.
Pertencen ao estilo de doctri-
narios que agardan triunfar des-
pois da morte, que agardan  que a
posteridade os eleve, e que agar-
dan acaso convertirse en estatuas
de bronce para ocupar o centro
dun xardín público. Porque os
homes que teñen verdadeira fé
nos ideais que predican durante
toda a súa vida, non poden de
ningunha maneira resignarse a
morrer sen velos realizados.
([mponente ovación].

Eu dígovos (expoñéndome a
que se poida poñer en dúbida as
miñas conviccións liberais e de-
mocráticas): Se o pobo non pu-
xera intreés nas predicacións, se
o pobo rexeitase o remedio mag-
nífico que se lle ofresce para
conquerir a súa felicidade, pre-

gunto eu: ¿Haberá un home con
fé nos seus ideas que non fixera
o remedio, sabendo que tiña for-
zas para tanto? Pois digo, con to-
da a fé dun home honrado, que
ten 50 anos de vida limpa, que
ao triunfo hai que ir decote, co-
mo se poida e cando se poida. [O
orador é longamente ovaciona-
do]. Amigos e irmáns, esta é a
actitude do Partido Galeguista,
que se expresa neste intre pola
miña boca.

Os arredistas son eles

Pero no mitín desta man grorio-
sa, non se falou aínda ren, para
combatir os que nos chaman se-
paratistas, e que agora están ca-
lados pensando somentes nos
seus intereses materiais, porque
no único que pensan é no corta
circuíto, que vai haber na Gali-
cia [Risas]. Pero eles, atácannos
no fondo como separatistas. E a
isto poderíamos responder: ¡Non
somos separatistas! Díxeno moi-
tas vegadas e repítoo agora: Os
arredistas son eles, porque per-
deron todo canto tiña Hespaña.
Perderon as Colonias; perdeuse
en Hespaña a gran fachada do
noso casal hispánico: Portugal, e
eles non saben que perderon a
millor fachada do seu fogar; per-
deron todo e estaban dispostos a
perder Catalunya, a perder Euz-
kadi, a perder Galicia. Qué lles
importa? Irían reducindo a súa
parte tanto, tanto, que poderían
atoparse na derradeira hora, to-
dos eles xuntos nun cabaret de
Madrid. [Unha gran ovación im-
pide oír o final do párrafo. Moi
ben. Moi ben].

Falan de que nós queríamos
poñer fronteiras. Eles si que es-
tán poñendo fronteiras: son fron-
teiras verticais. Porque eu pre-
gunto, repetindo o que xa teño
dito en moitos mitin (eu son un
home que repite moitas vegadas
as cousas), eu pergunto: ¿Qué
son os homes ricos, os podero-
sos, sinón unha nación indepen-
dente donde todos son felices
dende o seu nascimento? ¿Qué
son os traballadores, os probes,
os humildes, sinón unha nación
oprimida, arredada de outra, on-
de todos son distintos dende que

nascen? Pois eles que nos falen
de que queremos crear máis
fronteiras horizontales, temos
que decirlles: os separatistas so-
des vós que facedes a separación
mais criminal; mais tamén deci-
mos que nós acabaremos con
esas fronteiras verticais. [Gran
ovación. Asentimento xeral].

Polo visto ainda quedan na
Hespaña, moitos homes que
queren continuar a Historia que
o Sr. Lerroux chamou gloriosa
na noite tráxica do 6 de outono.
Pois ben, nós queremos inte-
rrumpir esa Historia. Sabedes
por qué? Porque entendemos
que esa Historia é unha solución
de continuidade, contra a autén-
tica e verdadeira tradición da
Hespaña e unha nova tradición
que nós queremos espertar. Por-
que por moi avanzados que se-
xamos todos, todos somos parti-
darios dunha tradición que non é
unha serie de feitos superpostos;
porque nós non buceamos no pa-
sado para formar un arbre xene-
alóxico, que sirva para aumentar
un simpre orgulo de raza. Nós
non ollamos o pasado somentes,
porque a tradición que nós axu-
damos a atopar non está no pasa-
do, nin está no presente, nin está
no porvir, porque é a unidade e a
eternidade que vive no instinto
popular, e nós non acadaremos e
futuro coa inútil lembranza do
pasado, porque isto, amigos e ir-
máns, nos deixa leccións da vida
sin saber tan siquera cal foi o seu
mellor propósito e non esquece-
mos a enoxosa realidae do pre-
sente.

¡Non! O pasado por glorioso
que fose, non pode roubarnos a
acción e o pensamento para con-
quistar o futuro, porque ese futu-
ro non é noso. Ese futuro é dos
nenos e doutros rapaces que aín-
da han de nacer. O futuro non é
desta xeneración, ¡non! O futuro
é o que ten que vir é nós non po-
demos mandar nel, nin podemos
deter ese futuro, con cousas sen-
timentais. Estavos falando un au-
téntico sentimental, pero por riba
do corazón temos a cabeza e a
cabeza dinos que en moitas oca-
sións é necesario matar o senti-
mento. [Gran ovación].
Para nós

Ingeborg
Bachmann.
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‘Falan
de que nós

queriamos poñer
fronteiras.

Eles si que están
poñendo

fronteiras:
son fronteiras

verticais”

a Patria é a Terra... 

Eu teño inda que dar saída a unha
cousa que me enche por comple-
to: o amor á nosa Terra, porque
así somentes con ese amor podre-
mos conquistar o futuro. Todos os
galegos (tamén o teño dito en
moitas ocasións) non temos o es-
pírito morto por ningún sentimen-
to patrioteiro, pero sí temos un
sentimento natural no Oceáno de
Patrias, e para nós a Patria é esa
cousa tan sinxela: a Terra. A terra
que nos dá o pan e o viño; que fai
criar follas nos arbres e frores nos
campos para lle regalar aos ollos;
e arbres para que canten os paxa-
ros; e a Terra naceirada que todo
crea, que nos deu a vida, que nos
tén e que nos ha de recoller no seu
seo como semente de novas cria-
turas, e nesta Terra é onde se afin-
ca a tradición que nos ha dar con-
tinuidade na Historia. Isto é o que
nós temos que defender con gran
entusiasmo.

E para terminar, diríxovos
aquí agora, somentes dúas per-
guntas: ¿Convenlle a Galicia súa
Autonomía? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! [Con-
testadas estas afirmacións polo
púbrico]. ¿Convenlle á Repúbri-
ca a Autonomía de Galicia? ¡Sí!
¡Sí! ¡Sí! [Tamén contestada una-
nimemente].

Pois con este espírito o día 28
do corrente mes, iremos todos a
depositar non unha papeleta que
conteña nomes de persoas, sinón
un SI, e por medio dese SI con-
queriremos a felicidade do noso
pobo. E dígovos mais: Se o 14 de
Abril non chegou ao pobo; se o
16 de Febreiro ben poidera ser
non chegara, o dia 28 de Xuño,
¡ese chegará a Galicia! [Durante
longo tempo o público tributa ao
orador unha impoñente ovación.
Voces de moi ben, moi ben. O
púbrico posto en pé, entona efer-
voadamente o Himno Nacional
Galego. Os vivas a Galicia ceibe
saen moitos peitos. Desfílase en
medio do meirande orde].♦

Transcripción do discurso tomada por
Segundo Domínguez Calvo. Publicado

no número 419 de A Nosa Terra
do 19 de xuño de 1936.

DÍA DA PATRIA

Castelao
intervindo
nun mitin.

a en maio de 1936

ra
ón Ibérica’
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CÉSAR LORENZO GIL
Israel podería iniciar un-
ha poderosa ofensiva te-
rrestre no Líbano nos
vindeiros días. Unha vez
destruídas as principais
infraestruturas do seu
pequeno veciño do norte,
o seguinte paso é destruír
punto por punto calque-
ra foco de resistencia.

Ninguén cre que as ra-
zóns do ataque sobre o
Líbano teña algo a ver co
futuro dos dous prisionei-
ros. Nin o propio primeiro
ministro israelí, Ehud Ol-
mert, nin os principais di-
rixentes mundiais. Entón,
por que tanto asañamen-
to? Por que agora?

Parece clara a necesi-
dade de vincular o ata-
que sobre o Líbano coa ofensi-
va en Gaza. A pesar de que as
causas e os obxectivos de cada
operación son distintos, os ex-
pertos aseguran que detrás de
ambas as resolucións está a
man da xerarquía militar.

Varios xornais xudeus publi-
caron que as bases da operación
‘Recompensa xusta’ –o plano de
ataque sobre o Líbano– estaban
redactadas hai máis de ano e
medio. O interese das forzas ar-
madas é xeoestratéxico neste
caso, xa que moitos oficiais pe-

diran no pasado volver atacar as
bases de Hizbulá para impedir
calquera ameaza sobre as cida-
des do norte de Israel. “A gran-
de ameaza contra Israel non vi-
rá de Bagdad –dicía un xeneral
dous días despois da ofensiva
estadounidense contra o Irak–
senón dos focos armados isla-
mistas que se gorecen no Líba-
no”. Por que agora hai présa por
“limpar” os cuarteis xerais xií-
tas? A resposta hai que buscala
no bo clima que se respira no
país grazas aos ataques a Pales-

tina. A técnica de clamar vin-
ganza cada vez que o inimigo
fai prisioneiros ten uns réditos
na opinión pública espectacula-
res. Hai inquéritos que lle dan a
Olmert un apoio do 80 por cen-
to nestes intres. Tamén ten im-
portancia a escalada da presión
estadounidense contra Irán. Se
de aquí a uns meses, o golfo
Pérsico vive outra guerra, unha
das frontes obvias sería o Líba-
no, desde onde sairían –como
ocorre agora– centos de fogue-
tes contra Haifa e outras cidades

hebreas. “Sabemos
que é Irán quen mane-
xa os fíos do islamis-
mo radical no Líbano.
O desexo de Teherán
é danar a Israel canto
antes e canto máis
profundamente”, dixo
o responsábel de
Asuntos Exteriores do
PP, Gustavo de Arís-
tegui, durante a súa
intervención no Con-
greso dos Deputados
español.

Mais a estratexia
parece errada ou ten
tamén como obxecti-
vo poñer nun apuro a
Siria. En Damasco
hai quen asegura que
o presidente, Bashar
Al-Asad, non permi-
tirá unha invasión te-

rrestre do Líbano e que millei-
ros de reservistas están a se pre-
parar para intervir no país veci-
ño nas próximas semanas. De
estenderse á guerra, a primeira
consecuencia sería a ruptura do
control sirio sobre os membros
de Al-Qaeda, que colocarían un-
ha das súas principais bases en
Beirut. Seguindo o modelo ira-
quí, a antiga Fenicia volvería
ser un inferno encostado no
mar, con atentados cruentos a
cada hora, tal e como pasou na
década do 1980.♦

Os Estados
armados
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Seguindo polos
medios de
comunicación a nova

ofensiva de Israel contra o
pobo palestino, non é
difícil pararse a pensar e
comparar. Cando hai
mortes no bando israelí, o
feito é alcumado de
asasinato terrorista.
Enarbórase, xa que logo,
o dereito de Israel a se
defender. Cando a
aviación israelí
bombardea a discreción,
axustando as miras sobre
todo en minar as xa por si
escasas infraestruturas
palestinas, denomínase
operación de castigo.

A comunidade
internacional amosa a súa
insignificancia co silencio
ou co apoio expreso a
Israel. Poucas voces,
individuais todas, falaron
en contra do novo
xenocidio.

Nesta loita dos
suburbios contra os
bunkers, non hai que
esquecer motivacións coma
a posesión de auga e de
terreos fértiles, mais
tampouco o comercio de
armas.

No mes de xuño
pasado o prestixioso
Instituto Internacional
para a Paz de Estocolmo
fixo públicas as contas do
comercio armamentístico
mundial do 2005. O
monto global subiu un
3,4% con relación ao ano
anterior. Case a metade do
gastado, o 48%,
correspóndelles aos EE
UU. Ségueno Gran
Bretaña, Francia, o Xapón
e a China, todos con
porcentaxes que van do 4
ao 5%. O primeiro
proveedor mundial
continúa a ser Rusia, líder
dende 2001. Os EE UU
son fornecedores de
Israel. As cantidades
manexadas veñen
significar que tocamos a
173 dólares por habitante
do planeta en canto a
gastos militares mundiais. 

Dado o carácter
neoliberal das relacións
entre a meirande parte dos
Estados, nas que priman o
dereito das elites por riba
de calquera enfoque
colectivo, os estados
interveñen só para
asegurar os intereses
privados.

Hai muros por derrubar.
O de Palestina é urxente.
Mobilizarse pode salvar
moitas vidas nun momento
de parálise das instancias
internacionais. Máis duro
vai ser derruír o muro que
separa a comunicación e o
coñecemento entre
pobos.♦

Decepción e calma en Gualeguaychú, capi-
tal da provincia arxentina de Entre Ríos e
núcleo irradiador das protestas ambienta-
listas contra as celulosas de Ence e Botnia,
ao pé da cidade charrúa de Fray Bentos. 

O fallo inapelábel do Tribunal Interna-
cional de Den Haag rexeitaba o pedimento do
goberno arxentino de paralizar a construción
das celulosas mentres non se dirimise a cues-
tión de fondo do conflito: a presunta viola-
ción do Estatuto do Río Uruguai (1975), que
no seu artigo 7 prevé que antes de acometer
ningún tipo de emprendemento que poten-
cialmente impacte no medio ambiente, cóm-
pre realizar consultas á nación veciña.

O conflito hai tempo que deixou de ser
unha disputa entre ecoloxistas e industrias
depredadoras, entre ambientalistas e esquil-
madores, entre progresistas e liberais. Pasou
a converterse nun litixio fronteirizo que fixo
aboiar todas as máis elementais paixóns pa-
trióticas, entre veciños con desigual poderío.

Estes días chegaba a Galicia, convidado
polo Fondo Galego de Cooperación, o pres-
tixioso director do Instituto do Terceiro
Mundo, o ambientalista uruguaio Roberto
Bissio, quen manifestaba “Os sectores máis
sensibilizados co desenvolvemento sostíbel
foron enmudecendo progresivamente, dian-
te da enxurrada esmagante de pronuncia-
mentos favorábeis na defensa da cuestión
nacional das celulosas. Pronunciarse en
contra podería ser interpretado como trai-
zón  fronte ao asoballamento dos poderosos
veciños arxentinos. Ence e Botnia quebra-
ron, debilitaron e enmudeceron  o move-
mento ecoloxista uruguaio”.

Dende hai décadas, na beira oriental do
río Uruguai existen poderosas razóns para

alzar a voz contra o monocultivo do euca-
lipto. Cando ningunha das celulosas en
construción era aínda un xermolo, ou un
proxecto, o goberno de Montevideo xa
apoiara un descomunal
proxecto do Banco
Mundial para encher de
forestas de eucaliptos o
país. Política de mono-
cultivo, con 700.000
hectáreas plantadas,
sen ter feito avaliación
de impacto ambiental
ningunha, nin deseño
de estratexias para a
preservación do bosque
autóctono ou das selvas
naturais.

Pero a marea a favor dos investimentos
e dos postos de traballo xerados polas celu-
losas non remata de subir. A medida que Ar-
xentina endurecía as medidas de bloqueo de
fronteiras. Entre o 60 e o 80 % dos uru-
guaios ten unha posición favorábel á chega-
da dos grupos Ence e Botnia. A favor da
marea navegan non só os grupos econó-
micos e empresariais, senón que tamén está
montado o goberno do Frente Amplio. Re-
sulta significativo que a construción das xi-
gantescas factorías, das maiores do conti-
nente, sexa defendida vehementemente po-
lo primeiro goberno de esquerdas posditato-
rial no que están integrados socialistas, co-
munistas, ex-tupamaros... por poderosas or-
ganizacións sindicais como a PIN-CNT ou
por movementos sociais de base.

Os 496 km de fronteira fluvial que se-
paran a Arxentina e o Uruguai semellan ho-
xe máis distantes, perigosos e fondos ca

nunca. 
Na verdade, na marxe occidental, teñen

motivos de máis para considerar que o seu
pequeno veciño colateral actuou de xeito

unilateral. Dende a Ar-
xentina poden  consi-
derar que as celulosas
son un negocio ruinoso
para o futuro dun río
en estado natural, cou-
sa que os galegos com-
prendemos á perfec-
ción, cando ollamos
cada día para a ría de
Pontevedra.

Mais neste espi-
ñento conflito cómpre
un esforzo por delimi-

tar os temas de controversia, por identificar
as estratexias políticas da vida local, os ca-
lendarios electorais e a utilización partida-
ria da causa ambiental. É difícil de entender
que se lle esixa ao veciño o que non se com-
pre nas fábricas produtoras de pasta de ce-
lulosa arxentina. Cando no interior existen
grandes cuestionamentos ambientalistas ou
veciñais nas fábricas Alto Paraná (Misio-
nes), Porto Piray (Misiones), Papel Misio-
nero (Misiones), Celulosa Arxentina (Santa
Fe), Papeleira do Tucumán (Tucumán), Le-
desma (Jujuy)...

A Arxentina e o Uruguai están no seu
dereito de defender os seus respectivos in-
tereses, mesmo cando incorren en evidentes
contradicións ideolóxicas ou de praxe de
protección ambiental.♦

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

Celulosas? Si, grazas!
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Entre o 60 e o 80%
dos uruguaios ten

unha posición favorábel
á chegada dos grupos

Ence e Botnia”

A CIA alerta da posibilidade de que Al-Qaeda cree bases en Beirut 

Israel prepara a invasión do Líbano

Unha rúa de Beirut após os bombardeos.



RUBÉN VALVERDE
Óscar Pereiro, o galego máis
combativo, ten moitas op-
cións de facerse coa vitoria
do Tour. Colleu o mailló can-
do ninguén o agardaba e está
demostrando que ten a cabe-
za e as pernas suficientes pa-
ra conservalo até París. O
seu é un premio á constancia.

Todos os deportes cando se prac-
tican ao límite son duros, pero tal
vez o Tour de Francia sexa unha
das probas máis esixentes a to-
dos os niveis. Fisicamente desfai
os corpos, psicoloxicamente o
esgotamento impide pensar ás
veces con claridade, especial-
mente cando se percibe que as
pernas non funcionan. Por outro
lado, a presión ambiental sobre o
ciclismo nos últimos anos tamén
afoga. Todos os últimos Tours
(dende que Miguel Indurain dei-
xou de gañar) comezan baixo a
sospeita da dopaxe. E os ciclistas
teñen que sobrepoñerse a todas
estas adversidades e demostrar
que son capaces de competir en
etapas que ás veces sobrepasan
os 200 quilómetros e pendentes
de máis do 10%.

Neste escenario hai poucos
elixidos, poucos ciclistas que
saiban combinar unha regulari-
dade en todos os terreos (rodan-
do, na montaña e nas contrarre-
loxos) e que ademais saiba ler
ben as etapas. Óscar Pereiro é
un deses ciclistas que reúnen to-
das esas condicións. Tratado co-
mo un exaltado ou un tipo que
actúa por impulsos pola maior
parte da prensa e das televisións
madrileñas, Pereiro é non em-

bargante un ciclista que soubo
gañar o respecto e o aprecio do
pelotón. “É unha sorte que pola
miña forma de ser extrovertida,
que me leve ben con todo o
mundo, porque agora que teño o
mailló amarelo noto que o resto
do pelotón non trata de poñerme
os cóbados, nin deixan que o
meu equipo traballe só até a ex-
tenuación. Non son un líder en-
vexado, senón que son querido
e respectado”, aseguraba Óscar
Pereiro na súa segunda etapa co
xersei que o acredita como líder
da proba máis dura entre as
máis duras.

Lonxe do que veñen afirman-
do diversos medios e comenta-
ristas televisivos, Óscar Pereiro é
un ciclista reflexivo e combativo
até o final. O ano pasado aposta-
bamos nestas mesmas páxinas
por el como un dos favoritos pa-
ra o Tour deste ano. Seguimos
apostando por el. O seu estilo
lembra ás veces a Laurent Jala-
bert, o mítico ciclista da ONCE
que nunca se rendía. 

Comezou mal o Tour, per-
dendo tempo, especialmente nun
desfalecemento que lle deu nos
Pireneos, nos que perdeu máis de
28 minutos. Ninguén contaba xa
con Óscar Pereiro, menos el. Sa-
cou a raza que leva por dentro e
nunha etapa de enlace entre os
Pireneos e os Alpes, de 230 qui-
lómetros, demostrou que hai co-
rredores que nunca se renden.
Cun calor que desintegra a suor,
foi capaz de sacarlle ao pelotón
29 minutos e 59 segundos. 

Até aquel momento o líder
era o norteamericano e amigo de
Pereiro, Floyd Landis, que o ano

pasado compartía equipo co ga-
lego no Phonak. O de Mos con-
seguiu chegar a meta tras 210
quilómetros escapado, xunto co

xigante alemán Jens Voigt, do
CSC. A escapada lembrou moito
a unha das que protagonizou o
ano pasado, cando na etapa raíña

dos Pirineos estivo escapado du-
rante 176,5 quilómetros e acabou
perdendo no esprint co america-
no de orixe colombiana George
Hincapie. 

Na primeira etapa alpina
poucos apostaban pola consis-
tencia de Pereiro, menos o seu
director de carreira, José Manuel
Echavarry, gran coñecedor nes-
tas lides. Chegou ao Alpe
d´Huez con un minuto e 29 se-
gundos sobre Floyd Landis, bau-
tizado como “o novo Indurain”
polos medios españois. Landis
apretou todo o que puido e só foi
capaz de quitarlle a Pereiro 1,39
minutos, co cal na xeral estabele-
ceu unha vantaxe de 10 segun-
dos sobre o galego.

Malia o abandono mediático
que sufriu Pereiro, demostrou
unha vez máis a súa intelixencia,
aguantando ao seu ritmo para
perder o mínimo tempo posíbel.
Ao rematar a etapa declaraba
que “para os que pensaban que ía
rebentar, aquí estou de novo.
Aínda estamos na loita. É verda-
de que perdín o amarelo pero pe-
lexarei. De nada valía poñerme
ao límite, explotar e perder até
seis minutos”.

Óscar Pereiro sabía que tiña
forzas e que debía dosificalas.
Na seguinte etapa saíu a gañar. A
facerlle dano pouco a pouco ao
líder. A xornada alpina concluía
no porto de primeira de 1.705
metros, La Toussuire. O danés
Mickael Rasmussen escapou en
solitario gran parte da etapa. Esa
non podía ser a opción de Perei-
ro. Optou polo desgaste lento e
meditado. Por subir o ritmo can-
do ninguén o agarda.

Primeiro optou por meterlle
tempo a Landis nos descensos,
“impedindo que o seu equipo ti-
vese tempo para comer e para
relaxarse”. Logo, cando o des-
gaste do Phonak era evidente e a
falta de forzas comezaba a no-
tarse, o galego máis combativo
comezou a atacar e a marcharse
nas primeiras ramplas do último
porto. Landis sufriu un tremen-
do desfalecemento e perdeu dez
minutos con respecto a Rasmus-
sen e oito con Pereiro. O ameri-
cano aparece agora difuminado
na xeneral e con poucas posibi-
lidades e o galego, polo que nin-
guén apostaba, volveu vestir a
camiseta amarela.

Talvez todo isto sexa unha
recompensa a unha traxectoria
constante no Tour. Foi décimo os
dous últimos anos e na pasada
edición recibiu o premio da com-
batividade. Talvez sexa tamén o
premio ao sacrificio. Estivo os
dous meses anteriores ao Tour
durmindo nunha especie de ten-
da de campaña de plástico na
que o osíxeno flúe menos para
acostumarse á súa falta. Tamén
adestraba na súa casa cunha bici-
cleta á que lle conectaba unha
máscara coa que limitaba a in-
xesta de aire. Todo o que fixera
falta para ser capaz de chegar
aos Alpes e superalos con sol-
vencia. Agora xa son máis os que
apostan por un podio en París
con Pereiro.♦
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O maior batallador no Tour é favorito para chegar a París co mailló amarelo

PEREIRO, este ano si



Performance
de Antón Lopo
Debaixo das pálpebras é o título da perfor-
mance que Antón Lopo realizará o xoves 20
de xullo a partir das once e media da noite
polas rúas de Compostela. A cantante Ugia
Pedreira, a actriz Margarita Fernández,
Braulio Vilariño e Brais Fernández compar-
ten con Lopo un traballo onde cinco vacas
regresan á cidade. O traballo é o peche da
exposición Dentro, que se exhibiu na Casa
da Parra desde o 19 de maio. A mostra com-
plétase cun catálogo deseñado por Manolo
Martínez, no que se inclúen ao completo
tanto as obras literarias como as plásticas.♦

RAG, Medalla
de Ouro de Galicia
A Real Academia Galega recibiu o recoñe-
cemento da única Medalla de Ouro de Ga-
licia que concede a Xunta de Galicia. A
RAG recibe esta distinción cando cumpre
cen anos de existencia, en palabras de Emi-
lio Pérez Touriño “cen anos de contribución
á defensa cultural e á promoción da lingua
da nosa terra”. A medalla quere recoñecer
“esa labor frutífera, fecunda, de cen anos
de entrega á causa da promoción cultural e
da lingua galega”. A concesión deste galar-
dón, que pasa a ser único co fin de darlle “o
máximo valor”, terá lugar o 25 de xullo.♦

Homenaxe
a Primo Castro Vila
O vindeiro 30 de xullo no concello de
Agolada renderase homenaxe á figura de
Primo Castro Vila, primeiro e último al-
calde que durante a II República gobernou
no concello. Unha ofrenda floral no cemi-
terio de Brántega e a descuberta dunha
placa na que foi a súa casa no lugar da
Feira Nova, abren os actos cos que ade-
mais se quere reivindicar a presenza no
rueiro dunha rúa ou unha praza co nome
do homenaxeado. Despois do xantar,
que terá lugar na Ponte, visitarase o Val
das Sobreiras e o Castro da Devesa.♦

arabela Teatro presenta en Ou-
rense (até o 21 de xullo) o seu
novo espectáculo: Macbeth, de
William Shakespeare, con di-
rección de Helena Pimenta, ini-

cia na cidade das Burgas a xira por toda
Galiza cun espectáculo que actualiza o
mito da vinganza e da culpa. O rei es-
cocés aparece agora en Bosnia, en plena
guerra dos Balcáns. Sen saír dun teatro,
o guitarrista Mario Grimaldos chega ao
Teatro Arte Livre de Vigo co seu recital

(20 e 27 de xullo), composto por “Medi-
terráneo” e “Suite contemporary jazz”.
O músico valenciano é dun dos referen-
tes do jazz contemporáneo en Europa. E
a partir do 4 de agosto, Lugo convértese
en parada obrigada para os amantes da
historia. A exposición “Os capítulos da
Irmandade. Peregrinación e conflito so-
cial na Galicia do século XV”, que or-
ganiza o Xacobeo, relembra os tempos
difíciles nos que se levantaron os ir-
mandiños contra os abusos señoriais.♦
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As letras das mulleres reúne
obras que outorgaron preferen-
cia á situación e aos problemas
das mulleres, a rebelión fronte a
eses problemas, así como a cam-
biar a orde existente para conse-
guir a igualdade. A colección
vén de incorporar antoloxías que
xuntan títulos de Concepción
Arenal (Da muller da súa casa á
muller do porvir); Pardo Bazán
(La educación del hombre y la
de la mujer, La dama joven e
Memorias de un solterón) e Ro-
salía de Castro (El caballero de
las botas azules, Lieders e Las
literatas). Presentadas xa nas
principais cidades galegas (a ex-

cepción de Pontevedra, onde se
presentará en setembro), estes
volumes veñen unirse aos ante-
riores títulos da colección: A Ci-
dade das Mulleres de Cristina
de Pizán, Orgullo e Prexuízo de
Jane Austen, Un cuarto de seu
de Virginia Woolf e Vindicación
dos dereitos da muller de Mary
Wollstonecraft. 

A publicación destas obras
vén demostrar a actualidade
dos textos e como, a pesar dos
anos, reflexan problemas vi-
xentes na sociedade actual.
Fronte aos problemas que de-
nuncian imponse a necesidade
da formación para superar a
desigualdade, a necesidade de
formarse para comprender que
a situación propia non é a “na-
tural” nin “adecuada”. A edu-
cación que recibían as mulleres
só pretendía que fosen un ador-
no, que continuasen co modelo
imposto e non que tivesen unha
formación independente. Non
só a educación senón todo un
entramado social, político e le-
gal impedíanlles ter un trato
igualitario en todos os campos.

Análise e crítica

Rosalía, Concepción Arenal e
Pardo Bazán, referentes e
adiantadas ao seu tempo, narra-
ron estas dificultades, analizan-
do nalgúns casos polo miúdo
as características sociolóxicas
e estructurais que axudaban a
perpetuar esta situación.

Coma modelo polo que tivo

de revolucionaria, de rupturista
e crítica coa situación topamos
a prosa de Rosalía, pouco difun-
dida e coñecida aínda que ser-
viu para continuar as reivindica-
cións desta autora, engadido ao
seu labor fundamental sobre a
realidade galega. Segundo Ma-
ría Pilar García Negro, autora
do estudo introductorio, a visi-
bilidade da obra de Rosalía pasa
por recoñecer que é unha muller
a que senta as bases da moder-
nidade e contemporaneidade
galega. Faise así, necesario de-
mostrar o valor de Rosalía co-
mo primeira feminista galega,
coma transgresora do orde im-
posto e da situación inxusta das
mulleres, da muller galega en
particular. Neste estudo introdu-
torio, e a través dunha análise
sintética dalgunhas das súas
obras menos coñecidas, pódese
apreciar coma dende un primei-
ro momento se mostra a preocu-
pación pola sorte das galegas e
de Galiza. A crítica das normas,
do imposto, vai modificar a per-
cepción da muller na sociedade
e esta modificación pasa tamén
non só pola crítica do modelo
que se lle impón á muller senón
tamén do propio modelo xeral
de sociedade patriarcal.

Fronte á invisibilidade que
moitas veces se lle deu tanto a
Rosalía, coma as mulleres no
estudo da historia, Sotelo Blan-
co trata agora de dar a coñecer
obras fundamentais, nalgúns ca-
sos cun acceso complicado para
o gran público, como é a antolo-
xía sobre Concepción Arenal.

Os seus cinco libros, La
mujer del porvenir, La mujer
de su casa, Estado actual de la
mujer en España, El trabajo de
las mujeres e La educación de
la mujer ofrecen, coma unha
das principais novedades, que

se trata de edicións actualiza-
das, dado que as existentes
eran antigas e nalgúns casos só
estaban ao alcance do público
especializado. Que se dea a co-
ñecer a figura desta muller rei-
vindicativa é unha das funcións
principais deste libro, coma
destaca a autora da introduc-
ción Celia Pereiro Porto. Na
súa opinión a obra de Concep-
ción Arenal é máis citada que
lida. Pereiro engade que Con-
cepción Arenal, sen ser unha
revolucionaria, denunciou a si-
tuación existente e propuxo
modelos para solucio-
nala, coa valen-
tía que supón
loitar pola
igualdade
nunha épo-
ca na que
isto non era
nin de lonxe
a l g o  q u e
aceptase a
sociedade. 

O mesmo
exemplo é o da
“loitadora” Emi-
lia Pardo Bazán,
segundo Mari-
na  Mayora l
que realiza a
introducción
ás obras da
autora. Des-
taca Mayo-
r a l  q u e
Pardo Ba-

zán, a pesar das axudas que ti-
ña, xa que pertencía a unha fa-
milia acomodada, era unha per-
soa que loitou por conseguir
unha instrución e que se preo-
cupaba polo que a rodeaba. Así,
tanto nas súas obras de ficción
(La dama joven, Memorias de
un solterón) coma no ensaio La
educación del hombre y la de la
mujer destacan os valores femi-
nistas. É de destacar tamén a
análise que realiza no ensaio La
educación del hombre y la de la
mujer, no que analiza as razóns

sociolóxicas polas que as
mulleres non podían

saír da situación in-
xusta na que viví-

an.♦
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Vilaboa do Morrazo

Escritoras pioneiras
Sotelo Blanco edita a Rosalía, Concepción Arenal e Pardo Bazán

XELA CUÑARRO OTERO
A colección As letras das mulleres, coeditada por Sotelo
Blanco e o Servizo Galego de Igualdade, edita tres novos vo-
lumes, adicados a Rosalía de Castro, Concepción Arenal e
Emilia Pardo Bazán, coa finalidade de divulgar obras bási-
cas, que dignificaron o papel da muller e reivindicaron, de ma-
neira pioneira, unha mellor consideración desta na sociedade.

Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e, abaixo, Rosalía de Castro.
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Catorce compañías tentarán sedu-
cir as miles de persoas que asisti-
rán do 17 ao 24 de xullo a Riba-
davia. Os grupos teatrais proce-
den de Galiza, Euskadi, Cataluña,
Madrid, Arxentina e Italia. 

O tema estrela do certame é a
recuperación da memoria histó-
rica, eixo temático da compañía
Micomicom ou Tanttaka Teatra.

O máis veterano dos festi-
vais celebrados en Galiza ofre-
ce todo tipo de obras e actua-
cións musicais para adultos e
para menores. Pupila de agua e
No xardín son dúas das repre-
sentacións adicadas aos máis
pequenos e inclúen xogos di-
dácticos para os cativos de 6
meses a 3 anos.

Para adquirir as entradas an-
ticipadas, os que queiran asistir
ao certame, terán que chamar ao
número 988 470 780. 

A axenda da mostra

Na xornada inaugural, Teatro
Bruto presentou a obra En
Punto. Ás 8 da tarde tivo lugar
La gran familia, unha anima-
ción na rúa destinada aos máis
pequenos a cargo da compañía
catalana Fadunito. Ás 23 horas,
Tanttaka Teatra, de Euskadi,
presentou El florido pemsil no

auditorio do Castelo, obra que
trata o sistema educativo da
posguerra no Estado español.

O día 18, a obra Pupila de
agua, do grupo madrileño La
Casa Incierta, Barriga verde
dos galegos Títeres Viravolta e
Revelación, de Leo Bassi, de-
leitaron os numerosos especta-
dores que acudiron á vila en di-
versos escenarios teatrais.

O día 19 tiveron lugar as re-
presentacións de Cachivache,
con Tataracine, La Invenció,
con Las puertas del cielo e a
obra galega A raíña da beleza
de Leenane, do Teatro do
Atlántico.

O día 20, En el jardín, de Te-
atro Paraíso, Los niños perdidos,
de Macomicom, Las puertas del
cielo, de La Invenció, e Las
aventuras del príncipe Achmed,
de Cachivache, estenden a ofer-
ta cultural dos espectadores
máis cativos aos máis maiores e
aos amantes do cine mudo. 

O venres día 21, os que
asistan á mostra poderán con-
templar Cubo instalación, da
compañía galega La Última
Rata, e Pincho gancho, de La
Galería Encantada.

A fin de semana comeza
con Cubo instalación, do grupo
A Última Rata, Les Yuocs, de

Le Graall, Yo Satán, de K-Pro-
ducciones e Census, de La
Última Rata.

O domingo 23, a compañía
catalana Se te va la olla, creará
xogos na rúa para os nenos de
todas as idades, actuarán os Tí-
teres Viravolta con Barriga

Verde e os galegos de Lagarta,
Lagarta con Carambola.

O próximo luns día 24 terá
lugar a entrega dos premios e
actuará Charo López con Ten-
gamos el sexo en paz. Ás 2 da
madrugada, a praza maior aco-
llerá  a fin da festa.♦

Ribadavia capital do teatro
Catorce compañías con máis de quince espectáculos
atraen a atención de milleiros de visitantes

A por
ellos?? ...
(j)oé!!
VÍTOR VAQUEIRO

Confeso que cada catro
anos sinto un certo proí-
do polo corpo por culpa

do campionato mundial de fut-
bol. Non porque sexa afervoado
seguidor do devandito deporte,
o cal non figura na relación dos
meus referentes intelectuais, se-
nón pola curiosidade que en
min espertan as hipóteses chau-
vinistas no futbolerismo
español. Cada catro anos,
portanto, boto contas e penso
no alicerce real que posúen as
referencias que un
seleccionador –na fronteira da
discapacitación psíquica e do
racismo– fai referíndose a un
“negro de mierda”o dun
comentarista que fala da
“casta”, da “raza” e dos
“bemois” (non sei por que nun-
ca falan dos “sostidos”) e dun
outro que fala de xubilar a un
determinado xogador que inicia
a súa xubilación trupando.

Porque, en verdade, España
–mundialmente falando– figura
no pelotón da cousa nengunha,
da nulidade e da insignificancia
futbolística. Dígoo co
coñecemento de causa que for-
nece unha tarde dedicada a pes-
quisar o seu papel nos 18 cam-
pionatos que até o día de hoxe
se celebraron. Falemos de cam-
pións e número de campionatos
obtidos: Brasil (5), Italia (4),
Alemaña (3) Arxentina e
Uruguay (2), Franza e
Inglaterra (1). España non exis-
te en tal categoría. Sinalemos,
logo, finais desputadas, quer di-
cerse, campións ou
subcampións: Brasil e Alemaña
(7), Italia (6), Arxentina (4),
Uruguay, Checoslovaquia,
Hungría, Holanda e Franza (2),
Suecia e Inglaterra (1). España,
nen está, nen se espera por ela.
Sexamos xenerosos: ampliemos
a nómina a equipas que
conseguiron subir ao podio e
obteren unha oficiosa medalliña
de bronce, quer dicerse, que fi-
caron entre os tres primeiros. A
nómina está composta por: Ale-
maña (10), Brasil (9), Italia (7),
Arxentina e Franza (4), Suecia
(3), Uruguay, Checoslovaquia,
Hungria, Holanda e Polonia (2),
Austria, Chile, Inglaterra,
Portugal, Croacia e Turquía (1).
España, “ceiro patateiro”. Note-
se, nesta relación, a presenza de
potencias futbolísticas da xorne
de Austria, Chile ou Turquía.
Afondemos, por tanto, pergun-
tándomos cal foi o papel da súa
selección: pois un cuarto posto
no ano 1950. E, desde aquela
data nada. E cun palmarés
semellante ao de Corea do Sul.

Por iso son feliz cada catro
anos, porque a raza, a casta,
as fazañas e máis o ardor gue-
rreiro esváense ao día seguin-
te da selección de España ser
eliminada e o mundial deixa
de existir. E así, ininterrompi-
damente, desde hai 76 anos
–coa excepción sinalada do
1950– que non a cheiran. Que
dure, aínda que temo que a es-
tupidez e a asneira non han
marchar con facilidade.♦

MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
Ao longo desta semana ten lugar en diferentes espazos da terra do
Avia a XXII edición da Mostra Internacional de Teatro. O acto de
inauguración, que foi o pasado luns ás 7 da tarde na Casa Consis-
torial, estivo presidido pola Conselleira de Cultura, Ánxela Buga-
llo. Este ano foi o Premio Nacional de Teatro, director e dramatur-
go Manuel Lourenzo o encargado de pór a voz á lectura do pregón. 

Leo Bassi.
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Narrativa para adultos

Dous dos narradores máis mediá-
ticos deste país, trouxeron este
verán cadanseu título co 36 de
fondo. Suso de Toro con O home
sen nome, onde conta a historia
dun paseador que resulta ser un
sociópata que disfruta matando e
procura un sostén filosófico, certa
cobertura que o distinga do resto
dos humanos. Pola súa banda Os
libros arden mal, de Manuel Ri-
vas, vai ser un dos títulos máis li-
dos este verán, tamén ten como
fondo a Guerra Civil, é moi volu-
minosa e promete fornecer de
moitos instantes de emocionante
lectura. Con todo, no Ano da Me-
moria que é este 2006, foron máis
os autores que deron á luz obras
nas que se revive e reflexiona so-
bre os catro decenios de franquis-
mo, “se o país era unha casa de
putas ben parece que o Parlamen-
to se reunise nunha casa de citas”
(244) sentenza Lola a Bomba, a
narradora de Espérame, obra de
Xosé Antonio Perozo, unha na-
rradora especialmente hábil á ho-
ra do tránsito de reflexión á narra-
ción e da narración á reflexión.
Os amantes da novela histórica
teñen en A fin da terra, de María
Rosa Lojo, unha excelente opor-
tunidade que de seguro os deixa-
rá satisfeitos, en Galaxia. E aque-
les que gusten da narrativa humo-
rística non esquezan Luces de
Fisterra (Espiral Maior), farsa,
delirio, antroidada, risa, mais de-
trás de todo poden agocharse re-
flexións transcendentes, como así
é, nesta novela breve onde Carlos
Mella futuriza un 2075 no que
Cacharro Pardo preside a ONU.
Se o que apetece é narrativa lixei-
ra, só para entreter, aí está a de-
tectivesca O cidadán do mes
(Diego Ameixeiras, Xerais), ou
máis recente Ollos de auga (Do-
mingo Villar, Galaxia), o detecti-
ve Horacio Dopico (de volta de
todo) ou o sereno e eficiente ins-
pector Caldas. Na narrativa bre-
ve, os relatos gañadores dos últi-
mos certames que convoca o
Concello de Arteixo, variados e
diversos autores e aos que a con-
dición humana serve de fío, en
Contos dona Baiuca (Espiral
Maior). Un autor clásico de ac-
tualidade?, aí teñen a Paco Martín
con A bisneta lercha (Galaxia),
recuperarán o sabor da prosa ben
calibrada, o pracer de ler. Un títu-
lo clásico dos nosos tempos, co-
mo se di, e reeditado en versión
íntegra, velaí a fastuosa Historia
dun paraugas azul, e tamén A bi-
blioteca da Iguana, as dúas de
Miranda, en Xerais. Algo na fron-
teira entre poesía e narrativa?,
pois Contatrás, de Paula Carba-
lleira (en Positivas), historias moi
hiperbreves que sorprenden e dan
que pensar. Quen desexe tradu-
cións, non de clásicos senón de
autores actuais, alén de Paul Aus-
ter, poden achegarse ao italiano
Alessandro Baricco en Seda, o
seu éxito máis recoñecido; a eter-
na promesa francesa Michel

Houellebecq en A posibilidade
dunha illa, ou ao finés Arto Paa-
silinna en O bosque dos raposos
aforcados, todos en Rinoceronte.

Teatro

Aqueles amantes da acción pura,
sen estorbos mediáticos e de lec-
tura rápida, non o dubiden, o seu
é o teatro. Para eles Os homes só
contan até tres (Antón Lopo, Xe-
rais, o conflito do trío amoroso,
cunha gradación da intriga verda-
deiramente emocionante) ou, pa-
ra quen queira teatro comprome-
tido, Os cárceres do esquezo, de
Inma Antonio, tamén en Xerais.

Poesía

Se non o fixo antes, xa vai sendo
hora de que lea Contra Maquiei-
ro (Xerais), onde Xosé Luís
Méndez Ferrín dá un repaso po-
ético de grande altura ao século
XX. Dous reencontos poéticos
que non se deben perder, son
Cabalgada na brétema (Dario
Xohán Cabana) e O pan da tar-
de (Xavier Rodríguez Baixeras),
dous excelentes poetas con títu-
los de actualidade, en Galaxia os
dous, como tamén outro título

fundamental na actual historia
poética, A ponte das poldras que
Chus Pato reedita revisada.

Ensaio

As inxurias da guerra (O que
Bush non sabía pero eu si), non
se perdan este alegato contra a
guerra da man do coñecido po-
litólogo Xosé Luís Barreiro Ri-
vas, a facultade da memoria e a
da razón deben estar unha en
función da outra se queremos
pór salvo o que nos queda de
humanos, en Xerais. Exacta-
mente como o coidado ecolóxi-
co, que, curiosamente, atenden
mellor os animais ca nós, como
reacciona a sociedade galega
ante o coidado ecolóxico?, lean
a chega histórica A cuestión
ambiental en Galicia, de Fran-
cisco Díaz-Fierros, en Galaxia.
Se queren unha visión poética,
Memoria de poeta, de Xosé
María Álvarez Cáccamo. E pa-
ra entrarlle o dente ao mito do
rei Artur, velái O rei Artur, mito
e realidade, os dous en Galaxia.

Libro documental

Na veciñanza do ensaio áchase

o libro documental, non ten a
fondura do primeiro mais son
edicións moi coidadas, dotadas
de ilustracións de alta calidade.
Por exemplo Xentes do mar do
Grove, de Olegario Sotelo Blan-
co, con fotografías de Xurxo
Lobato e un fermoso prólogo de
Francisco Feránez Rei. Nesa an-
daina divulgativa sitúanse ta-
mén A Galicia de Maeloc, foto-
biografía de Milladoiro que edi-
ta Galaxia, con CD de agasallo.
Ou, tamén en Galaxia, Imaxe
máxica, a redor da figura do do-
cumentalista Demetrio Bilbatúa,
entre México e Galicia. Viva-
mente lles recomendamos 34
burros e 343 pedras para James
Sacré, memoria dunha preciosa,
edificante e exemplar actividade
levada a cabo con nenos e vellos
pola APALC (Asociación para a
protección dos anciáns de Lalín
e comarca), na que tamén se in-
volucrou un dos poetas france-
ses fundamentais destes tempos.
Edítao a APALC en colabora-
ción coa fundación Paideia. Pro-
cúreno, volverán crer no ser hu-
mano.

Primeiros lectores, infantil
e xuvenil

Mellor que aconsellar títulos, é
recomendar que leven os rapa-
ces ás librarías para ir por algo
que non sexan libros de texto.
Desde os sempre renovados e
inesgotábeis Bolechas a calque-
ra proposta de editoras especia-
lizadas neste tipo de libros, co-
mo OQO ou Kalandraka, sen
que isto sexa facer de menos o
labor das editoras xeneralistas,
tamén responsábeis de produtos
moi salientábeis. Para iniciar a
ler, proben coa coleción Pip, de
Sotelo Blanco. No relativo aos
primeiros lectores probe cos se-
guintes títulos quen se sinta de-
sorientado, e pensen que isto é
máis habitual do que pode pare-
cer. Así a Colección Merlín (Xe-
rais), deseñada para máis de se-
te anos, ofrécenos dúas posibili-
dades abondo contrastadas: as
Rimas con letra, de Gloria Sán-
chez, ou A nena de auga e o
príncipe de lume, Xavier P. Do-
campo. A partir de 10 anos, His-
torias e algún percance conta-
dos en romance, de Antón Corti-
zas, ou as Aventuras de Sol, de
Alberto Avendaño, os dous na
Árbore, de Galaxia. Para ache-
gar a poesía a mozos e mozas,
recomendámoslles Poetízate,
unha selección de Fran Alonso,
en Xerais. Tamén Agustín Fer-
nández Paz publicou hai pouco
en Xerais Corredores de som-
bra, que a Guerra Civil tamén
afecta a mozos de hoxe, e na
mesma colección Costa Oeste
de Galaxia o peculiar detective
creado por André Martín e Jau-
me Ribera achega o universo do
sexo aos mozos e mozas en O
diario vermello de Flanagan.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Escultura relixiosa
As xoias barrocas de Boiro,
de Daniel Bravo Cores, é o
sexto caderno cultural que o
Concello de Boiro edita en co-
laboración
coa Funda-
ción Caixa
Galicia. A
xeito de
guía, a obra
presenta as
principais
esculturas da
época barro-
ca que se po-
den atopar na
vila do Barbanza. O templo de
Santa Baia é o máis importan-
te daquela época.♦

Comuneiros
Xerais publica Os montes veci-
ñais en man común, escrito po-
lo Grupo dos Comúns –Xaquín
Fernández Leiceaga,
Edelmiro
López
Iglesias, Ma-
nuel Jordán
Rodríguez,
Begoña
Besteiro
Rodríguez,
Paulo Viso
Outeiriño, Xe-
sús Balboa Ló-
pez, Lourenzo
Fernández Prie-
to e David Soto Fernández. A
obra é un manual para coñecer
a realidade destes espazos natu-
rais un tanto desatendidos.♦

Portavoz
da emigración
A través de análises históricas e
entrevistas con emigrantes en
todo o mundo, Olegario Sotelo
Blanco escribe A voz do
emigrante,
obra que se
achega á re-
alidade dos
galegos
espallados
por todos os
continentes
desde un pun-
to de vista
testemuñal
que tenta
reconciliar o país cos seus fillos
máis afastados. Edita Sotelo
Blanco.♦

Obra de exiliado
Demetrio Bilbatúa é un produ-
tor e documentalista galego
que marchou ao exilio a
México no 1945. En
Norteamérica desenvolveu un-
ha ampla carreira de máis de
cinco
décadas
de
creación.
Esta expe-
riencia re-
cóllese en
Galicia-
México.
Imaxe máxica, que agora edita
Galaxia. A investigación
correu a cargo de Mariángeles
Comesaña. A tradución é de
Alberte Montañés.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

4. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

5. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. 1936. REPRESIÓN E

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

2. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

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

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

5. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Libros para o verán
O mercado galego fornece de títulos para todos os gustos

Suso de Toro.                                                                         PEPE FERRÍN / A.G.N.



Lévase anos falando de que
estaba traballando nesta no-
vela. Como foi o embarazo de
Os libros arden mal?

Dise que ás veces despois
dun esforzo desta caste tiras un
peso de enriba, aquí pasoume o
contrario. Todos os libros teñen o
seu crecemento orgánico, invisí-
bel, e só empecei hai tres anos de
forma intensa pero con diferentes
paradas, algunhas por razóns per-
soais importantes que me obriga-
ron a deixar de escribir, outras
por diversos desvíos. Só cando
remato no verán de 2005 O heroe
é cando entro no ventre da balea.
A partir de aí xa non saín da no-
vela que se converteu literalmen-
te no ámbito da miña vida. Ador-
no dicía que unha novela só se
podía escreber en estado de
arresto domiciliario e iso tiven
anotado na parede do cuarto co-
mo rexouba comigo mesmo por-
que ao final caín nese estado de
recluimento. Agora resúltame
curioso ver cal foi o xeito de tra-
ballo, porque eu tiña unha chea
de farrapos antes da costura, sen-
do unha obra con fases históricas
e voces diferentes, pero desde o
primeiro había algo que as unía
entre sí e afinal vexo que esa es-
crita fragmentaria tiña unha orde
interna. Así como refugo do ad-
xectivo de histórica para a nove-
la gústame o de novela ou narra-
tiva armilar, porque a esfera ar-
milar é esa construción composta
por diferentes órbitas dos astros
que conflúen nun todo harmóni-
co. Houbo un primeiro momento
de flashes, que podían ser as an-
tigas fichas, e tamén un traballo
moi intenso de documentación,
algo que é parte primordial da es-
crita. Esa viaxe foime levando
dun lugar a outro até o momento
final de escrita. Gustaríame dicir
que máis que extenso é un libro
moi fondo, como unha sorte de
arqueoloxía da alma e da historia.

Sen ser vindicativo, o li-
bro remite a moitas pegadas
embazadas da nosa historia,
por exemplo a do movemento
libertario. Parafreseando o
nome daquela sociedade co-
ruñesa, procurou que o res-
plandor iluminase o abismo?
Teño que falar que nos preceden-
tes desta obra hai moitas conver-
sas con Antón Patiño Regueira [a
quen está adicado in memoriam
Os libros arden mal] que foron
providenciais.Tiña xa algúns cír-
culos de coñecemento, pero hai
un momento que atopas o cigoto.
Para min un referente fundamen-
tal na literatura é o capítulo cator-
ce d’As uvas da ira de Steinbeck,
que case é un manifesto. A escri-
ta non pode ser subalterna da túa
ideoloxía e  quen escribe ten que
ser o libertario e Steinbeck des-
cribe un momento en que dúas
persoas están en silencio na noi-
te, nun instante un recoñece ao
outro e oferécelle, queres esta
manta para o teu fillo? e iso
cámbiao todo, porque en seres
que non se coñecían algo opera
coa linguaxe e cambia a mirada.
Para min ese efecto remíteme ao
cigoto, o momento do encontro
do eu co outro ou cos outros, ese
efecto para min fora as conversas
con Antón Patiño. Coñecía o fi-
llo, o pintor, dos tempos de Ma-
drid, e compartíramos mesmo

experiencias como a revista Loia
que facíamos en galego; tamén
tiña moita relación con Reimun-
do Patiño, que foi o primeiro que
nos fala de cousas que pasaran na
nosa propia cidade. Lembro o día
que Reimundo nos amosa nunha
caixa de zapatos e saca un mazo
de escritos e un deles é de Xohán
Casal, o que escribiu O camiño
de abaixo, un mozo que levou a
gadaña moi pronto e que nos

anos 50 é un dos grandes escrito-
res da nosa postguerra. Un da-
queles manuscritos de Casal que
nos amosa Reimundo titúlase O
campo da rata. Ao vello Antón
tiven a sorte de coñecelo a tempo
e nesas conversas moitas cousas
que estaban no subconscente
chegou el, como o espertar marí-
timo, e todo o que ouvira na fa-
milia, no barrio ou de terceiras
persoas, todo iso supuxo para

min o resplandor no abismo.
Xente que ten lido anacos da no-
vela dime “está ben elexido o tí-
tulo para  o ateneo libertario, pe-
ro é demasiado literario, tiñas
que buscar algo máis real”. E re-
sulta que é do máis real que hai
na novela.

Presenza da realidade

Quen vaia ler, así en Galiza

como fóra dela, pode pensar
que todo é produto da imaxi-
nación do autor, cando hai
moito de realidade.

Usemos a figura dos círculos
concéntricos, que é a primeira es-
crita que aparece en Galiza e que
é unha escrita de vangarda por-
que nos está a transmitir algo que
é verdade aínda que non saiba-
mos que nos dí. Ninguén ía escri-
bir na pedra quentando sílex se-
nón era para transmitir verdade.
Pois para min na novela o circo
máis amplo é unha ficción, pero
imaxinemos que os circos do in-
terior son realidade. É algo que
se dá tamén na última novela de
Suso de Toro ou en Herba mou-
ra de Teresa Moure. Penso que
estamos facendo a literatura que
ten  o latexo xusto do tempo, a li-
teratura que hai que facer, a nece-
saria. Había un crítico no tempo
de Melville que dicía que había
os escritores rosto pálido e os pel
vermella, e para el os rosto páli-
do eran os conformistas, correc-
tos, e os pel vermella os Melville
ou Wihtman que van ás frontei-
ras a escreber. Aquí penso que a
loita que o escritor galego man-
tén coa realidade está moi ao día.
Hai unha novela coa que topo co-
nexións, que é a recente de Doc-
torow, sobre a guerra civil norte-
americana que é plenamente con-
temporánea, na que a literatura
non renega de ninguna das apor-
tacións doutros mecanismos de
coñecemento, incluído o ensaio
histórico. A novela, que sempre
se dá por morta, é como un ani-
mal mutante que sempre se meta-
morfosea, que é quen de utilizar
todas as ferramentas. A literatura
pode usalas con liberdade e por
iso inclúo tamén un ensaio histó-
rico, sobre Carl Schmitt, ou a po-
esía que está lendo o censor.

A novela é máis sobre a di-
tadura que sobre a guerra, e
aínda que a morte está necesa-
riamente presente, escolleu pa-
ra arrancar o símbolo totalita-
rio da queima dos libros por-
que representaba máis a época
que os propios asasinatos?

Parecéme que o arder dos li-
bros contén tamén as vidas. Can-
do o boxeador, e logo fotógrafo
ambulante, Hércules percibe os
cheiros vai pensando e facendo a
viaxe trenzada pola historia da hu-
manidade. Hai unha imaxe da cul-
tura idealizada pero o que atrave-
sa o libro é a historia dramática da
cultura. Tanto Hércules como a
vagabunda que se protexe da per-
secución durmindo entre os mor-
tos, danse conta que non son só os
libros que arden, que tamén están
a queimar os seres vivos que con-
teñen. Os máis sensíbeis a esa
queima son persoas que non leran
e que vían nos libros toda a pro-
mesa e o horizonte que non tiñan,
o seu espazo de soño e do pan po-
síbel. O propio Polca, o xardinei-
ro que recolle as cinzas, ve como
os libros revirítanse e non queren
que os enterren. A trama concep-
tual da novela pode ser unha his-
toria dramática da cultura, na que
os de máis “cultura” caen na
barbarie e os que só poden ler os
anacos de papel e non accedian á
cultura teñen o amor máis apaixo-
nado polos libros. Por iso  tivo
tanta importancia a época dos ate-
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Manuel Rivas
‘Esta novela nace dos libros

que foron enterrados
para salvalos da queima’

XAN CARBALLA

Os libros arden mal (Xerais) é o novo traballo de Manuel Rivas (A Co-
ruña, 1957) unha novela que condensa en máis de setecentas páxinas
que imantan o lector, un pano de múltiples historias nas que resucita
do abismo ditatorial a memoria da esperanza libertaria e democrática.

(continúa na páxina seguinte)

PACO VILABARROS



neos libertarios porque son portas
que se abren nas catro paredes do
muro, usando a imaxe de Wells.

Para máis verdade o libro
ábrese coa foto da queima real.

Como era posible que aquelo
pasara, nunha cidade que tiña un
libro no alto do seu escudo, que
tiña as mellores bibliotecas e es-
taba orgullosa diso? Como podí-
an estar ardendo os libros? A bi-
blioteca de Xerminal é do move-
mento anarquista e quen lle for-
necelibros é desde Emilia Pardo
Bazán á burguesía ilustrada que
quizais desa maneira se sentía
redentora. Pois é nesa cidade que
se produce o holocausto dos li-
bros. O curioso é que a foto apa-
rece cando xa estou rematando
libro. Sabía os datos históricos e
traballara con xornais, pero as
fotos que tiña eran irreproducí-
beis. Esta fotografía tráema An-
tón Patiño, o pintor, que a publi-
cara unha revista de Monte Alto.
Alí estaban a bicicleta ou o Opel
negro que eu construíra coa ima-
xinación! Pasáronme moitas
cousas con esta novela... 

Obriga interior

O Polca di nun dos seus diá-
logos, A vida é así, compañei-
ro, ten vocación de conto.

Pasáronme moitas cousas,
até o ponto de que o libro podía
non ter saido. É unha aposta na
que te metes que chegas a pen-
sar que podes desistir, porque
as implicacións eran moi fon-

das con moitas viaxes da ima-
xinación e tamén do horror.
Non foi un libro que se podía
programar, porque como di ou-
tro personaxe, Hector Ríos, es-
cribir ten implicacións. Non
quería deixar nada innecesario.

Antón Patiño, cando es-
cribiu as súas memorias de fe-
rro dicía que se sentía obriga-
do a facelo como un peto de
ánimas aos amigos mortos.
Sentíase vostede tamén obri-
gado a chegar até o o fin?

Totalmente. Pero tiña que evi-
tar que a realidade, a actualidade,

fose un visgo pegañento e que in-
cluíse cousas innecesarias. Tiña
que facer unha achega indirecta,
non avasallando o mundo no que
ía mergullarme, non indo de listo.
O libro podía non ter saido e o
que actúa como un efecto de ele-
vación, foi unha extraña obriga
interior. Identifico esa enerxía co-
mo algo que está no propio libro
dicindo vas seguir e vas rematar.
Esa obriga viña deses libros e da
xente que os tiña. Eles si son un-
ha metáfora absoluta. Un dos do
Resplandor do Abismo, que eu
chamo Dafonte na ficción, para

salvar algúns libros enterrounos.
Nunca se atoparon, e modesta-
mente para min esta novela foi
como se nacera deles. Ao mellor
é unha xustiza tardía e pequena,
pero este libro está feito coa ma-
teria dos que arderon.

Os libros arden mal tamén
é o libro da cidade Coruña.

Ao principio dubidaba se si-
tuar toda a acción nunha cidade
portuaria indefinida, pero dixen
non. Como se a situase nunha
pequena aldea de Galiza, a esfe-
ra pousou na Coruña e estou
contando o mundo desde aquí,

desacomplexadamente. Asociar
que unha historia para ser inter-
nacional tes que situala nun lu-
gar exótico é un provincianismo.
A novela transcorre na Coruña e
xira arredor da Torre de Hércu-
les, como se volvera aquela idea
que tiña de rapaz de que o feixe
de luz iluminaba a cidade pero
tamén recollía as vidas das casas
que acababan metidas no faro.

O libro ten unha voz na-
rrativa cambiante, e mesmo
quen chega a narrar é un
barco. Foi complicado darlle
coerencia?

Hai moita xente e había que
facela natural. A vida  penso que
se parece máis a este tipo de es-
crita que á convencional, e toda
esa paisaxe verbal requería moi-
tos rexistos, tanto do culto como
do popular. Hai un ecosistema
de voces nas que a linguaxe é
protagonista, como é o barco ou
o primeiro balón de fútbol, a es-
fera armilar, a bicicleta, a ar-
cea,... Por iso digo que foi un
proceso orgánico de contruír un-
ha vida coa súa pel, os seus osos
e os seus sentidos.  A imaxe do
mariñeiro remando de costas a
onde vai o barco, ao destino,
sorprende a Gabriel, un dos per-
sonaxes, porque así é como se
avanza, abrindo cada vez máis o
panorama que queda atrás. O ra-
paz sorpréndese de que se rema
mellor posto do revés, e aí pen-
sei na escrita, porque a historia e
a novela móvense así, porque
avanzas sen saber e cada vez tes
máis panorámica.♦
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En moita literatura destes
tempos a narrativa cinemato-
gráfica parecía pesar sobre o
xeito de contar nos escritores.
Aquí conseguiu despegarse
por completo dese corsé. 

Saiu así pero non foi unha
aposta a mantenta. Tampouco
antes era o contrario. Había
un reflexo xeracional porque
fumos arrolados polo cine. En
Os comedores de patacas hai
unha estrutura de secuencias e
no xeito de escribir decátome
de que a construción está moi
educada polo mundo da ima-
xe, por iso tampouco escribi-
mos como no XIX. Pero é
verdade que aquí a cousa mu-
dou, hai unha especie de es-
crita post-cinema.

Non precisou usar ningún
truco para manter a atención
do lector, apenas hai unha in-
triga nun tramo final. Aínda
que iso o xulgue cada lector,
cal é o imán, aparte da peri-
cia literaria, que nos mantén
presos ao libro?

A primeira resposta é: non
sei. Unha estratexia narrativa
formal podía levar a dicir vou
tomar tal camiño, e ás veces
pregunteime porque me paro
tanto coa lavandeira... Penso
que se nota a sinceridade da
man e iso xera fidelidade.
Non hai unha trama especta-
cular, non hai efectos espe-
ciais para enfeitizar o lector,
pero o ollo decátase de que es-
tán a pasar moitas cousas que

hai un punctum, unha punza-
da. Na fala popular dise que
se lle colle o punto a algo, pe-
ro non sei eu se o conseguín.

E non será que todos
queremos resucitar os mor-
tos, que a xira dos Caneiros
frustrada polo golpe saia?

Podíanse facer concesións
a ese desexo de que a xira dos
Caneiros e o tren especial do 2
de agosto de 1936, tivesen
saido, pero sucede doutra ma-
neira. Sendo todo moi duro, e
podendo facer que ese tren
partise, ao longo do libro hai
protagonistas que están a re-
montar o río nas súas vidas,
sobretodo mantendo a dimen-
sión dionisíaca fronte ao lado
sinistro da cultura.♦

‘O lector percibe a sinceridade da man’

(Vén da páxina anterior)



LEANDRO ABOAL
Os responsábeis de Caixanova
mostraban facianas alegres na
xornada de inauguración do
novo Centro Social de Caixa-
nova en Pontevedra. As felici-
tacións, tendentes á unanimi-
dade, ante o traballo desen-
volto por César Portela na an-
tiga sede central da Caixa de
Aforros de Pontevedra non
eran senón o loureiro a unha
aposta por dotar á cidade do
Lérez dunha nova infraestruc-
tura cultural.

A caixa que nacera de man
de Alexandre Bóveda erguera
en 1944 a parte fundacional do

seu edificio central a partir
dun elegantísimo deseño do
añorado arquitecto ponteve-
drés Emilio Quiroga Losada e
que logo tivo dúas amplia-
cións sen maior fortuna. A pri-
meira, en 1956, de man de Ro-
bustiano F. Cochón e Laurea-
no Barreiro e, a segunda de
1970, firmada por Joaquín Ba-
silio Bas. Esta última é a que,
na práctica, desaparece, men-
tres que a de Quiroga Losada,
mantese só no que se refire á
frenteira. O traballo de Porte-
la, en colaboración con outros
prestixiosos arquitectos e ar-
quitectas, incide no interior da

edificación para axeitala aos
nosos tempos e necesidades.
No amplo auditorio e nas salas
de exposicións é onde a filoso-
fía de César Portela incide con
máis personalidade e a luz
aportada ao novo edificio vai
ser o claramente salientábel.

Con esta reconstrucción cre-
ativa, Portela suma xa tres obras
emblemáticas na súa cidade na-
tal. A restauración do antigo
cuartel de San Fernando para
Facultade de Belas Artes e o
Mercado de Abastos da rúa Sie-
rra forón as primeiras entregas e,
agora, chega a súa aposta para o
Centro Social de Caixanova.

Tres xeracións de Portelas
semellan dialogar neste pro-
xecto. Desde o Agustín Porte-
la, pai de César, autor das
campañas e debuxos publici-
tarios da antiga Caixa de Pon-
tevedra ao Sergio Portela, fi-
llo de César, que é o escultor
ao que o arquitecto cédelle a
responsabilidade das das pe-
zas escultóricas que ornamen-
tan e acompañan un proxecto
que ten, precisamente como
opción máis arriscada a escul-
tura que agora coroa e prota-
goniza o edificio orixinal do
arquitecto Emilio Quiroga
Losada.♦
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Laxeiro
DAMIÁN VILLALAÍN

Fanse este 21 de xullo dez
anos da morte de Laxeiro,
o pintor galego máis

coñecido e influínte do último
medio século. Lalín, a súa vila
natal, vai conmemorar a data
e anúncianse ofrendas florais,
mesas redondas e mesmo
unha especie de gran
vernissage pública nas rúas. 

Laxeiro pintou e debuxou
moito. Conservou sempre
tamén un aquel bohemio que
non lle permitía ocuparse moi-
to das cousas económicas. E
nunca deixou de ser e de reco-
ñecerse coma un paisano do
Deza, coma un deses aldeanos
espilidos, díscolos e hedonistas
que en Galicia abundan sobre
todo na provincia de Ourense.
En Vigo era habitual velo pola
Rúa do Príncipe ou, a diario,
no xa fenecido Café Goya, fre-
cuentado por certa burguesía
céntrica, moderadamente
modernizante e mesmo con al-
gunha curiosidade pola vida
cultural galega. Todos os días,
despois de comer, Laxeiro
celebraba alí a súa tertulia, tiña
alí a súa mesa, celosamente
custodiada por camareiros de
uniformes brancos e negros
perfectamente abotoados,
auténticos e xa inencontrables
modelos de dignidade
profesional hosteleira.
Xuntábase xente moi variada
arredor da mesa do pintor:
prestixiosos profesores, xorna-
listas, algún relevante profesio-
nal, poetas bohemios e libres
como Carlos Oroza, artistiñas
principiantes e tamén bastante
xente rara que se movía entre o
comercio ocasional de arte e
un hampa branco e ben educa-
do.

Nas paredes do Goya
había cadros seus, igual que
dalgún dos seus protexidos,
como o agora célebre Antón
Lamazares. Pero Laxeiro tiña
ademais obra en bastantes ca-
sas da cidade céntrica. Xunto
aos libros de Galaxia e as ba-
daladas da Caixa de Aforros,
que tocaban –e aínda tocan–
“Alborada Gallega” polas ma-
ñás e “Negra sombra” ás noi-
tes, as imaxes pictóricas de
Laxeiro eran a referencia
galeguista desa burguesía que
ía polo Goya antes de seguir
interpretando o seu non moi
lucido papel de patriciado ur-
bano no Aero-Club ou no
extinto Club de Campo.

Esta columniña está
enchéndoseme de cousas que
xa non existen: xa non hai
Goya nin Club de Campo, nin
camareiros vestidos de viceal-
mirantes, nin burguesía
tertuliana de café. Tampouco
vive xa Laxeiro. Só subsiste a
Caixa de Aforros, agora
chamada Caixanova, e supoño
que tamén han quedar algúns
hampóns con boas maneiras.
Artistiñas vexo poucos. Quen
si continua entre nós, pasean-
do fermoso e libre polas rúas,
é Carlos Oroza, que tamén es-
tará en Lalín o día 21. Cando
el falte, Vigo será
definitivamente outro sitio.♦

O edificio ao que chega
César Portela

L.A. 
Exposta até setembro de 2006
“Pontevedra como inspiración
na Colección Caixanova”, desde
un ecleticismo semellante ao
restaurado edificio que a acolle,
logrou ser aberta e visitada polos
reis de España. Tratábase de por
andar unha das salas con máis
posibilidades de futuro das aber-
tas en Galiza e á vez ofrecer,
desde Caixanova, un grandioso
edificio á cidade do Lérez. 

Alfredo Souto Cuero é o
primeiro e ábrelle camiño a to-
da unha xeración de pintores
pontevedreses ou relacionados
con Pontevedra. O propio Sou-
to Cuero tivo moito maxisterio
sobre os que viñeron despois.
Por exemplo, o seu propio fillo

Arturo Souto, o gran pintor
exiliado. O Centro Social Cai-
xanova quere ter unha estrea
artística coa que homenaxear,
na sede da antiga Caixa de Afo-
rros de Pontevedra agora rein-
terpretada por César Portela, a
aqueles pintores e escultores
que en anos de escaseza cultu-
ral e estreitez política aposta-
ron pola arte no noso país. Ta-
mén están os que xa viviron en
liberdade creativa e mesmo
souberon ler no contexto inter-
nacional. Os Leiro, Moldes,
Freixanes, Manolo Paz que se-
guiron os vieiros comezados
por Jorge Castillo e continua-
ron o labor daqueles “novos”,
dos anos trinta do século pasa-
do, que tanto arriscaran pola

pintura e escultura galegas.
Unha mostra saída do pro-

pio interior dunha colección ar-
tística, como a de Caixanova,
quen de reunir ao longo do
tempo as pezas máis mestras de
Carlos Sobrino e os máis apa-
rentes e monumentais Caste-
lao. Aqueles que pintou para o
Balneario de Mondáriz e que
agora tan ben penduran conse-
cuentes cunha aposta, como a
de César Portela, tan en conse-
cuencia cos tempos fundacio-
nais do edificio restaurado.

O mellor e parisino de Vir-
xilio Blanco e de Manuel Col-
meiro, dialoga ca arte tamén
nada na francesa cidade da luz
desde a man de Leopoldo Nó-
voa e cunha pintura,  estricta-

mente pontevedresa, que mes-
mo se servíu da influencia da
cidade faro de artistas. Falamos
da obra de Rafael Alonso, pin-
tor contemporáneo de José
Otero Abeledo Laxeiro e máis
novo que pintores como Ma-
nuel Pesqueira ou escultores
como Xosé María Acuña ou un
Manuel Torres, neste caso des-
merecido, pola traza menor das
pezas escolmadas. 

Espazo igualmente para ou-
tros nomes, non tan asíduos da
crítica, como Caballero, Solla,
Eiravella ou Rafael Úbeda que,
xunto ao recén desaparecido
Gabino Rey, dan liña cronoló-
xica a autores como Víctor Ca-
sas, Deside ou Mercedes e Ma-
nuel Ruibal.♦

Caixanova recupera arte
e arquitectura en Pontevedra

A chuvia (2001), de Freixanes. Á dereita, Torso de ballet (París, 1956), de Rafael Alonso.



O pasado 14 de xullo os Reis de
España inauguraron oficialmente
na Coruña a exposición retros-
pectiva sobre o artista canario
Manuel Millares. A mostra reúne
na sede coruñesa da Fundación
Caixa Galicia ao redor de cin-
cuenta obras, unha selección su-
pervisada por Elvireta Escobío,
viúva do artista e comisariada por
Alfonso de la Torre. En palabras
do comisario, esta mostra “ade-
mais de recoller obras pouco ou
nada exhibidas mostrará, por pri-
meira vez, a real envergadura dun
artista fundamental na recente
historia da arte contemporánea”.

A exposición, que se pode visi-
tar na Coruña até o 20 de outubro,
quere reivindicar o artista comple-
to, non só a súa faceta de pintor.
Como indica o comisario “Milla-
res é un autor inabarcábel, obsesi-
vo nas súas temáticas pero ao tem-
po desbordante, entrelazando todo,
como corresponde ao creador dun-
ha obra en extremo rigorosa, pro-
fundamente coherente. Homúncu-
los, personaxes caídos, homenaxes
á vertixe da exploración do Orino-
co na serie dedicada a Humboldt.
Pero relembranza do mundo abis-
mal e de correntes que enlaza, de
novo, co mundo da profundidade”.

A exposición artéllase en dife-
rentes capítulos que evocan, se-
gundo o comisario “a presenza en
Millares de diversas temáticas, ca-

se sempre recorrentes”. O gusto
polas profundidades que xa está
presente nas súas pictografías so-
bre aborixes ou fondos mariños
dos cincuenta, seguirán durante
toda a súa traxectoria. Coa infan-
cia e a mocidade como punto de
partida, a mostra propón un perco-
rrido pola figura do artista, con
obras como o autorretrato elabo-
rado en 1950 ou o retrato a Rafael
Romero Quesada, diferentes pic-
tografías, cadros e esteiras nas que
o autor indaga no volume cosendo
telas e facendo perforacións. O
percorrido reflicte tamén a evolu-
ción de Millares no referido ao
emprego da cor, dende uns come-
zos nos que predomina o branco e
que evolucionan cara os negros
para regresar ás orixes.

De Las Palmas a Madrid

Manuel Millares naceu en Las Pal-
mas de Gran Canaria en 1926, ci-
dade onde a súa familia coñece o
inicio da guerra, feito que o mar-
cará durante toda a súa vida. O seu
irmán é internado nun campo de
concentración e o seu pai, profesor
de Filosofía e Letras no Instituto
de Ensinanza Media, é desterrado
a Arrecife. Os seus primeiros re-
tratos e debuxos féchanse en 1938.
Nos cincuenta convértese no prin-
cipal impulsor do grupo LADAC
(Los Arqueros del Arte Contem-

poráneo) e, no estudio da rúa Al-
bareda crea Pictografías Canarias
e Aborígenes. Tras as pictografías,
Millares, realiza o seu primeiro ca-
dro co título Muro (1952), que pre-
senta á III Bienal Hispanoamerica-
na de Arte, celebrada en Barcelo-
na. A partir dese momento a estei-
ra toma protagonismo aparecendo
as Composicións con dimensión
perdida e Composición con textu-
ras armónicas. 

A mediados dos cincuenta
parte definitivamente dende Las
Palmas a bordo do Alcántara, un
transatlántico inglés, e chega a
Vigo o 17 de setembro de 1955.
En Galiza permanecerá até a súa
marcha a Madrid, onde funda o
grupo El Paso.

Con momentos alternativos
de moita produción artística con
outros máis relaxados, Millares
realizou pouco máis de 500 pin-
turas durante a súa vida, e con-
verteuse nun dos artistas contem-
poráneos do Estado con maior
presenza internacional. A súa
obra está espallada por colección
de diferentes latitudes. Nesta
mostra, e despois de catorce anos
sen compartir parede dende a úl-
tima gran retrospectiva elaborada
sobre Millares, poden verse
obras de máis de trinta arquivos e
coleccións privadas e públicas.♦

Millares
M. BARROS

Máis de cincuenta obras compoñen a mostra Manolo Millares. A destrución e o amor, a retrospecti-
va que sobre o autor canario vén de inaugurar a Fundación Caixa Galicia na Coruña. As obras, que
proceden de máis dunha trintena de coleccións internacionais, poderán visitarse até o 20 de outubro.
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M.B.
Cando se cumpren dez anos de
celebración ininterrompida, o
Salón do Cómic de Cangas re-
pasa a súa andaina nunha mos-
tra composta por case 200 ori-
xinais dos autores que teñen pa-
sado neste tempo pola cita do
Morrazo. Pasqual Ferry, Félix
Vega e Luís Davila son os convi-
dados nesta décima edición que
inclúe proxeccións, obradoiros
e realización de caricaturas.

Dende o pasado 17 e até 23 de
xullo, Cangas convértese no re-
ferente galego no que a banda
deseñada se refire coa celebra-
ción da décima edición do Salón
do Cómic, unha cita que este ano
bota unha ollada cara atrás para
festexar os seus primeiros dez
anos de vida sen interrupcións. 

Con esta intención concibiuse
Retrospectiva: 10 anos de Viñe-
tas, a exposición que acolle o Au-
ditorio Municipal e que se pre-
senta como a aposta máis desta-
cada da programación deste ano.
A mostra está composta polas
obras orixinais dos máis de vinte
e cinco debuxantes da península
que visitaron o salón neste tem-
po. No auditorio poderán verse,
entre os case 200 orixinais ex-
postos, creacións de Miguelanxo
Prado, Fausto, Xaquín Marín,
David Rubín, Miguel Porto, Ja-
vier Pulido, Víctor Rivas, Vanes-

sa Durán ou Albert Monteys.
Para a celebración deste déci-

mo aniversario, o Salón quixo
contar coa presenza de Pasqual
Ferry, Félix Vega e Luís Davila
como artistas convidados. O cata-
lán Pasqual Ferry ten colaborado
en numerosas revistas, tanto hu-
morísticas (El Jueves, El Papus ou
TBO) como orientadas ao público
adulto, realizando, nesta última li-
ña catro álbums na primeira meta-
de dos noventa. Autor Revelación
do Saló del Cómic de Barcelona
en 1989, Ferry deu o salto ao mer-
cado norteamericano dos superhe-
roes despois da segunda metade
dos noventa, traballando en series
como Superman e Superboy, con
guións de Joe Kelly. 

Outro dos convidados, Félix
Vega, achégase a Cangas cun no-
vo álbum no forno. Despois de
realizar no 2005 en solitario a se-
rie Face, parte 1, o chileno está a
traballar xunto co guionista Abu-
lí no álbum María Dolares, con
saída en 2006. Luís Davila com-
pleta a lista de convidados, que
ofrecerán durante a semana char-
las e impartirán obradoiros. Da-
vila comezou a colaborar como
debuxante en publicacións locais
de Bueu e de Pontevedra, ao
tempo que facía as súas primei-
ras incursións no eido da ilustra-
ción, o deseño gráfico e a pintu-
ra mural. Na actualidade publica
diariamente tiras de humor gráfi-

co en Faro de Vigo.
Os orixinais de todos eles

danlle forma a mostra que se po-
de visitar tamén no Auditorio
Municipal até o 23 de xullo.

Presentacións, charlas e
obradoiros

Durante a semana ademais da pre-
sentación da revista da presente
edición da cita, Tebeo nº 4, na que
se recollen as obras premiadas no
sétimo e no oitavo Certame de
Cómic que se celebra no marco do
salón, darase a coñecer o catálogo
conmemorativo do décimo ani-
versario. Esta publicación inclúe
unha biografía de cada autor re-
presentado, unha foto, a sinatura
dedicatoria e o orixinal.

O programa desta edición
non esquece os pequenos, para
quen ten preparada toda unha se-
rie de obradoiros onde poderán
iniciarse no mundo das viñetas.
Xa para todos os públicos, no sa-
lón de actos do Auditorio Muni-
cipal pasaranse as películas Cat-
woman, Batman Begins e O cas-
telo ambulante.

O fin de semana os visitantes
poderán escoitar as charlas e colo-
quios dos autores Horacio Altuna
e Félix Vega, do galego Luis Davi-
la, que abordará o cómic de pren-
sa en Galiza, ou Pasqual Ferry que
falará dos autores españois no
mercado norteamericano.♦
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Volve, volve, Sulamita
MARICA CAMPO

Ando a preguntarme estes días se os israelís que fan a
guerra len a Biblia ou se, cando menos, a coñecen. Se
así for, terían que se decatar de que andan, unha vez

máis, a contradicir as fermosas páxinas do Cantar dos Cantares.
Este epitalamio, supostamente composto por Salomón para as
súas vodas coa Sulamita, sitúa no Líbano á amada do rei. O
Esposo canta: Ven do Líbano, esposa miña e, tras loar todas as
súas prendas, deixa na voz do coro  a chamada: Volve, volve,
Sulamita! Sulamita significa na lingua orixinal “a Pacífica”, a
que atopou a paz.

No Líbano, verdadeiro crisol de pobos, convivían en
harmonía  árabes e cristiáns. Estes son católicos do rito
maronita cuxos sacerdotes, desculpen a anécdota, non teñen a
obriga do celibato se casan antes de recibir as ordes. Isto
provocaba hai anos que, os estudantes de teoloxía en Roma ou
outras universidades, viaxasen ao seu país para contraeren
matrimonio antes de rematar a carreira.

En 1974 tivo lugar a guerra con Israel  e do 1975 ao 1980, o
país desangrouse coas loitas civís entre árabes e cristiáns. O
conflicto con Israel, que agromou agora con nova virulencia,
xa vén das invasións por parte de Israel en 1982 e 1987. O que
antes fora un país próspero, retrocedeu moitos anos no tempo.
Unha boa parte da poboación está a padecer unha guerra en que
non participa nin xamais provocou. A maquinaria bélica israelí,
infinitamente superior á do grupo Hizbulá que, segundo Israel,
é a causa dos seus ataques ao Líbano, non repara no que
adoitan chamar “danos colaterais”, destrución de estructuras
civís e morte de inocentes. Os Estados Unidos, coma sempre
que se trata de Israel, protestan coa boca pequena. Arabia
Saudita alíñase, unha vez máis, cos poderosos. Outros países
denuncian a inxustiza e barbarie desta guerra e claman por
unha resolución da ONU que talvez demostre de novo a súa
ineficacia. E nós, os que amamos a paz e non temos outro
poder, réstanos  unir a nosa voz á voz do coro do Cantar dos
Cantares e berrar: Volve, Sulamita, volve!♦

Cangas, dez anos de viñetas

MARCOS CALO
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M.B.
O pianista valisoletano Ja-
vier Arroyo e o saxofonista
californiano Paul Stocker ac-
túan durante o mes de xullo
en Galiza. Xuntos propoñen
unha viaxe polas músicas
transfronteirizas da penín-
sula co jazz como punto de
partida, unha ponte musical
que se ten convertido na
identidade do seu proxecto, o
Lusitania Jazz Machine.

Vigo e Compostela son as
dúas cidades que durante o
mes de xullo acollerán a pro-
posta transfronteiriza do
Lusitania Jazz Machine, un
proxecto no que o valisoleta-
no Javier Arroyo e Paul
Stocker se mergullan, xunto
cos outros integrantes do
grupo, na música popular
propia de cada unha das bei-
ras da estrema, co jazz como
punto de partida.

Cun formato de piano e
saxo, Javier Arroyo e Paul
Stocker interpretarán no
Verbum de Vigo o repertorio
do seu primeiro traballo
discográfico, Milho verde. O
concerto terá lugar o 26 e 27
de xullo dentro do ciclo que
o museo vigués dedica a este
xénero musical.

Esta é a primeira vez que
actúa en Vigo o proxecto na-

cido da man do pianista vali-
soletano, que foi concibido
como unha viaxe de fusión
polos ritmos do mundo. Co
tempo, ao Lusitania Jazz Ma-
chine foron uníndoselle músi-
cos de recoñecido prestixio,
como o saxofonista califor-
niano Paul Stocker, o contra-
baixo Yelsy Heredia, o trom-
bonista Cheryl Walters e o
percusionista Faín S. Dueñas. 

Toda esta mestura de sin-
fonías, que percorreu desde
o 2000 os escenarios da pe-
nínsula e festivais de jazz co-
mo o de Badaxoz, o de Gra-
nada ou os concertos do Fes-
tival de Teatro Clásico de
Mérida, plasmouse no pri-
meiro disco Milho Verde.
Gravado no Centro Cultural
Raiano entre o 9 e o 10 de se-
tembro de 2002, o traballo
está composto por once te-
mas producidos e dirixidos
por Javier Arroyo, masteri-
zado por El Reverendo e
mesturado por Steve Jordan.

Con ese repertorio ambos
músicos farán parada tamén
en Compostela o 24 de xullo,
como parte do cartel do Fes-
tijazz. Este apartado musi-
cal, centrado no jazz, inscrí-
bese dentro das actividades
que festexan en Compostela
o Día da Patria.♦

LLuussiittaanniiaa  jjaazzzz
eenn  ddiirreeccttoo

M.B.
Un home, unha

sociedade de ratas an-
tropomorfas e unha cla-
se dominante de robots
protagonizan Ratas, un-
ha historia de ciencia fic-
ción ideada por Xaquín
Marín na década dos se-
tenta. O volume editouse
en castelán para o mer-
cado español, cun éxito
discreto a pesar das no-
vidades gráf icas que
presentaba. Hoxe, case
trinta anos despois, Ra-
tas pode lerse en galego.

Houbo que agardar case
trinta anos para que as Ra-
tas de Xaquín Marín, unha
das obras fundacionais da
banda deseña galega, saí-
se publicada en galego. Es-
te labor vén de acometelo a
editora Edicións Embora,
nunha sorte de xustiza his-
tórica e como un intento de
recuperación cultural. A
obra preséntase na lingua
orixinal na que Xaquín Ma-
rín concibiu entre o 1974 e
1975 esta historia de cien-

cia ficción,
na que un
astronau-
ta se ve
na obriga
de axu-
d a r  a
u n h a
soc ie -
d a d e

de ratas
antropomorfas para li-

berarse do dominio dos ro-
bots. Para darlle forma a
esta loita futurista, o debu-
xante empregou un galego
non normativo, que agora
volveu ser a elección da
editora. Como explica o de-
buxante “aínda que nece-
saria, a revisión do texto
era complicada porque a le-
tra estaba inserida no texto.
De se modificar podería ra-
charse a inxenuidade coa
que apareceu Ratas”.

Despois de dous anos
de traballo, no Madrid de
1977 vía a luz Ratas, unha
das primeiras pedras sobre
a que, tempo máis tarde, se
construiría a banda dese-
ñada galega, como sector
profesional. Aquela primei-
ra edición apareceu acom-
pañada da obra Laberintos
asinada por Guido Buzzeli
na colección 3,1417 Comix
da editorial madrileña TCD.

A obra presentaba al-
gunhas novidades formais,
como unha composición
gráfica de páxina diferente
a convencional, a inclusión
do texto no debuxo, perso-

naxes que semellaban ta-
llados en pedra ou madeira
e mesmo a desaparición
das viñetas. Con todo a
aceptación foi relativa. Co-
mo sinala Marín “naquel
momento pensei que non ti-
vera repercusión, e, ao
pouco tempo de se publi-
car, apareceu rebaixado
nos andeis. O éxito foi nulo.
Décadas máis tarde, no
marco dunha edición do Vi-
ñetas desde o Atlántico, to-
peime coa sorpresa de que
entre a crítica a obra fóra
ben acollida, como me co-
mentou un experto en có-
mic”.

Cando a obra apareceu,
“o patriarca da banda dese-
ñada galega”, como dá en
chamar Miguelanxo Prado
a Xaquín Marín, formaba
parte do Grupo do Castro,
“o único que se mantivo ac-
tivo na banda deseñada
máis alá daquela interesan-
te experiencia iniciática ex-
ploradora”. Ao ver de Pra-
do, que prologa a obra, Ra-
tas está máis preto do Ma-
rín pintor que do humorista.
En palabras de Prado “Xa-
quín Marín transmite a tra-
vés desta historia de futu-
rismo escura unha visión
crítica do mecanismo tec-
nolóxico, plenamente xusti-
ficada naqueles finais da
década dos setenta e que,
como pasa sempre cos te-
mas fundamentais, non
perdeu vixencia case trinta
anos despois”.♦

Títulada en Artes
Aplicadas pola
Escola de Artes
de Ovieu en
2000 e licencia-
da en Belas Ar-
tes pola Faculda-
de de
Pontevedra en
2006. A súa pri-
meira exposición
individual, Ridy
tu pley, foi na
Sala Alterarte do
Campus de Ou-
rense en 2006.
Vén de
participar nas
seguintes colecti-
vas en 2006:
Boas pezas, na
Sala de Exposi-
cións do
Campus de Pon-
tevedra, no Art
xove do Conce-
llo de Pontedeu-
me e La ilusión
del pirata, Con-
curs d’Arts
Visuals Premi Mi-
quel
Casablancas do
Centre Civic
Sant Andreu de
Barcelona. Próxi-
mamente exporá
no V Certame de
Artes Plásticas
da Deputación
de Ourense e na
IX Mostra  d’Art
Public per a Jo-
ves Creadors
2006 da Univer-
sitat de
València.♦
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Padecemos nesta bendita terra
un verdadeiro andazo de filólo-
gos que mesmo nos trae revolta a
paciencia; e coma as Américas
sempre foron boas pra desenvol-
vérense nelas as eivaduras do en-
tendimento, é moito o mal que
naqueles “sabios de exporta-
ción” fai a dita enfermidade.

Coas caídas e subidas de con-
soantes, cos seus latinorios que
ceiban a como lles cadra, e metén-
dose na horta da nosa literatura,
couceando fortemente, con per-
dón dos burros, amocaron canto
puideron o próximo, e poida que
aínda nos sigan amocando pra mal
dos nosos pecados: que non hai
nada mais terco ca un filólogo
americano con ou sen tricornio.

Con dicirvos, meus queridos
lectores –se é que teño algún–,
que un deses sabios nos dixo que

en galego debía de dicirse contín-
go, consingo, detrais, etc., en vez
de contigo, consigo, detrás como
falan os cristiáns ben nacidos;
que negou que as palabras meiga
e abafar fosen galegas... tereivos
dito de abondo para que vos de-
ades conta dos novos peixes. Así
é que cando vexo pola proa un fi-
lólogo, viro a nordeste e bótome
á tremer como se tivese nas mans
un decreto de Xan Franco.

Pois agora veredes como a fi-
loloxía invadiu tamen o cuartel
de Alfonso XII nesta meiga vila
da Coruña.

Un soldado andaluz, deses
que semellan que se merendan as
asaduras de calesquera, paseába-
se hai poucos días por un sobra-
do do cuartel. Tiña necesidade de
lle escribir a un amigo seu que
estaba de gornición en Granada;

mais como non sabía escribir,
nin siquera ler, agardaba que vi-
ñese algún compañeiro que pui-
dese quitalo de apuros.

Entraron dous soldados, un
galego das mesmas Encrobas, e
un biscaíño de boa cepa, deses
que ollan o réxime como cousa
desprezábel e inútil. Enténdase
que falo do réxime gramatical!

—¿Habrá por aquí argún zo-
penco que zepa escribí? –dixo o
andaluz ao velos entrar.

—Home –dixo o mozo das
Encrobas– eu sei escribir pero
teño pra min que aquí o zopenco
será o que se ve na necesidade de
facela pregunta porque non co-
ñece o cristus...

—No ze arborote ozté, zeñó
marical, que ezo de zopenco ez
un decí, una metáfora...

—Eu non sei se é metá-fora

ou metá-dentro; o que podo ase-
gurar é que vostede meteu a pati-
ña, como decote.

—Hombre, zeamo razona-
bles... Yo no ze escribí porque no
me pareció bien perder el tiempo
en bagatelas. Yo te pido é favor
que me escribas una carta...

—Escribir debes –díxolle
entón o biscaíño ao galego– que
andaluces hablar sin daño ha-
cen, que lengua tienen trapo.

—Tes razón, estes homes son
verdadeiros coitelos de pan: es-
cribirei... Ea! Veña papel e pluma.

E sentou o galego disposto a
garabatear.

—Ponga ozté ahí... “Mi que-
río Juan...”

–Como escribirei Juan? Abo-
fé, que non me lembro ben agora...

—¿No zabe ozté conque s´es-
cribe Juan? Tiene gracia zu ino-

rancia, compare.
—Home, paréceme que se

escribe con iota.
–¿Qué ez ezo de sota? ¡Qué

zopenco erez! Vamo a ver, vizcai-
no, ¿con qué letra se escribe Juan?

–¿Juan? ¡Erre-cristo! Pre-
guntas necias tener tienes; que
Juan saber yo y cualquiera es-
cribir con geta.

–¡Jezú, Jezú y Jezú! Ahora zí
que estoy convencío que zolo en
la tierra de Maria Zantízima na-
cen los hombres con condicione
para zer perzonas de sentío co-
mún. ¿Zerá posible, zo bestias,
zerá posible que no zepáis que
Juan ze ecribe con ege?

E o andaluz púxose orgullo-
so, e deu unhas zancadas de sa-
tisfacción como se fose un filó-
logo que descubrise a orixe da
palabra bertorella.♦

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

Os tres soldados

A fidelidade ao étimo
das formas:
Isaac Díaz Pardo

MARGA ROMERO

Oliwer que quería asistir ás aulas de cultura e
civilización galega que ofrecía o lectorado de galego
no Galicien Zentrum da Universidade de Tréveris.
Antes de que iniciase a restra de cuestións encamiñadas
a tratar de entender a razón, el preguntoume pola flexi-
bilidade horario das aulas, xa que el viña en tren desde
Saarbrücken, onde estudaba. Fiquei abraiada, a cidade
do Saarland está a unha hora en tren. Acordamos un
horario entre todo o alumnado e Oliwer  facía ese
percorrido dúas veces á semana. Non quixen facer pre-
guntas imaxinando que unha historia de amor, como
tantas veces ocorre, era o motivo e a razón que o lanza-
ba na descuberta doutra cultura. Pasou tempo e un día
chegou cunha figa de Sargadelos pendurada do
pescozo. Raimundo Ibañez e o caolín, Sargadelos e o
Laboratorio de Formas de Galicia, o Laboratorio

Xeolóxico de Laxe e o Museo Carlos Maside, Edicións
do Castro e as cerámicas do Castro, comezaron a saír
nunha conversa que adiantou e rachou a programación
do seminario prevista. Volvemos ás orixes: o Seminario
de Estudos Galegos, a visión vangardista da cultura e
da creación  de Dieste, esa difícil e lograda tensión en-
tre tradición renovada e modernidade propia,  os polbos

de Seoane moradores das piscinas e toda a súa obra en
función de Galiza, as empresas da memoria que nos de-
volven identidade e historia,  Edicións do Castro que
abre as páxinas nun Ruedo Ibérico. No fondo aquel
obradoiro das Hortas e conversas imaxinadas de futuro
entre Camilo Díaz e Casal, e toda a fecundidade de
Nós, que nos conectaba a través de Lois Tobío con Ale-
maña. Katja Junker foi a responsábel de facer unha ex-
posición oral sobre a dimensión creativa e empresarial
de Díaz Pardo. Ela, ficou impresionada cos ollos do
pintor que sempre  nos obrigan a estar alerta desde os
cadros. Díaz Pardo visitou o Galicien Zentrum,
mostraba en imaxes a procesión  de galegos inmortais,
falaba de progreso e construía fiel ás formas, á
materia, á memoria, aos devanceiros ese futuro real
simbolizado na figa de Sargadelos coa que nos
agasallou. De regreso, enviou fotografías e unha
invitación para visitar o Paseo dos Namorados para
Katja. Non é doado distinguirmos entre o privado e o
público, entre a xestión e a economía dun grupo
empresarial e a ética, o humanismo e a obra e produto
creado que nos representa. Aquela moza galega deulle
un talismán como prenda de amor a Oliwer, coma tan-
tos e tantas de vós, coma min que incei Alemaña de
Sargadelos e de Décadas de T. L., que fun feliz
explicando unha Galiza sen complexos, creativa e de
futuro, na que Díaz Pardo fixera posíbeis tantos
proxectos de Nós. Non hai premios abondo para Isaac
Díaz Pardo, bo e xeneroso. Co desexo de seguir facen-
do galanos de Sargadelos, querido Isaac amigo,
douche o premio do meu corazón.♦

Nas listas de alumnos da Escola de
Idiomas de Ceuta, onde sigo meus
estudos, aparece o meu nome (que
é Varela), escrito Valera, coma se
do literato Juan Valera se tratase.

Como xa me aconteceu tantas
veces este caso, estou por pensar
que, ese nome de Valera debeu de
seguir o percorrido de tantos ou-
tros apelidos de procedencia gale-
ga, que ao chegar ao sur de Espa-
ña, se desposuían do seu contido
orixinal, non fose ser que delatase
a orixe dos seus posuidores! 

Temos pensado tamén que ese
apelido que circula por aquí de Co-
rrochano, que teño lido en libros
dun autor de temas taurinos, debe
ter moito a ver cos sonados fidal-
gos Churruchaos de Pontevedra.

Con certeza que o primeiro

Ch- debeu ser escrito polo ama-
nuense medieval nesa forma cul-
tista, como se escribían antiga-
mente palabras como: character,
charitas, etc.

Mais na realidade debíase de
tratar duns enxebres, Corroscha-
os, do que non nos estrañaría que
houbese algún topónimo pola
nosa terra que definise a súa pro-
cedencia, semellante a Corrube-
do, Corrullo ou Corrogatos.

Se esa fose a procedencia, o
seu significado tomaría pé, na
nosa opinión, dun orixinal como-
ros planus > comros chanus >
currus chaus.

E aínda, os Salguero, Farina,
Pinilla ou Morente, que por aquí
circulan, á forza teñen que pro-
ceder, coma tantos outros, duns

enxebres Salgueiro, Fariña, Pe-
nela ou Mourente. 

Que traballo fermoso sería o
estudo de todas as familias fidalgas
galegas e o pobón galego acompa-
ñante, que poboou, desde recuados
tempos, estas terras do sur!

Velaí un caso ben explicati-
vo: hai uns días celebramos o ri-
tual festín de fin de curso entre
profesores e alumnos do último
ano do bacharelato, antes de se
iren para a universidade.

Despois dunha copiosa cea en
comeres e beberes, achegánseme
un mozo profesor, e sinceráseme,
dicindo que súa familia procedía
da vila lucense de Cervás; estra-
ñoume que mo confesase ao fin
do curso, cando estivemos un a
carón do outro, todo o ano.

Ao cabo dun pouco, enrolei-
me a falar con outro, que entre os
efluvios do viño, díxome que seu
avó era un labrego de Sarria, que
se metera na milicia, durante o
servizo militar, e desde alí fixera
a súa carreira carreira militar.

Eu feliciteinos a ambos e ain-
da lles dixen que debían ter sido
os seus cromosomas galegos os
que fixeran deles uns rapaces tan
intelixentes e bos mozos.

O curioso é que algo que man-
tiveron escondido todo o ano, só
foron quen de mo contar, ao final
do curso, confidencialmente e
baixo os cordiais efectos do viño.

Así anda espallado o sangue
galego polo mundo!, oculto como
se de algo vergonzante se tratase!

Temos estudado a situación

económica de Galiza e as súas
causas, tamén comprendemos a
situación política e a vía para un-
ha posíbel solución, mais estanos
faltando un psicanalista que nos
bote luz ao xeito noso de ser, que
analice esta nosa psicoloxía co-
lectiva, dun pobo que parece que
lle tiraron o seu espírito, que ten
medo a estar na historia, facén-
doa, en troques de sufríndoa!

Aí estan, na illa do Santo do
Mar, nas praias de Bueu, e to-
talmente esquecidas, as ruínas
da ermida de San Clemenzo do
Mar, ergueita para festexar a
xesta dos pontevedreses, que
foron quen de crebar, cos seus
barcos, as cadeas de ferro de
Triana, e tomar Sevilla, cando
era de mouros.♦

Os Nomes dos Lugares                                                  CÉSAR VARELA

Desde o sur: Valeras e Corrochanos
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Os libros
arden mal 
FRANCISCO CARBALLO

Vin a publicidade de
Xerais para Os libros
arden mal,de Manuel

Rivas e alegreime. Foi un
badal que anunciou unha
obra literaria benvida no
Ano da Memoria. Cada día
unha sorpresa. En
Pontevedra, o Concello e
outros entes fan posíbel o
diálogo cos autores de obras
que acreditan feitos e
acontecementos até hoxe
agachados. Van ao unísono
institucións rexidas por
demócratas e sectores que
foron vítimas, mais moitas
persoas seguen coa fiestra
pechada. Aquelas que
proceden de vitimarios ou
de “atemorizados” a longo
prazo. 

A posta ao día da
“verdade histórica” dos anos
1936-1939 e do seguinte
franquismo torturador é
unha necesidade sanitaria.
Este país non pode
normalizarse sen liberar de
nubes as mentes enganadas
e de feridas os corpos
mordidos. 

Desde a historia e as
artes triunfan xa algúns
froitos de investigación e de
creación. Foi Isaac Díaz
Pardo, coas Ediciós do
Castro, quen máis
monografías testemuñais ten
publicado. A Nosa Terra,
nos números especiais do
semanario, nas coleccións
‘O fardel da memoria’ e
‘Historia de Galicia’, enche
un arsenal de documentos.
O último 1936, Represión e
Alzamento militar en
Galiza, de Carlos F. Velasco
Souto logra unha gran
síntese do ano máis
enlouquecido da historia do
país. Na colección ‘O fardel
da memoria’ ten o lector
biografías quentes de
vítimas do 36 e da guerrilla
dos 40. As dúas últimas:
Catro anos a bordo dunha
illa, de Evaristo Mosquera e
Guerrilleiro contra Franco,
de Francisco Martínez-
López, son memoria lúcida,
reflexiva, obxectiva. Na
grella ten Santiago Prol a
biografía de Benigno
Álvarez, con inesperados
datos dunha familia
abrasada. 

Á beira dos historiadores
están creadores literarios na
mesma liña de busca e
interpretación. Son xa máis
dunha ducia de escritores a
teatralizar ou novelar
aqueles intres de dor. En
todas as librarías, Suso de
Toro decora, embelece e
sanda con Home sen nome.
E agora o devandito libro de
Rivas: un longo traxecto da
vida social, ideolóxica e
moral de Galiza vista desde
A Coruña. O libros arden
mal, afortunadamente.♦

Emilio Rúa
‘Quero mostrar
como é a vida
da aldea’

M.B.
Tras cinco anos da publi-
cación do seu primeiro dis-
co, vén de presentar Vida
Miña, editado por BOA
que contou coa colabora-
ción de Uxía Senlle e Se-
gundo Grandío. Como o
definiría? 

Sinxelo e elegante. Ten-
touse facer un arroupo de
guitarra e voz, respectando a
miña estrutura, coa elegancia
de Uxía Senlle e dos músi-
cos. Sinxelo pero ben feito.

Que quixo transmitir?
O espírito da voz galega.

As miñas cancións falan da
vida dun galego de a pé que
se move entre a cidade e a
aldea. Semella que a voz
masculina está un pouco en
desuso dentro da música ga-
lega. Eu tento cubrir ese ba-
leiro e revivir esa chama se-
guindo o ronsel de artistas
como Andrés do Barro. 

Presenta Vida miña co-
mo unha evolución ou
máis ben como un cambio
dentro da súa traxectoria?

Con este disco quero
abrir un novo camiño, como
se fose unha sorte de novo
comezo. Pasaron cinco anos
dende que se editou o meu
primeiro traballo. Non hou-
bo diálogo entre o músico e
a produtora e houbo que
agardar até agora para publi-
car o novo. A pesar da tar-
danza e dos problemas, este
tempo foi tamén unha apren-
dizaxe.

Como foron os seus co-
mezos no eido da música?

Empecei a tocar con sete
anos no grupo do meu pai,
Concorde Atenea, unha or-
questra familiar coa que per-
corremos vilas galegas nos
veráns e os fins de ano. Gus-
tábame moito cantar e palpar
o ambiente festeiro. Deixei a
banda aos quince anos e co-
mecei a escribir. Pouco a
pouco funme sentindo con
forzas suficientes para vol-
ver tocar e pronto veu a
oportunidade de gravar o pri-
meiro disco, un pouco por
azar, despois dun recital.

No disco está presente a
aldea e as referencias á
musica tradicional.

Nacín na aldea. Para min
é importante reflectir como
é a vida destes lugares.♦

Catar un viño é un acto sensorial
que se desenvolve ás veces de
xeito natural, instintivo, e outras
coma un ritual protocolario en-
volto nunha técnica e unha lin-
guaxe específica. En ambos os
dous casos estan a traballar os
nosos sentidos decodificando
unha información (estímulo) que
no cerebro vai producir placer,
emoción, rexeitamento ou indi-
ferenza.

Todos os rituais que desen-
volvemos denantes de cheirar
(olfacto) ou de saborear (gusto,
tacto e retronasal) estan relacio-
nados coa vista. Ao seu través e

dende o momento que temos un-
ha botella diante nosa, recibimos
as seguintes percepcións: as di-
ferentes formas da botella (bor-
delesa, alsaciana, borgoñoa,
etc.), os deseños da etiqueta (a
súa forma, cores, imaxes, letras),
as informacións que conten (De-
nominación de orixe, subzona,
quinta, pago ou viña, varieda-
de/s, elaborador, ano da colleita,
grao alcólico, breve descrición
da viña, da elaboración ou do vi-
ño), material da cápsula (estaño,
plástico), do tapón (rolha de cor-
tiça en portugués) se é cortiza
clara (natural, sintética, técnica),

cápsula de rosca (screw cap) que
defenden con forza no novo
mundo ou o tapón de vidro (Vi-
no-Lok) ultimísima idea de pro-
cedencia alemá.

Este conxunto de estímulos
seguramente predispoñen o cata-
dor dalgunha maneira a posicio-
narse de entrada cunha actitude
máis ou menos positiva ou inclu-
so negativa.

Os obxectivos finais da fase
visual, instintiva ou protocolaria,
residen na apreciación de dous
aspectos do viño: a limpidez, to-
tal ou parcial, e a cor, cos seus
tonos e intensidade. ♦

A Viñoteca

A vista na cata de viños
ANTONIO PORTELA

R.V.A.
Lagar de Meréns Barrica, do Ri-
beiro, e Galiciano noite, de Val-
deorras, foron elixidos os mello-
res viños branco e tinto, repecti-
vamente, na Cata dos Viños de
Galicia. É o terceiro ano conse-
cutivo que un Ribeiro acada o
premio ao mellor branco. Pola
súa banda, o tinto elixido é un
Valdeorras que ofrecía o Club
dos Viños de A Nosa Terra. O
concurso está organizado pola
Consellaría de Medio Rural.

O Lagar de Meréns é un viño
elaborado en barrica, cunha mes-
tura de variedades entre as que
destaca a treixadura. Está embo-
tellado pola adega de Xosé Me-
réns en Arnoia. No apartado de
tintos, a denominación de orixe de

Valdeorras tómalle o relevo á de
Monterrei, gañadora o ano pasa-
do, e obtén por segunda vez o
premio ao mellor viño galego. Un
panel de cata integrado por etnó-
logos, sommeliers e xornalistas
especializados concedeu esta dis-
tinción a Galiciano Noite, elabora-
do por Adegas Día e Noite, unha
das firmas do Grupo Galiciano.

Á marxe dos premio aos me-
llores viños, concedéronse Acios
de ouro, prata e bronce por deno-
minacións. En Rías Baixas foron
para os albariños Lagar do Caste-
lo, Bouza do Rei e Burgáns. Do Ri-
beiro foron galardoados os bran-
cos Pazo Lalón, Lagar de Meréns
(sen barrica) e Casal de Armán.

En Valdeorras, os Acios de ou-
ro e bronce correspondéronlles

aos godellos Erebo e Brisel, res-
pectivamente, e o de preta foi pa-
ra o mencía en barrica Viñaredo.
Polo que respecta á Ribeira Sa-
cra, os mellores foron os tintos Vía
Romana, Guímaro e Veiga do Ba-
celo. Todo o contrario que en
Monterrei, onde resultaron distin-
guidos os brancos Castro de Lo-
brarzán, Gran Bernabé e Ladairo.

Por outro lado, Pazo de Se-
ñoráns gañou por segundo ano o
Acio de ouro na cata de augar-
dentes. Recibiu o galardón de
prata o Vedra do Ulla e o bronce
foi para Alargo. En total houbo 25
marcas de augardente a concur-
so, pertencentes a 21 empresas
produtoras. No apartado de vi-
ños concorreron 211 marcas per-
tencentes a 146 adegas.♦

O tinto gañador, Galiciano Noite,
ofrecido polo Club de Viños de A Nosa Terra

Un Ribeiro gaña por terceiro ano
consecutivo o premio ao mellor branco

Manifesta Galiza
Manifestos na literatura galega do século XX

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

O manifesto, en primeira instancia, é a
mellor maneira de levar a cabo un
programa conceptual que abranxe, a
maioría das veces, aspectos filosóficos,
estéticos e políticos. No século XX
galego, todos teñen en común o feito de
que son ou propoñen unha teoría
militante do poder simbólico, xa que
suxiren unha interpretación da realidade
literaria e mesmo política, que pretende
ser unha indiscutíbel impugnación
simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

MANÉ BOÁN
Mostra a súa obra pictórica
na sala da Fábrica, até o do-
mingo 30.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

EL VIAJE DEL EMPERADOR
No teatro Lauro Olmo, este
xoves 20 ás 22,30 h. podere-
mos contemplar esta pelícu-
la. Do venres 21 ao luns 24
ás 20 e 22,30 h. poderemos
ollar Declaradme culpable.

■ MÚSICA

ANÓNIMA NUVOLARI
Cinco mozos italianos reali-
zan un repaso á música tra-
dicional do seu país dos últi-
mos 50 anos, este sábado 22
ás 23 h. na Praza Maior. O
vindeiro venres 28 actúa na
Praza do Concello o brasi-
leiro Gustavo Almeida.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

PICASSO DESCOÑECIDO
A Fundación CIEC acolle
durante xullo e agosto esta
mostra de Pochoir, Carpeta
Diurnes e Carpeta Sable
Mouvant, do xenial pintor.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO SOLVEIRA
Presenta a mostra Unha olla-
da desde o metal até o 17 de
setembro no museo Massó.

■ CINEMA

O SOÑO DUNHA
NOITE DE SAN XOAN
Na Praza do Concello po-
demos ollar esta película de
animación o vindeiro xoves
27 ás 22,30 h.

CangasCangas
■ ACTOS

X SALÓN DO CÓMIC
Os afeccionados á banda de-
señada poderán gozar, até
este domingo 23 no Audito-
rio Municipal, con mostras
de orixinais de autores 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 de-
buxo e caricaturas, polas
mañás de 12 a 14 h., proxec-
ción de fitas de animación,
sala de lectura cunha ampla
selección de tebeos, mesas
coloquio e postos de venda.
Para saber todo o que se co-
ce no Salón visitar www.sa-
londocomicdecangas.com.

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.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe desenvolve un ci-
clo titulado Novas perspec-
tivas do cine contemporá-
neo: Mutaci(o)nes no que
podemos ver este venres 21
La leyenda del tiempo
(2006), dirixida por Isaki
Lacuesta, ciclo que se
completa cunha serie de
conferencias, como a deste
xoves 20 ás 18 h. sobre Mu-
tacións da difusión: O
DVD; e a das 20,30 h. sobre
Hibridacións da ficción:
Novos relatos. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

MANOLO MILLARES
A destrución e o amor é o tí-
tulo desta mostra que reune
máis de medio cento de obras
do artista canario procedentes
de 30 coleccións interna-
cionais. Até o 30 de outubro
na Fundación Caixa Galicia.

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

PACHAMA EM BUS
Mostra de fotografía do ga-
lego Adolfo Naya e a xer-
mana Konstanze Schmitt,
sobre a viaxe de máis dun
mes por Bolivia, no Bar dos
Sindicatos (Avda. Alfonso
Molina s/n) até o venres 28.

SEN TÍTULO
A Fundación Barrié, nesta
mostra de produción propia,
fai un percorrido asíncrono
pola historia da arte contem-
poránea, a través de 39 obras
paradigmáticas pertencentes
á Colección Berardo. Pode-
remos admirar obras de
Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Joseph Beuys,
Piero 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 CADÁVER
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 Luís Seoane
encóntrase esta mostra au-
toproducida sobre experien-
cias de artistas españois,
portugueses e brasileiros re-
lativas á iconografía e a ex-
presión escrita, desde os
anos 70 até a actualidade.
Obras de Tàpies, Antoni
Muntadas, Helena Almei-
da, Álvaro Lapa, Almude-
na Fernández Fariña e
Antonio Dias, entre outros.
Até o 17 de setembro.

■ TEATRO

PABLO CARBONELL
Este xoves 20 e venres 21
representa La curva de la
felicidad no teatro Rosalía
de Castro.

FeneFene
■ MÚSICA

HABANEIRAS
Este xoves 20 ás 22 h. po-
deremos escoitar na Praza
do Concello ás corais CPS
San Valentín, SCR O Pote,
Eterna Juventud, Ronda-
llas Estrelecer e Coral de
Agarimo Sillobre. No mes-
mo lugar haberá, o venres
21, un festival poético mu-
sical coa actuación de Dios
Ke Te Krew, Genios de la
cachimba e La Mezcla.

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 se-
de da Fundación Caixa Ga-
licia até o 3 de setembro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

IGLESIAS REQUEJO
Podemos ollar a súa obra
no Museo Provincial.

LÁMPARAS
O pintor Xosé Villamoure
presenta esta mostra na ga-
lería Clérigos.

RIVAGES
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos ollar as
fotografías de Harry Gru-
yaert, da axencia Magnum,
até o 3 de setembro.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PAZ PESCADOR
As súas pinturas colgan no
museo Manuel Torres até o
domingo 30.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
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.

OurOurenseense
■ 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.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL NIETO
Até o venres 28 está a súa pin-
tura no Convento do Carme.

PedrafitaPedrafita
■ EXPOSICIÓNS

MULLERES
As pinturas de María Tere-
sa Vega amósanse, até o
luns 31, no hórreo Filandón.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

CRIANZAS COMEDORAS
Este xoves 20 de 11 a 13 h.
as crianzas a partir de 3
anos aprenderán, co progra-
ma de verán de animación á
lectura da Biblioteca Públi-
ca Municipal, a comer de
forma sá e divertida.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

SHADOWS
O Cine-Club Pontevedra pro-
xecta esta película de John
Cassavetes dentro do ciclo
Historia do Cinema o mérco-
res 26 ás 20,15 e 22,15 h. no
Colexio Provincial de Avoga-
dos (Confirmar no teléfono
986 896 788). Na Praza da Pe-
dreira comeza o vindeiro xo-
ves 27 á noitiña o ciclo Cine-
ma na Lúa, coa fita Good
Night, and Good Luck

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

O Festival de música de Vilar de
Mouros chega este ano á súa 35ª
edición. Entre o 21 e o 23 de xu-
llo, a localidade portuguesa (de
camiño entre Vila Nova de Cer-
veira e Caminha, á beira do Min-
ho) acolle nos seus escenarios a

Sepultura, Xutos & Pontapés,
Mojave 3, Deluxe, The Vicious Fi-
ve, Iggy Pop, Tricky, Taxi, The
Datsuns, MAU, Dead Combo, Ci-
nemuerte, Kussondulola, Moons-
pell, Soulfly, A Banda de Poi e
Mosh entre outros.♦

VVilarilar de Mourde Mouros, 35os, 35
O O TTrinquerinque

No MACUF da CORUÑA, dentro des-
te festival poderemos disfrutar o pró-
ximo xoves 27 desde as 18 h, coas
compañías Eudanza Danza, Colin
Sinclair Danza Jazz, Experimenta-
danza, Xosé Carlos Mejuto Teatro,

e Teatro Nómada Danza Butoh. O
venres 28 tocaralle a Thierry Taboni
e Carlota Pérez, Teatro Nómada,
Colin Sinclair, Mita Beutel, Laura
Llauder, Amparo Novas, David
Loira e Beatriz Gamborino.♦

Danza Danza AberAbertata
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☞ O TIGRE E A NEVE.
Un poeta e profesor uni-

versitario (Roberto Benigni)
namórase dunha xornalista (Ni-
coletta Braschi) que vai ao Iraq
a entrevistar a un escritor árabe
(Jean Reno), que vivía en Fran-
cia e que co gallo da guerra vol-
tara ao seu país. Benigni ensaia
a traxicomedia novamente, tras
o éxito de A vida é bela, cun re-
sultado máis discreto e caendo
en exceso na equidistancia.

☞ 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 televi-
sión, comeza a escribir un diario
ao tempo de sospeitar que a súa

muller estáo a enganar con outro.
Apartir dese momento desenvol-
veranse distintas situacións que
levarán o protagonista a recupe-
rar o amor perdido. Comedia
descargada sen pretensións. 

☞ FACTÓTUM. Henry
Chinasky é un alcohólico

que pretende ser escritor e que
vai de traballo en traballo e de
muller en muller. Baseada nunha
obra de Charles Bukowski que
recolle o fundamental do seu uni-
verso: 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 en-
frontada a comunidade de mu-
tantes sedentos de sangue. Os
Carter terán que loitar contra un
grupo de mineiros vítimas 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 sicarias

máis fascinantes de Medellín,
Rosario Tijeras. Cinema colom-
biano apegado á dura realidade
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.♦

CarCarteleirateleira

Do debuxo
á marioneta
é unha das

mostras que
podemos
visitar na

Fundación
Caixa

Galicia na
CORUÑA.



(2005), dirixida por George
Clooney; o venres 28 ollare-
mos Broken Flowers (2005)
de Jim Jarmush; o sábado
29 Charlie e a fábrica de cho-
colate (2005) de Tim Bur-
ton; e o domingo 30 Volver
(2006) de Pedro Almodóvar
(na versión en castelán).

■ EXPOSICIÓNS

PONTEVEDRA
COMO INSPIRACIÓN
Caixanova reúne nesta mos-
tra inaugural do novo Centro
Social, 57 obras de 28 artistas
que estiveron ligados á cida-
de, como Carlos Sobrino,
Castelao, Arturo Souto,
Colmeiro, Laxeiro, Rafael
Alonso, Nóvoa ou Leiro, en-
tre outros, percorrendo as ten-
dencias artísticas desenvolvi-
das na Galiza desde princi-
pios do século XX até agora.

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 Bie-
nal de Pontevedra achega a
obra de galegos, arxentinos,
uruguaios e chilenos, baixo o
título Movementos imaxina-
rios entre Galiza e o Cono
Sur. Poderemos ollar o traba-
llo de Aili Chen, Ana Gallar-
do, Bernardo Oyarzún,
Carlos Rial, Diego Santomé,
Din Matamoro, Josefina
Guilisasti, Marina de Caro,
Pablo Chiuminatto ou Vari
Caramés, entre outros, no
Pazo da Cultura, Instituto Va-
lle-Inclán e Facultade de Be-
las Artes / Escola de Restau-
ración, de 11 a 14 h. e de 17 a
21 h. de martes a sábados, e de
11 a 14 h. os domingos e fes-
tivos. O luns pecha.

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

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 / Funda-
ción Caixa Galcia se en-
contra esta mostra fotográ-
fica pertencente ao Instituto
Valenciá de Arte Moderna.
Até o 17 de setembro.

■ MÚSICA

PONTEJAZZ
O Festival Internacional de
Jazz continúa este xoves 20
coa actuación de New Fre-
cuency Group; o venres 21
gozaremos coa voz da nor-
teamericana-portoriqueña
de orixe, Doris Cales,
acompañada do SPJ
Group. Ademais o festival
conta co Pontejazz Works-
hop, espazo de formación
nas mañáns até o venres 21
con mestres como Javier
Vercher, Aruán Ortiz,
Brannen Temple ou Doris
Cales. Até o luns 24 os mú-
sicos afeccionados poderán
tocar nas diferentes repicho-
cas que se celebran todos os
días ás 00 h. no Pub Alba-
tros, no que Telmo Fernán-
dez Trío estará o xoves 20;
e Evol Emerpus Quartet,
do venres 21 ao domingo
23. Programa completo en
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
■ MÚSICA

OS CARUNCHOS
A festa chega o sábado 22 á
praia de Arealonga de Cha-
pela, onde poderemos escoi-
tar ademais ás Tanxedoras
do Pandeiro e a Ardentía.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá presenta o
seu novo disco Lume (para
que saia o sol) o sábado 22
nas Festas de San Cristobo.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

CURSO DE PATRIMONIO
Na súa VIII edición celé-
brase no Auditorio Munici-
pal até o sábado 22 e trata
da Interpretación do espa-
zo habitado e Do feísmo á
sostenibilidade.

MAR POR MEDIO
Do mércores 26 ao venres
28 celébrase, no Auditorio
Municipal, este curso sobre
Estratexias para a protec-
ción internacional da Cul-
tura Galega.

■ MÚSICA

KLAVIER
Poderemos gozar coa música
de cámara de Mozart interpre-
tada por este cuarteto con pia-
no, o venres 21 ás 21 h. no Au-
ditorio Municipal, dentro do
Festival de Música de Com-
postela e os seus Camiños.

■ TEATRO

VIRAVOLTA TÍTERES
Este xoves 20 ás 20,30, as
crianzas poderán disfrutar das

representacións desta compa-
ñía na rúa de San Francisco.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ ACTOS

QUERO BAILAR
Este xoves 20 ás 20 h. pre-
séntase na galería Sargade-
los o novo libro de Lupe
Gómez, que estará acompa-
ñada por Herminio Barrei-
ro e polas voces de Héctor
Lorenzo e Najla Shami.

■ CINEMA

INADAPTADOS
Dentro do programa Arte no
Parque, do CGAC, proxécta-
se este xoves 20 ás 22,30 h.
en San Domingos de Bonaval
(no caso de mal tempo a pro-
xección terá lugar no Audito-
rio) o filme The pillow book
(1996) dirixido por Peter
Greenaway; o vindeiro xo-
ves 27 poderemos ollar The
Misfits (1961), a derradeira
fita de Marilyn Monroe diri-
xida por John Houston.

■ EXPOSICIÓNS 

INTRAMUROS
Co gallo da celebración do
15 aniversario do Real Pa-
tronato, o Consorcio e o
Concello presentan esta
mostra sobre A vida e o es-
pazo interior dos conven-
tos de clausura en Com-
postela, que está aberta no
emblemático edificio do
Banco de España, na Praza
das Praterías, en horario
ininterrompido de 10 da
mañá ás 12 da noite.

SANTIAGO
AFundación Granell presen-
ta no segundo andar do Pazo
de Bendaña a mostra Viaxe a
través de diferentes interpre-

tacións da figura de Santia-
go, con pezas de arte ritual de
diversos países, fotografías
do galego Luis López Gabú,
ou cadros do surrealista ho-
landés Rick Lina.

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 (no seu lo-
cal da Travesa do Franco)
que inclue obras de Alfonso
Abelenda, Arturo Brea, Bu-
ciños, Xosé Cid, Ramón
Conde, Rafael Masia, Marie-
ta Quesada, Yayo Quesada,
Ana Legido, Eduardo Roca,
Daniel Bilbao, Fernando Pe-
reira, Alberto Gulías, Ramón
Manzano, Marta Pardo de
Vera, Mª Jesús Pérez Carba-
llo e Leopoldo Varela.

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

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS
Podemos visitar, até setem-
bro, a mostra Arte actual na
Deputación da Coruña en
dúas sedes; no Pazo de Fon-
seca recompílanse algunhas
das obras máis siginificativas
galardonadas no certame de
artes plásticas Isaac Díaz
Pardo ao longo dos seus 18
anos de historia; na Igrexa da
USC amósase unha selec-
ción das creacións realizadas
polos artistas participantes
no I Encontro coa Pintura.

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
A mostra Coleccións do
Museo Nacional de Dina-
marca pode visitarse en
San Martiño Pinario.

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 esta mostra
sobre o Estatuto.

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 lugar, onde perma-
necerá até o 26 de xullo.
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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

VVilarilar de Mourde Mourosos
A 40 minutos de Vigo, a carón de CA-
MINHA, celebra a 35 edición cun re-
cinto rediseñado con varios escena-
rios; máis prazas de aparcamento, me-
llores condicións sanitarias e unha
área adicada á alimentación. A entrada
única para os tres días (desde o venres
21 até o domingo 23) custa 35 euros e
pódese pillar a través de Caixa Galicia
ou en discos Elepé (Vigo). O venres
21 estarán Sepultura, Xutos e Ponta-
pés, Mojave 3, Deluxe e The Vicious
Five; o sábado 22 é o turno de Iggy
Pop & The Stoogues, Tricky, Taxi,
The Datsuns, MAU, Dead Combo e
Durrutti Column; e o domingo 23
Craddle of Filth, Moonspell,
Soulfly, Hundred Reasons e Mosh.
Este ano estarán os galegos Deluxe e
a Banda de Poi. Ademais haberá ou-
tros dous escenarios: un para o reggae
e outro para a música celta, jazz...♦

III Sons do III Sons do VVentoento
Acarón do Mosteiro de Santa María, en
MELÓN, actúan este sábado 22 o grupo
de baile Pontenova, Cuarteto Folk,
Amigos do Mosteiro, os vigueses Cre-
ma de Gaita, os asturianos Skama La
Rede e os galegos Skarnio.♦

Nabiza RockNabiza Rock
Na Fraga d’AS PONTES tocan o do-
mingo 23 ás 22,30 h. Ogmios, Dr.
Funkstein, AK-47, a Fundación
Tony Manero e Pal Keli; no mesmo

lugar temos o luns 24 dentro do Fes-
tival Folk A Fraga, a Muxarega, La
Bottine Souriante e Berrogüeto; e
o martes 25 ás 21 h. na CII Romaría
da Fraga. a Lamatumbá. Programa
completo en www.amigus.org.♦

RQRRQR
A III edición deste festival de RIBA-
DEO presenta en directo o luns 24 na
Praia dos Bloques ás bandas Skizoo,
Vacazul, Mallory e Inerte.♦

Xira dos 100 anosXira dos 100 anos
Para celebrar o seu centenario a cer-
vexa Estrella Galicia organiza unha
serie de concertos. O martes 25 ás 22
h. na Praza da Quintana de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, espectáculo  A Via-
xe do son, dirixido por Javier 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 Festigal, a Fundación Gali-
za Sempre e Galiza Nova celebran o Día
da Patria no Campus Universitario Sur
de SANTIAGO DE COMPOSTELA. O luns
24 desde as 22,30 teremos o power pop
de The Homens; presentación de Co-
mercial, novo traballo dos Ruxe Ruxe;
o proxecto nado en Barcelona a primei-
ros do 2002: 08001, unha combinación
espectacular das actuacións de parte dos

instrumentistas e cantantes en escenario
coas intervencións virtuais de parte dos
cantantes proxectadas en vídeo sobre
pantalla xigante; o ritmo congo en har-
monía co rock, o reggae, a samba, o ti-
cumbi, o jongo, a música electrónica, a
MPB e o pop dos brasileiros Manimal;
e os sons mestizos do madrileño DJ Flo-
ro. O martes 25 por volta das 21 h. po-
deremos gozar co proxecto Espido, da
man dos membros de Berrogüetto Gua-
di Galego e Guille Fernández; coa tri-
kitixa do basco Kepa Junkera; e co
reggae positivo dos portugueses Mer-
cado Negro. Este ano súmase tamén o
Festijazz, polas tardes no Café-Concer-
to, con Javier Arroyo e Paul Stocker.
O recinto do Festigal acollerá, ademais,
48 horas de actividades ininterrompidas
desde ás 12 h. do 24, todas de balde e
abertas a todos os públicos, como char-
las e debates, exposicións, presenta-
cións literarias e musicais, proxeccións
audiovisuais, pasarrúas, animación in-
fantil, degustacións gastronómicas, ou
venda de artesanía, que se desenvolve-
rán nun espazo de 20.000 m2 e 30 car-
pas. Ademais a organización dispón de
zonas de xantar, espazo de asociacións e
acampamento. Máis información en
www.festigal.com.♦

Da Da TTerra eerra e
da Linguada Lingua
Volta este festival o venres 28 e saba-
do 29 ao Moinho do Pedroso en NA-
RÓN. O venres comeza ás 22,30 h. co
I Concurso-Concerto do Festival da
Terra e da Língua, e o sábado haberá

un festival musical no que participan
Gaitas de Artábria, os bascos Lau-
Tximino, Banda Potemkin, NAO,
Skacha e Skárnio. Ademais do Fes-
tivalzinho, xogos populares, debates,
exposicións, teatro, campionato de
matraquillo, zona de campismo, e co-
mida e bebida a prezos populares.♦

XXII InterXXII Intercélticocéltico
de Moañade Moaña
Con todos o concertos, actividades e
zona de acampada de balde, comeza
o xoves 27 con teatro, danza, obra-
doiros e pasarrúas. O venres 28 to-
can Fiandola, Brigada Víctor Jara
e Leilía; o sábado 29 están Treixa-
dura e Ofeón Treixadura, Camaxe
e Os Cempés; e o domingo 30 Mac-
feck e Berrogüetto (todos os con-
certos a partir das 22,30).♦

Rock e MotosRock e Motos
no Camiñono Camiño
O vindeiro venres 28 poderemos es-
coitar neste festival de PALAS DE REI
á Banda de Poi, El último ke Zie-
rre, ou á banda suíza de ska-punk
celta Cenk, entre outros.♦

MúsicaMúsica
na frna fronteiraonteira
A edición deste ano do festival do
PORRIÑO, que se celebra o sábado 29

ás 22 h. na Praza Arquitecto Antonio
Palacios, aposta polo hip hop, coa
actuación do músico local Rack
Eterno, de Fuse, compoñente do
grupo portugués Dealema, e dos bri-
tánicos Phi Life Cypher.♦

Festas de CousoFestas de Couso
Na parroquia de GONDOMAR cele-
bran o San Cristobo o vindeiro sába-
do 29 cunha festa na que estarán
Quempallou, Os Carunchos e Fes-
ticultores; o domingo 30 ocuparán o
seu lugar Treixadura, o Orfeón
Treixadura e Os Veraneantes.♦

CenkCenk
A banda suíza de ska-punk celta ini-
cia unha mini xira por terras galegas,
que os leva este xoves 20 ás Festas
da Dorna de RIBEIRA; o venres 21
ao pub Gatos de MELIDE; o sábado
22 á sala Dzine de SAN SADURNIÑO;
o vindeiro venres 28 poderemos es-
coitalos no festival Rock e Motos no
Camiño de PALAS DE REI, xunto coa
Banda de Poi ou El último ke Zie-
rre entre outros; e o sábado 29 na sa-
la Mogay de CHANTADA. Máis infor-
mación do grupo en www.cenk.ch.♦

Gustavo Gustavo AlmeidaAlmeida
Dentro do ciclo As nosas músicas
de Caixa Galicia, estará este xoves
20 ás 22,30 en ARTEIXO; o sábado
22 ás 23 en BARRO; e o vernes 28
ás 23 n’O BARCO.♦

MÚSICAMÚSICA

Doris Cales,
na foto,
acompañada
do SPJ
Group
canta en
PONTEVEDRA
este
venres 21
dentro do
Pontejazz.



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 fotográfica de Ali-
cia Framis no CGAC até o
10 de setembro.

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

SUSAN PHILIPSZ
Até agosto, no Parque de Bo-
naval, a escocesa comple-
menta cunha instalación so-
nora as esculturas de Eduardo
Chillida e Leopoldo Nóvoa.

■ MÚSICA

LEILÍA
As pandereteiras actúan es-
te xoves 20 ás 22,30 na Pra-
za da Quintana, acompaña-
das por Pepe Freiz (Ale-

crín), Antón Seoane e
Nando Casal (Milladoiro),
Erik Liorzou (Bleizi Ruz)
e Xosé M. Budiño. No
mesmo lugar teremos o
venres 21 á Luar na Lubre
e Bumba.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

MARTA MOREIRA
Mostra os seus gravados no
pub Xarope até o sábado 22.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

AURICHU PEREIRA
Pintura na galería Trisquel
e Medulio até o 29 de xullo. 

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

EN LA CUERDA FLOJA
En parello ao Utopía Son, o
café Uf organiza o ciclo Ci-
nema e Canción no que po-
demos ollar, o domingo 23,
esta fita dirixida por James
Mangold en 2005. Ade-
mais o ciclo 36 filmacións
de Cantautores Xeniais re-
mata este xoves 20 coa is-
landesa Bjork.

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS FDEZ IGLESIAS
A poética da paisaxe titula a
súa mostra que podemos
contemplar na Casa das Artes

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

DESEÑO GRÁFICO E
RETOQUE FOTOGRÁFICO
O Concello de RIANXO organiza, a tra-
vés da Fundación Universidade da Co-
ruña, este curso cunha duración de 20
horas a desenvolver de martes a venres,
de 9,30 a 11,30, desde o xoves 27 de xu-
llo ao venres 11 de agosto. O curso é ac-
cesíbel a todo tipo de persoas con coñe-
cementos básicos de informática, sen re-
querirse coñecementos previos de dese-
ño gráfico, e a ferramenta que se vai uti-
lizar é o GIMP, o máis coñecido progra-
ma de manipulación de imaxes de soft-
ware libre. A inscrición pode realizarse
até as 13 h. do luns 24 de xullo. Máis in-
formación en www.rianxo.com.

XX CERTAME
ROSALÍA DE CASTRO
A asociación cultural galega Rosalía de
Castro de Cornellá convoca este concur-
so literario no que se pode participar cun
poema escrito en galego, de entre trinta e

cen versos, admitíndose conxuntos de
poemas de temática común, sempre que
non excedan dos cen versos. Os traballos
enviaranse por triplicado, en sobre sen re-
mite e sen indicación algunha referente á
personalidade do autor, ao enderezo da
asociación, sito na rúa Federico Soler 71,
08940 de Cornellá (BARCELONA), antes
do 15 de outubro. Noutro sobre pecho fi-
gurará exteriormente o primeiro verso do
poema e no interior do mesmo constarán
os dados persoais do autor e o seu correo
electrónico. A organización estabelece un
primeiro premio de 1.000 euros, un se-
gundo de 400 e un terceiro de 300. Este
colectivo promove, ademais, o III Certa-
me de Narrativa Rosa Reboredo, ao que
poderá concorrer calquera persoa, sen
distinción de idade ou nacionalidade, que
presente os seus textos inéditos e orixi-
nais (narración ou conxunto de narra-
cións) en lingua catalá ou galega, de en-
tre dúas e dez páxinas de extensión, en ta-
maño A4, a duplo espazo e en letra de

corpo 12. Os traballos remitiranse nas
mesmas condicións e data de entrega que
o XX Certame Rosalía de Castro, por tri-
plicado, sen grampar ou encadernar, e
baixo o sistema de plica, recibindo o ga-
ñador un premio único de 1.000 euros.

BOLSAS DA BARRIÉ
A Fundación Barré dispón de 20 bol-
sas para fillos de emigrantes galegos
que desexen cursar estudos de1º, 2º ou
3º ciclo, nalgunha das tres universida-
des galegas. As solicitudes recóllense
até o 10 de outubro. Máis información
en www.fbarrie.org.

IV PREMIO PURA E DORAVÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove ou-
tra edición deste galardón de literatura
infantil e xuvenil, nas modalidades de
narración e ilustración, dotado con
3.000 euros para cada categoría. Na pri-
meira poderán participar aqueles autores
de calquera nacionalidade que presenten

os seus orixinais, de carácter inédito, en
lingua galega. De cada orixinal entrega-
ranse seis copias, en papel tamaño folio
ou en holandesa, mecanografados a du-
plo espazo e por unha soa cara, no Re-
xistro Xeral da deputación, na rúa do
Progreso 32, 32003 de OURENSE, antes
do 12 de setembro do 2006. Co orixinal,
que se presentará baixo lema, achega-
ranse, nun sobre pecho, os dados com-
pletos do autor, así como o título do li-
bro. Na modalidade de ilustración pode-
rán concorrer todos os ilustradores de
calquera nacionalidade que presenten un
mínimo de dez debuxos, inéditos e ori-
xinais, tomando como base o texto pre-
miado na modalidade de narración deste
IV Premio Pura e Dora Vázquez e a el
referidas. Coas ilustracións, que se pre-
sentarán, no seu conxunto, baixo lema,
achegaranse nun sobre pecho os dados
completos do autor, e entregaranse, an-
tes do 2 de decembro de 2006, no Rexis-
tro Xeral da Deputación.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Convócanse axudas económicas pa-
ra a atención da primeira infancia a
través do cheque infantil en escolas
infantís 0-3 non sostidas con fondos
públicos. A axuda convocada con-
siste na provisión e cobertura total
ou parcial do custo da praza adxudi-
cada nunha escola infantil ás perso-

as solicitantes con nenos entre 0 e 3
anos a cargo que desexen acollerse
aos beneficios do programa do che-
que infantil. As solicitudes coa do-
cumentación requirida (pódese con-
sultar esta información no DOG de
22 de xullo de 2006) deberán
presentarse na Delegación Provin-
cial da Igualdade e do Benestar da
provincia onde teña o seu domicilio
o solicitante antes do 23 de xullo.♦

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

Os traballos
dos ourives
Hernández
están
expostos no
Museo
Quiñones
de León
de VIGO.



LUNA NUEVE
As súas obras expóñense,
até este venres 21, na gale-
ría María Prego.

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 escolma de
pezas do rico e complexo
panorama artístico israelí

FARRERAS
A obra deste artista exponse
até este domingo 23 de xu-
llo no C.C. Caixanova.

CARMEN QUINTERO
Luna Nueve chámalle á
mostra da galería María
Prego (Luís Taboada 21)
onde poderemos vela até es-
te venres 21. “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 camufla-
dos” 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
esta mostra de Andrea
Costas, Jorge Couceiro,
Victoria Diehl, Raquel
Durán, Fran Herbello,
Silvia Herrera, Santi Ji-
ménez 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 até o 17 de setembro. A
través da fotografía, o ví-
deo e a instalación propón
unha mirada lúdica sobre o
mundo do diñeiro.

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

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

■ MÚSICA

FESTA DA AMIZADE
A parroquia de Saiáns con-
ta o domingo 23 desde as
12 coa música e a festa de
Zurrumaia, entre outros.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL
Na pista polideportiva da
AVCD de Lavadores actúan
este xoves 20 o grupo de
baile Froles Novas, os gai-
teiros de Meigallos, e as
pandereteiras de Tarambai-
nas. Ademais este xoves 20
ás 12 h. polo Calvario, e o
venres 21 desde a Praza da
Independencia até a de Amé-
rica, gozaremos co espectá-
culo de bandeiras do grupo
de animación italiano Sban-
dieratori Ducato Caetani.

FRANZ FERDINAND
O grupo revelación escocés
vai dar un concerto este xo-
ves 20 ás 22 h. no Auditorio
de Castrelos, onde tocarán
previamente os Delorean e
Femme Fatale. Ao mesmo
lugar chega o sábado 22 a
xira La fuerza del destino,
na que Ana Torroja volta a
cantar os temas máis míti-
cos de Mecano.

JOAQUÍN SABINA
O cantautor madrileño toca
este venres 21 no Real Club
Náutico, para celebrar o seu
centenario.

ZIGGY MARLEY
Continúa o VII Festival de
Música Latina Para Vigo me
Voy coa actuación no Audito-
rio do Parque de Castrelos do
fillo de Bob o martes 25 cun-
ha entrada por 6 euros..

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Ze-
ca Afonso e o café Uf orga-

nizan a I Mostra de can-
ción de autor, na que os

cantautores participantes
optan a un premio de 600

euros á mellor canción. Es-
te xoves 20 escoitaremos a
Xavier Rey; e o venres 21 a
Javier Pena. Ademais este
ciclo trata de mostrar todo o
relacionado coa canción de
autor, a través de exposi-
cións, libros, discos, audi-
cións, revistas, etc.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

VIVIR NO ESPAZO
A sala Rivas Briones acolle,
até o 4 de agosto, esta mos-
tra didáctica sobre a con-
quista do Espacio. De intere-
sarte saber como viviron ou
viven os astronautas, non a
perdas (alimentos, traxes...).

PorPortoto
■ MÚSICA

QUINTETO
DE NELSON CASCAIS
Editado no 2005, Nines Sto-
ries, de Nelson Cascais, é
un dos mellores títulos do
jazz portugués. Este sábado
22 ás 18 h. no Parque de Se-
rralves poderemos escoitar
a este quinteto.

GAITEIROS DE LISBOA
Estrean a súa obra máis re-
cente, Satiro, na Sala 1 da
Casa da Música este sábado
22 ás 22 h. con entradas a 10
euros. Desde os sons puros
de Trás-os-Montes a altera-
das polifonías alentexanas.♦

IGAEM
http://igaem.xunta.es

O Instituto Galego das Artes Escénicas e
Musicais, IGAEM, vén de estrear unha
nova páxina electrónica como principal
canle de comunicación e participación do
organismo co sector e co público en xe-
ral. Con novas, carteleira, servizos ao
sector, publicacións e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ 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.

■ 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 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 no
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.

■ 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.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né Sukpertwin, con cambotas para a

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Máis de esculturas públicas e a maldición galaica que as arrodea. Agora pétalles por unha
sorte de “volta á orde”, Ou simplesmente é a ausencia crónica de orixinalidade. Exemplo
esta, apousentada no coruñés Palexco, que mesmo semella agarda por algo de clientela.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Este xoves 20 ás 21 h. na Praza da Princesa, realizarase unha homenaxe
aos asasiñados hai 70 anos por defender a legalidade republicana no mo-
mento en que o capitán Carrero Vergés lia o bando da rebelión fascista
de 1936 e proclamaba o estado de guerra en Vigo. Organizado pola
Asemblea Republicana de Vigo Ami@s da República, a Comisión Vi-
guesa pola Memoria do 36, o Foro pola Memoria Republicana de Gali-
za e a Sociedade Galega pola República, no acto –que non conta co
apoio municipal do goberno do PP– intervirán representantes destas or-
ganizacións, o grupo musical A Quenlla, a violinista Laura Quintillán
e recitaranse textos poéticos. Ao remate colocarase unha placa no lugar
onde se atopan as pegadas dos disparos dos mauser.♦

Homenaxe aos asasinadosHomenaxe aos asasinados

Franz
Ferdinand
toca este
xoves 20 no
Parque de
Castrelos
en VIGO.



Nº

Nº 1.232
Do 20 ao 26
de xullo
do 2006 Hai algo que non se di,

por máis que resulte
obvio. O problema de

Israel non é de Israel, senón
de Europa. Que a UE perma-
neza diplomaticamente pasi-
va e pragmaticamente rela-

cionada con Tel Aviv non é
máis que a desinencia do que
se oculta: Que o antisemitis-
mo é unha ideoloxía euro-
pea, compartida por moitos
países do continente e non só
polos nazis; que a resultas da

II Guerra Mundial, os vence-
dores, moi cucos, facéndolle
un regalo aparente, enviaron
a todos os xudeos que poide-
ron a Palestina. As mortes
ocurren lonxe, pero as raíces
están próximas.♦
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Liberar
dous
soldados
MANUEL CIDRÁS

Apavorosa escalada
bélica no Líbano
comezou oficial-

mente polo secuestro de
dous soldados.  Antes hou-
bo outro en Gaza. Na gue-
rra, a linguaxe é campo de
batalla e os soldados israe-
lís presos polo inimigo son
secuestrados, mentres que
os milleiros de persoas que
habitan o Arquipélago Gu-
lag do que Guantánamo é
capital administrativa son
prisioneiros irregulares.
Esa dobrez está tan asumi-
da que contamina insidio-
samente a tamén guerra da
información.  Mesmo nos
medios críticos con Israel
foron noticia de portada os
oito mortos que causou un
foguete na cidade de Haifa
o mesmo día que as 20 víti-
mas dos ataques aéreos no
outro lado da fronteira fo-
ron relegados á letra peque-
na das páxinas interiores.
Os mortos do Líbano ou
Gaza son mortos de diario,
o prezo que se imputa na
conta dos terroristas que,
por definición, son sempre
os outros. George Bush xa
ditaminou que Israel ten
dereito a defenderse e o de-
bate radica en se os medios
de defensa son ou non pro-
porcionados.

Se a guerra aberta no Lí-
bano tivese como fin liberar
dous soldados, en plano co-
mando de película, a cousa
tería un aire épico que mes-
mo redimiría o argumento
da súa crueldade. Pero non é
esta unha historia de cine.
Dando un golpe sobre a
mesa que nunha semana es-
magou a vida de máis de
douscentos inocentes só no
Líbano e produciu a devas-
tación inútil dunha praga bí-
blica, Israel non pretende li-
berar ninguén senón resta-
belecer o seu poder de di-
suasión militar nun escena-
rio cada vez máis inestábel.
Os visionarios dos Azores
prometéronnos un mundo
máis seguro no que o pro-
blema palestino tería ama-
ño, pero nos legaron unha
realidade na que tamén Is-
rael é máis vulnerábel.

Israel ten, si, dereito á
seguridade, como Palestina
ou o Líbano. Esa obvieda-
de non nos leva máis que á
guerra, que paradoxalmen-
te é a perda da seguridade
máis elemental. A cerna da
cuestión son as condicións
que fagan posíbel esa mu-
tua seguridade. Enredarse
nos límites do dereito de
defensa é cousa interesante
pero inútil, porque en com-
bate cada quen se defende e
só conta as baixas propias.
Os mortos de Haifa tiñan
dereito a vivir, pero a mor-
te que Israel espalla sobre o
Líbano é tan repugnante
que non pode ser redimida
nin pola épica de liberar
dous soldados.♦
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H. VIXANDE
Martín Álvarez González é
un cociñeiro e profesor de
gastronomía que vén de ela-
borar un libro con 22 receitas
de estrugas (Estrugas, edita-
do pola Deputación de Ou-
rense) no que tamén se inclú-
en artigos de científicos e divul-
gadores que falan desta planta.

Os pementos de Padrón uns pi-
can e outros non, pero as estru-
gas pican todas!

Pican se están en contacto
coa pel, pero cun tratamento tér-
mico perden esa calidade urti-
cante e pódense comer.

Os fentos non pican pero
non se comen.

Os fentos cómense. A súa xe-
ma é comestíbel e de feito tense
envasado aquí para enviala ao
Xapón, onde é moi apreciada.
Respecto ás estrugas, xa se em-
pregaban nos tempos de Roma,
aínda que antes era por razóns
medicinais. Agora trátase de rei-
vindicar as súas propiedades
gastronómicas.

Na Roma imperial tamén
usaban a cicuta, que é un veleno!

É un veleno dependendo da
dose; se se toma aos poucos
desenvólvese tolerancia. En todo
caso, a estruga non é un veleno e
seguiu consumíndose ao longo
da historia, ten propiedades nu-
tricionais e medicinais en cata-
plasma ou por vía oral.

Comezaron cos cogomelos,
logo seguiron coas algas e ago-
ra coas estrugas. Dentro de na-
da serán os toxos!

Os toxos non sei, pero na
gastronomía popular moita xente
botaba man da xema da silva. A
abundancia de produtos leva a
experimentar. A investigación
permite descubrir novas dimen-

sións de plantas como a estruga.
En Alemaña, os grelos dan-

llos aos porcos!
Cada cultura ten os seus há-

bitos gastronómicos. Un día, un
pioneiro do envasado das algas
atopou un paisano que lle pre-
guntou para que as recollía. Dí-

xollo e o outro contestoulle:
“Miña nai, coa fame que pasa-
mos na guerra!”

Aquí, entre nós, probounas?
Probeinas, e de moitas ma-

neiras e variedades. Gastronomi-
camente son moi interesantes.

Están ricas?

Ricas? Iso é subxectivo. Son
interesantes. O seu sabor suave
permite receitas doces e salgadas.

Dígame unha receita.
Unha salgada: para unha ra-

ción, corenta gramos de estrugas
que se ferven, 40 gramos de bo-
letus, un dente de allo, sal, dous
ovos e aceite de oliva. Con iso
facemos un revolto. Para acom-
pañar, pan de Cea. Unha doce:
medio litro de nata, 75 gramos
de azucre e cen gramos de puré
de estrugas. Móntase e queda un-
ha nata perfumada e co aroma
característico da estruga.

Se ten que invitar a unha
moza, prepararíalle un prato
de estrugas? Sexa honesto e di-
ga a verdade.

Si, ademais sempre o fago.
Ten o seu encanto e ademais é
afrodisíaca, só por iso resulta
simpática.

Polo que me di, calquera
pensaría que son sans.

Si, sobre todo despois de supe-
rar o prurito inicial. E ademais dos
seus valores medicinais e nutricio-
nais, tamén se pode usar para facer
teas. Ante a falta de algodón, o
uniforme alemán da Segunda
Guerra Mundial estaba tecido con
estrugas e no Nepal aínda as usan.
É un proceso similar ao liño.

E que outros usos teñen?
É diurética e depurativa. Co-

mo cataplasma úsase contra a
caspa e os eccemas, en auga é un
funxicida. Ao compost vexetal
dálle nitróxeno. A súa celulosa
serve para fabricar papel e en
cosmética son moi habituais.

Moi interesante, a ver se
nos vemos un día e comemos
uns chinchos.

Ou unhas estrugas, estamos a
facer degustacións e imos pre-
sentar pratos na Casa de Galiza
en Madrid.♦
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1936. Represión e alzamento militar en Galiza
ddee  CCaarrllooss  FF..  VVeellaassccoo  SSoouuttoo

A NOSA TERRA

Martín Álvarez
‘A estruga cómese e ademais é afrodisíaca’


