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O galeguista e republicano Elixio Rodríguez (autor da obra Matádeo mañá, Xerais) abrazado por Anxo Quintana.

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 emocionante 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.

PACO VILABARROS

O DÍA DA PATRIA DO 2006 FOI UNHA CELEBRACIÓN HISTÓRICA
para o nacionalismo. Por vez primeira se conmemoraba esta data desde o Goberno. Non só
era esta unha arela, senón unha meta de todos
os devanceiros desde o Rexurdimento. Esta situación, considerada un chanzo máis no proceso de autodeterminación ao que aspira, situou
no conxunto da sociedade, tamén por vez primeira, un debate que se dá no seu campo de xogo político, o da identidade, que ten como eixo
o recoñecemento do carácter nacional de Galiza no novo Estatuto que impulsa o BNG. É lóxico que a moitos nacionalistas lles saiba a
pouco se o sitúan como o final do proceso, pero non é menos certo que significa un gran paso adiante se se analiza diacronicamente e tamén enxergando o futuro. Para os temerosos de
que o BNG lle dea o apoio a un Estatuto que
non recolla uns mínimos avances identitarios,

Anxo Quintana empeñou non só a súa palabra,
senón o seu futuro político, de que non vai ceder no recoñecemento nacional. Ao mesmo
tempo, o BNG, rexeitando ir á Ofrenda ao
Apóstolo, deixou estabelecido ante a sociedade
que hai principios básicos aos que non está disposto a renunciar por estar no Goberno. Un feito relevante que ten que marcar dinámicas futuras. Á par destas situacións, máis alá dos debates internos que teñen lugar no nacionalismo, lóxicos e necesarios polo gran cambio que
se dá ao entrar no Goberno, quedou demostrada que esta situación pode ser de pulo para o
nacionalismo. Foi neste ano no que máis xente
se congregou en Compostela. Mágoa que a tradición da praza da Quintana en detrimento
doutras opcións impida ollar a celebración en
toda a súa magnitude.♦
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Quintana comprométese perante a militancia a non pasar
por menos dun ‘Estatuto de nación’

25 de xullo albiscando o futuro
PERFECTO CONDE

A do 2006 foi a manifestación máis numerosa das celebradas co gallo do Día da Patria. A xestión
dos departamentos que dirixe o BNG na Xunta e a arela por conseguir o consenso de cara ao novo Estatuto centraron o esquelete do discurso deste 25 de xullo de Anxo Quintana en Compostela. O vicepresidente galego comprometeuse a esixir que Galiza sexa recoñecida como nación.
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Aínda que botou a andar con media hora de atraso, a manifestación do BNG, composta por
máis de 17.000 manifestantes,
apurou o paso e encheu a praza
da Quintana case á mesma hora
de todos os anos. O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana,
acompañado polo conselleiro de

Industria, Fernando Blanco, polo
deputado en Madrid Francisco
Rodríguez e por outros dirixentes nacionalistas, abriu a marcha
dende a entrada ao paseo da Ferradura portando unha pancarta
que poñía en letras grandes Somos unha nación. 25 de xullo
2006 Día da Patria.
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Relacións Internacionais, Begoña Lasagabaster. O Bloc Nacionalista Valencià, representado
polo seu secretario xeral, Enric
Morera. O Partit Socialista de
Mallorca-Entessa Nacionalista,
por Gabriel Barceló. Unió Mallorquina, que mandou a María
Xosé Rodríguez, membro do seu
Consello Político.
De Portugal viñeron Luís Fazenda e Vítor Franco, membros
da mesa nacional do Bloco de Esquerdas, e Raimundo Cabral e
Eugénio Vito, do comité central
do Partido Comunista Portugués.
Xurxo Burgos representou o
Frente Amplio de Uruguai, e Vicente Soto o Comité Bolivariano
de Venezuela. Cuba estivo representada pola súa cónsul en Galiza, Mirian Arestuche. A Fronte
Polisario por Bernardo Porto,
presidente da delegación saharauí
para Galiza, e por Fatma Mohamed Salem e Mahhamedu Helba.
Nicole Logeais representou o
Partido Democrático dos Pobos
de Europa-Alianza Libre Europea
e a Union Democrática Bretoa.
Ana Pontón denunciou a “situación internacional preocupante
e inxusta” destes días nos que “os
mísiles e os ataques aéreos substitúen as batallas que narraba Estrabón”, e proclamou o sentimento
de que “hoxe nesta praza somos
palestinos e somos libaneses”.
As 3.000 palabras de Quintana
Anxo Quintana empregou case
tres mil palabras para presentar a
“ofrenda” do Bloque. Porque así
é como comenzou o seu discurso:
“Esta é a nosa ofrenda, a nosa
ofrenda de homenaxe e respecto
a un pobo e á súa xente, que non
se rende diante da adversidade,
non se humilla diante de ninguén
e non abandona nunca o compromiso co país. A ofrenda de respecto a Galiza dunha marea de
cidadáns libres que non se axeonlla diante de máis poder que a
vontade que constrúe a conciencia libre desta nación”.
Sen facer alusións directas, o
voceiro do BNG mandou algún
recado político a Emilio Pérez
Touriño cando dixo que “todos
os que aquí estamos e tantos e
tantas cidadáns de Galiza sabemos que a década dos 80 forma
parte da nosa historia e está ineludibelmente unida á reconversión naval salvaxe como símbolo
da discriminación do noso país e
destrución da nosa capacidade
para producir. Tamén sabemos
que o 3 de decembro de 1992 o
afundimento do Mar Exeo, que
deixou afectados aínda hoxe sen
cobrar, significou un episodio
inesquecíbel para a conformación da nosa identidade”. E máis
aínda cando pronunciou as seguintes palabras: “Que grande
oportunidade perderon entón os
que gobernaban en Madrid para
non faltarlle a Galiza, a Santiago
e mesmo ao Rei”.
Falou do Bloque como “unha
organización plural tamén en
crenzas relixiosas” e, por respecto
a elas, dixo que nunca dividirá
“este país nin as súas xentes polo
que pensen, crean ou sintan, nin
en bos nin en malos”. Segundo el,
“os gobernos e os gobernantes estamos para unir a xente e para traballar pola concordia, o respecto,
o entendemento e a tolerancia”.
Quintana tamén quixo render
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contas do que fixeron os nacionalistas neste primeiro ano de goberno. Entre outras análises, destacou
o pulo dado ás políticas de benestar. “Sempre dixemos que o benestar non dependía unicamente
dos metros de asfalto e de que era
necesario un pouco máis de política social e un pouco menos de cemento. Neste ano escaso puxemos
en marcha un auténtico plano social de vivenda pensado para a
xente e non para o tixolo”.
Na súa opinión “era necesario
emprender unha auténtica revolución tranquila dos asuntos sociais
para pasar do paternalismo ao recoñecemento efectivo de dereitos
dos cidadáns e creamos o Consorcio Galego do Benestar para pór
en marcha unha auténtica rede pública de atención aos nosos maiores e á xente dependente”. Tamén
salientou que se declarou a guerra
contra a violencia de xénero, multiplicáronse por cinco as políticas
de conciliación da vida persoal e
laboral e iniciouse a redacción do
marco lexislativo pola igualdade e
contra a violencia dirixida contra
as mulleres.
No terreo cultural dixo que
“levamos menos dun ano desmontando unha auténtica rede de
destrución da nosa identidade e
facendo por vez primeira neste
país política cultural coa nosa
identidade como bandeira, contando cos axentes culturais do
país e ao servizo da nosa construción nacional”. Segundo dixo,
mudáronse as obras faraónicas
pola cultura de base e rachouse o
esquecemento e o silencio neste
ano declarado da memoria histórica de Galiza. “É para un nacionalista un orgullo –dixo
Quintana– poder celebrar este 25
de xullo despois de ter iniciado o

expediente para declarar ben de
interese cultural a casa de Castelao en Rianxo como primeiro paso para a súa inclusión no patrimonio público nacional galego”.
No que respecta ao galego,
dixo que “non se trata de confinar o idioma á retórica institucional, senón de asegurar o seu
uso, a súa utilidade e a súa igualdade de dereitos, para comenzar
no ensino e a iso vai dirixido o
proxecto de galescolas, auténtica
rede pública de escolas infantís
para Galiza e en galego”.
Tamén falou de incluír a xente nova nas explotacións agrarias, reutilizar e mover as superficies agrarias e do banco de terras como instrumentos para revitalizar o medio rural, e non
eludiu o problema dos incendios.
“Nós no ocultamos o lume baixo
a mentira e a propaganda –dixo–.
Practicamos cambios estruturais
e, mentres tanto, xestión eficaz
da extinción e persecución dos
delincuentes do lume. Que saiban que imos a por eles porque
non estamos dipostos a que destrúan o noso país”.
No que respecta á política industrial defendeu a participación
galega nos beneficios das empresas de explotación eléctrica e defendeu a aposta nacionalista “por
unha nova política industrial, pola innovación e a intelixencia para pór en marcha o milagre galego”. Reiterou o obxectivo de
educar a Madrid no respecto a
Galiza. “Nin submisión nin confrontación porque si –proclamou–. Firmeza, esixencia e sentido construtivo. En Madrid saben que con nós, colocando Galiza como prioridade, todo é posíbel, mais sen ter en conta a Galiza non hai nada que facer”.

Contra o triunfalismo
Quintana quixo desbotar triunfalismo ou falta de autocrítica nas súa
palabras. “Sei que moitos esperabades máis e tedes toda a razón ao
serdes esixentes e reclamarnos que
cumpramos máis e mellor –dixo–.
As cousas sempre se poden facer
mellor, máis rápido e con máis
acerto. Traballamos para iso, pero
xa é moito o feito. Queremos un
país cheo de autoestima e temos
que comezar por tela nós”.
Segundo o vicepresidente da
Xunta, o BNG afronta un momento histórico que debe aproveitar para chegar a toda a sociedade sen tabús e sen exclusións,
algo que se ten que demostrar na
próxima asemblea nacional. “É
tempo de traballar unidos para ser
un BNG maioritario que arela este país para sentirse seguro e ben
defendido –dixo–. Temos que ir
pola maioría que pensa en galego
e actúa en galego. Non hai límites
nin espazos sociais pechados porque somos un BNG aberto que
medra cada día. Somos unha casa
sen portas pechadas e cuartos escuros á que todo o mundo está
convidado. Non temos reservado
o dereito de admisión. Este BNG
non vai contra ninguén, nin de
dentro nin de fóra”.
Estaría Quintana acenándolle
algo a Xosé Manuel Beiras, que o
estaba escoitando, ou a Camilo
Nogueira? Por se houber dúbidas,
Quintana aínda afondou máis
nesta posíbel dirección: “O BNG
que eu quero suma compromiso e
pluralidade en base a un proxecto
común, uns obxectivos compartidos e arredor dun liderado responsábel para todo o BNG. Sen
exclusións, sen filias e sen fobias,
sen afíns e nons afíns, sen oficiais

e críticos. Un liderado responsábel porque pasou o tempo de lles
dicir aos demais o que hai que facer e non asumir nunca responsabilidades propias”.
Quintana tamén salientou o
soño de nacionalistas e galeguistas que deron o mellor de si para
ver a Galiza recoñecida como
nación con capacidade para decidir o seu futuro. “Só falta sumar
o PP a esta maioría social –dixo–, e iso mesmo lle penso dicir
a Alberto Núñez Feixóo este sábado. Voulle preguntar se quere
pasar á historia como o líder da
dereita que axudou a cumprir ese
soño ou como líder do partido
que o frustrou”.
Manifestación movida
Se o discurso de Quintana foi a
noticia prevista, por entre o medio
da serpe da manifestación xurdiron outras noticias menos esperadas. Miguel Barros, acompañado
doutros políticos que abandonaron recentemente o PSdeG, foi
unha das personalidades máis saudadas. Era para eles a primeira
manifestación do Día da Patria.
Tamén foi día de manifestos.
Presentouse entre a militancia o
colectivo Isca!, composto por
militantes que deixaron hai pouco a UPG, e que difundiu un manifesto que tivo gran predicamento entre a mocidade e o sindicalismo. Tamén se espallaron
entre os asistentes á concentración os manifestos críticos que
asinaron Nogueira e Esquerda
Nacionalista, por unha banda, e
Beiras, por outra. O Día da Patria florecen este tipo de iniciativas, neste ano con máis importancia por estar próxima a Asemblea Nacional do BNG.♦
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Presenza do nacionalismo no goberno,
novo Estatuto e ausencia do BNG nos actos relixiosos

Os tres eixos que marcaron o Día da Patria
AFONSO EIRÉ
A presenza por vez primeira na historia dos nacionalistas no Goberno, a súa negativa a participaren na Ofrenda ao Apóstolo Santiago e
o novo Estatuto de Autonomía marcaron a celebración deste 25 de xullo. Os tres feitos están concatenados e inducidos, á vez, polo primeiro
deles: o BNG está no Goberno. Sen esa situación non tería lugar a
súa negativa a participar nos actos litúrxicos, pero, tampouco estariamos a falar da redacción dun Novo Estatuto de nación para Galiza.
A iniciativa política do BNG non
só impulsou a redacción dun novo Estatuto, senón que logrou que
non fose unicamente unha “reforma do anterior”, conseguindo, ao
mesmo tempo, que o debate “nacional” se sitúe no primeiro plano
tanto público como das distintas
organizacións políticas.
Sexa cal sexa o desenlace final (Anxo Quintana comprometeuse perante a militancia a non
pasar por menos do recoñecemento nacional), os nacionalistas foron capaces de situar por
vez primeira na historia o debate
político no seu campo. O debate
identitario é teima política de
calquera organización nacionalista, e o Día da Patria a data escollida para que este teña lugar e
salta á sociedade con máis forza.
Nesta ocasión, o BNG conseguiu
o seu propósito con contundencia, marcando a axenda e os discursos das demais organizacións
políticas, incluídas as independentistas, as portadas e os comentarios de todos os medios de
comunicación. De non estar no
goberno o debate tampouco se
tería dado nos mesmos termos e
con igual forza.
A negativa a asistir
aos actos litúrxicos
A negativa do vicepresidente e
conselleiros nacionalistas a asistir aos actos da Ofrenda ao Apóstolo Santiago foi aproveitado polo PP para tratar de denunciar a
división no Goberno entre nacionalistas e socialistas, cun importante eco mediático, sempre
dispostos á unificación de ideas
e ao pensamento único.
Foi esta medida política do
BNG unha acción congruente
cos seus principios, necesaria,
transcendente e, diriamos que,
ao mesmo tempo, de valentía.
Congruente porque defende
o carácter aconfesional do Estado español, cuxa Constitución,
como ben recolle Esculca, Observatorio para a Defensa de Dereitos e Liberdades, “ningunha
confesión terá carácter estatal” e
que a aconfesionalidade implica
“un principio de neutralidade
dos poderes públicos e materia
relixiosa”, principio que veda
“calquera tipo de confusión entre
funcións relixiosas e estatais”.
Desde este punto de vista, a
neutralidade do Estado obriga as
persoas con responsabilidades
institucionais e prohibirense a si
propias calquera concorrencia en
calidade de suxeito de actos ou
actividades de signo relixioso.
Necesaria porque os nacionalistas non podían participar nun

acto cuxa esencia nega o cerne
do nacionalismo, a existencia de
Galiza como tal, ritualizando ao
mesmo tempo a unidade de España e a submisión dos poderes
públicos do Estado á Igrexa católica. Tamén polo respecto que
lle teñen que merecer os verdadeiros crentes católicos.
De transcendencia, porque
esta decisión debería marcar de
vez a liña que seguir polos demais cargos institucionais do
BNG noutras manifestacións relixiosas semellantes, aínda que
non iguais (outras ofrendas e procesións). Valente porque sabían a
que críticas se ían expoñer.
A división
Pero os que ecoan a división gobernamental porque nacionalistas e socialistas celebren o 25 de
xullo por separado (o mesmo
que fan, por exemplo o 1 de
maio ou o 10 de marzo), terían
que realizar algunha reflexión de
fondo, para a que lles damos algúns datos.
En primeiro lugar, aínda que
obvio, constatar que se trata de
dúas forzas políticas distintas.
Máis alá doutras diferenzas, o
PSOE está marcado polo seu carácter estatal e o BNG polo seu
nacionalismo. Polo tanto, como
non se trata dunha acción de goberno, senón da defensa de principios, a separación é necesaria
para manter cada cal a súa identidade política. Existe un pacto de
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goberno, nun unha unificación
ou un sometemento. (Algúns teñen idénticos principios para o
funcionamento das parellas).
Salvo casos excepcionais,
como a consecución da independencia, ou pasos adiante na súa
liberación, nas distintas nacións
sen Estado, as diferentes forzas
políticas celebran o seu Día Nacional por separado. Fano por

exemplo en Euskadi aínda que
partidos nacionalistas compartan
goberno. Ocorre o mesmo en Catalunya. Por poñer dous exemplos próximos.
Vén ser algo así como a festa
do patrón parroquial, onde cada familia ten a celebración na súa casa.
Logo poden existir outras festas,
por exemplo gastronómicas, Entroido etc, onde a celebración é

conxunta de toda a parroquia.
Quere dicir que hai outros días
para a unidade política. Aí está,
por exemplo, o Día das Letras Galegas no que todas as forzas políticas se deberían unir, cada ano, a
prol da lingua. Mesmo os “laudatios” da unidade poderían propoñer, por exemplo, outra data como
a da aprobación do Estatuto para a
celebración conxunta.♦

Unha data galeguista
A celebración do Día da Patria
foi, loxicamente, como a bandeira, o himno, ou mesmo a
creación da Academia –premiada este ano coa Medalla de Galiza–, etc, unha proposta nacionalista, aprobada na II
Asemblea Galeguista, celebrada no 1919. Ao ano seguinte, o
25 de xullo, tivo lugar o primeiro acto. Así se difunde e se convoca desde A Nosa Terra.
Coa instauración da II República, a celebración toma pulo da
man do Partido Galeguista. En
1933 cambia o formato e celébrase a primeira manifestación,
da Alameda á Quintana, e volta
ao remate do mitin das Arengas.
Interrupción en 1936 pola insurrección militar, pero segue a celebración no exilio, como ben recolle tamén este periódico. En
1951 comezan de novo os actos
na terra. Fóronse realizando remedos desta celebración –as circunstancia mandaban–, como

actos poéticos, a constitución de
Galaxía, a misa en San Domingos de Bonaval ou a Xuntanza
do Patronato de Rosalía.
En 1968 a UPG convoca por
vez primeira unha mobilización
nacional no Obradoiro. Nos
anos posteiores sucédense os
manifestos desta organización.
A fins do franquismo, o nacionalismo deulle un carácter xa
reivindicativo, colgando pancartas na Alameda compostelá
ou intentando manifestarse en
Santiago. En 1975 a AN-PG
convoca unha mobilización en
Bonaval, ao remate da misa.
Detencións e carga.
En 1976 convoca o Consello
de Forzas Políticas. A manifestación divídese en dúas. Coincide
coa visita do Rei. No 1977 convoca o BN-PG, o lema “Estatuto
nunca máis, bases constitucionais”. O nacionalismo tenta diferenciarse dos partidos estatais
que tamén reclaman a autodeter-

minación (PSOE e PCG). No
1980 non pode entrar no casco
histórico e a manifestación volta
á Alameda. Nos tres anos seguintes tamén se prohibe a súa
entrada no casco histórico, rematando na Praza de Galiza con
cargas policiais e detencións.
Revitalización da ofrenda
Paralelamente, a Ofrenda ao
Apóstolo Santiago, que perdera
protagonismo ante a celebración
política, foi revitalizada coa presenza do Rei Juan Carlos I de
Borbón, cando se comeza a
asentar a monarquía. Tratan de
sacarlle así o carácter franquista,
ao tempo que a Igrexa Católica
comeza a súa cruzada particular
para tratar de retomar o protagonismo social que perdeu coa separación teórica Igrexa-Estado.
Aproveitou precisamente este
acto na catedral de Santiago como trinque para reclamalo ante

un poder político axeonllado ao
seus pés. Nas portadas dos diarios galegos óllase moi ben esta
transición, como a Ofrenda volve
tomar protagonismo, como se
nota na demanda ao BNG de que
celebre o Día da Patria fóra de
Compostela ou que sexa outra
data distinta á do 25 de xullo.
Paralelamente, coa aprobación do novo Estatuto, institucionalizase esta data como Día Nacional de Galiza. Comezan as recepcións institucionais. Pero hai
que agardar até xa o século XXI
a que PP e PSOE comecen, como partidos, a realizar un recoñecemento efectivo desta data.
Recordar a súa xénese non é
un intento de apropiarse desta
data nacional. Moi ao contrario,
que PP e PSOE se sumen a esta
celebración, ao seu xeito, é, sen
lugar a dúbidas, un triunfo do
nacionalismo que teima que sexa a celebración de toda Galiza,
de todos os galegos.♦
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O PSOE pídelle ao BNG e ao PP
que non ‘patrimonialicen’ a reforma estatutaria
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
O Estatuto foi o protagonista
do discurso pronunciado por
Xosé Blanco, secretario de Organización do PSOE, durante o
acto de celebración do 25 de
xullo. Durante a súa intervención en Rianxo, Blanco instou
o líder do PPdeG, Alberte Núñez Feixóo, a traballar na reforma dun Estatuto que “responda
ás necesidades dos cidadáns”.
O número dous do PSOE anunciou que se debe “recoñecer o
dereito diferencial de Galiza” e
reclama que o estatuto sexa
“ambicioso”. O socialista tamén se aventurou a prognosticar que o PSOE gañará as próximas eleccións xerais.

Tras ser designado delegado
rexio na ofrenda ao Apóstolo na
Catedral, Emilio Pérez Touriño
ausentouse da celebración de
Rianxo por vez primeira dende
que asumiu o liderado do partido
socialista no 1998. Foi Blanco o
encargado de presidir o acto e de
pechar a quenda de intervencións dos outros participantes,
Ricardo Varela, secretario de Organización do PSdeG, e Pedro
Piñeiro, alcalde de Rianxo.
Pola súa banda, Varela insinuou, durante a súa comparecencia no acto da ofrenda floral a carón do monumento de Castelao,
que o BNG e o PPdeG están a
“torpedear” e a “patrimonializar” o proceso de reforma.♦

Xosé Blanco, Secretario
de Organización
do PSOE, no acto
de Rianxo.

O PP fala de ‘ciumes’ e ‘desplantes’ entre os socios de goberno

Núñez Feixóo critica a división
entre socialistas e nacionalistas o Día da Patria
A.N.T.
O presidente do Partido Popular
de Galiza, Alberte Núñez Feixóo
aproveitou a véspera do día da
Patria para cargar contra os socialistas e nacionalistas debido
ás divisións arredor dos actos desa xornada. Os populares falan
de “ciumes” e “desplantes” entre
os socios de Goberno.
As críticas e mofas tiveron
lugar en Vigo. Núñez Feixóo dixo que o presidente Emilio Pé-

rez Touriño é o que menos autoridade ten desde a etapa preautonómica. Respecto ao vicepresidente Anxo Quintana, Núñez
Feixóo asegurou que non ten
respecto institucional.
Para o PP, as diferenzas entre
os socios de Goberno no Día da
Patria non son máis que unha
mostra da división interna e da
existencia dun executivo por partida dobre.
Como é habitual no Día da

Patria, o Partido Popular non
programou actos propios e unicamente asistiu a algunhas celebracións institucionais, como
unha que tivo lugar no Pazo de
San Roque en Vigo, onde goberna o PP. Con todo, o PP non
asistiu a todos os actos porque,
denunciou, ao igual que os nacionalistas non foi invitado ao
da residencia oficial do presidente da Xunta en Monte Pío.
Por outra banda, os populares

destacaron que Núñez Feixóo
asistiu a misa.
Un comunicado do PP instou
“ao presidente da Xunta a que
asuma, con todas as consecuencias, as responsabilidades que lle
foron encomendadas polo Parlamento e recórdalle que a el lle
corresponde dirixir a coordinar
acción de todo o Goberno e non
a dunha parte, como veu facendo
no ano transcorrido desde que
tomou posesión do seu cargo”.♦

A. Núñez
Feixóo.

As mesas redondas deron lugar a un intercambio de ideas entre relatores e militancia

O debate, clave na actividade do Festigal 2006
XELA CUÑARRO
Dentro da programación do Festigal 2006 diversas mesas redondas trataron temas coma a situación lationamericana, a memoria
histórica, o paso dun ano de goberno ou a reforma do estatuto.
Nelas produciuse unha exposición de ideas que xeraron debate
sobre algunhas das cuestións
máis relevantes que están a influír na realidade galega.
O debate político estivo presente no Festigal nas diversas
mesas redondas e presentacións. Na mesa Un ano de Goberno, Un ano de cambio galego na que interviñeron o conselleiro de Meio Rural, Alfredo
Suárez Canal, o director de A
Nosa Terra, Afonso Eiré e Ana
Rúa tanto estes coma o público
valoraron o ano transcurrido de
Goberno, analizando este dende
diferentes perspectivas. Alfredo
Suárez Canal destacou que, pasado este ano, as catro aspiracións as que se debía chegar serían conseguir un estatus de
normalidade en relación a posición no goberno, así coma tratar de cambiar a autoestima para o que se fai necesario, sobre

todo, potenciar a base material.
Por outra banda instalar a Galiza de xeito relevante no Estado
Mundial, así coma consolidar o
nacionalismo coma proxecto
principal na Galiza foron puntos que Suárez Canal destacou
coma precisos ao afrontar o futuro e tras analizar o tempo de
goberno xa transcorrido.
Ante a reforma estatutaria a
mesa Somos Unha Nación, cara
ao Estatuto que necesitamos,
na que interviron Pablo González Mariñas, María Xosé Bravo
e Miguel Barros, até hai pouco
Secretario Comarcal do PSOE
vigués, analizou o panorama
social e político ante o novo estatuto, proceso no que se valorou coma fundamental a participación cidadá así como conseguir un estatuto que sexa novo
completamente e non só unha
reforma do xa existente. Explicou González Mariñas que é
necesario avanzar e non perder
o tren do estatuto, porque se se
deixa escapar produciríase unha
perda de autogoberno.
Perante este tema Francisco
Rodríguez na presentación do libro Conversas con Francisco

Xosé Mexuto, Xosé Enrique Acuña e Francisco Rodríguez.

Rodríguez, de Xosé Mexuto, sinalou que hai que levar a cabo
unha política de unidade ante o

novo estatuto, sen radicalidades
para o que chamou á militancia a
cerrar filas de forma que se pui-

desen superar as diferenzas e
conseguir o máximo de melloras
posibles.♦
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A concentración reuniu máis de 1.500 persoas

Bases Democráticas unifica gran parte do
independentismo baixo o lema de autodeterminación
R.V.A.
“Estatutos non, autodeterminación” foi o lema principal da
manifestación das Bases Democráticas Galegas que reuniu a
diversos grupos independentistas. Máis de 1.500 persoas percorreron as rúas de Santiago
dende a unha e media da tarde.
Destacou a participación, entre
outros, de Nós-Unidade Popular,
AGIR, AMI, BRIGA, Primeira
Linha, Organismo Antirrepresivo Ceivar, Corrente Vermella,
Iniciativa Popular de Esquerdas, PRT-ER, Partido Comunista do Povo Galego, Assembleia
de Mulheres do Condado, Comisión Viguesa pola Memoria
do 36, Comité de Loita Popular
“Manolo Bello Parga”, Gentalha do Pichel, Siareir@s Galeg@s, Unidade da Esquerda
Galega e diversos locais sociais.
Baixo berros de “independencia”
partiu a manifestación convocada
polas Bases Democráticas Galegas, que saíu da Alameda e chegou á praza do Toural. Unha pancarta grande de “autodeterminaçom” abría a marcha, detrás da
cal os manifestantes portaban outra
de igual tamaño que incluía o mesmo lema pero en galego oficial,
“autodeterminación”. Os demais
lemas que portaban os manifestantes eran “nin estatutos, nin reforma

PACO VILABARROS

laboral. Independencia e socialismo” e outros que pedían a fin dos
ataques sobre Palestina e o Líbano:
“Paremos a ofensiva nazi-sionista
contra Palestina e Líbano”.
A marcha transcorreu con tranquilidade e nun ambiente distendido. Entre os cánticos máis coreados destacan “galegos somos, galegos seremos, por españois, nunca
pasaremos”, “o capitalismo é terrorismo”, “o machismo é terrorismo”, “PSOE e PP, a mesma merda

é”, “ese Parlamento non nos representa” ou “Palestina vencerá”, que
foi un dos cánticos máis entoados.
Os convocantes, malia acudir
unidos, manifestáronse en grupos
por separado dentro da manifestación. Cada organización berraba os
seus cánticos e portaba as súas propias pancartas. Un grupo de gaiteiros amenizaba unha marcha na que
polo menos había cinco megáfonos
distintos berrando diferentes consignas á vez. Entre elas, houbo pe-

ticións de liberdade para “os presos
do independentismo”, como Giana
e Ugío, detidos o ano pasado pola
queima dun caixeiro de Caixa Galicia na véspera do 25 de xullo.
Ao remate da manifestación o
profesor de Ciencia Política na
Universidade Autónoma de Madrid Carlos Taibo leu un comunicado no que criticou o modelo autonómico e reclamou o dereito de
autodeterminación. “A tentativa
de afondar nun Estado das auto-

nomías de novo tipo, aberto á integración de novas burocracias
políticas e administrativas, parece
ser a receita máis acaída para o españolismo e os seus sustentos partidarios continuaren a determinar
o curso dos nosos destinos colectivos”, sinalaba o manifesto pola
autodeterminación presentado polas Bases Democráticas Galegas.
O comunicado tamén tivo un
alto contido social: “que non nos
atordoe este barullo mediático,
porque os problemas máis prementes dos traballadores de Galiza
continúan irresolvidos e agravados
por cada decisión tomada, após 25
anos de autonomía. Sen poder real
e presos das palabras de gobernantes sen pulso e sen vontade, as
grandes directrices desnacionalizadoras da dereita neoliberal aplícanse implacábeis: da recente reforma laboral que embaratece o
despedimento, aos planos de predación urbanizadora e turistificación nas nosas costas; da desgaleguización vertixinosa das camadas
máis novas da populación, á ausencia dunha política consecuente
de defensa do ensino público que
expulse de vez o integrismo católico das aulas; da emigración de
mocidade cualificada para España,
á manutención de niveis de pobreza e exclusión (sobre todo feminina, xuvenil e inmigrante) en que
ningún político repara”.♦

Presentada en Vigo a Candidatura Integradora da Esquerda Social

FPG, Adiante e Colectivo Nacionalista de Marín
na manifestación menos numerosa
H.V.
A unha da tarde era a hora de partida dunha manifestación convocada
por un grupo de persoas particulares pero que contaba coa adhesión
da Frente Popular Galega, a súa rama xuvenil Adiante e o Colectivo
Nacionalista de Marín. Unhas 150
persoas asistiron a este acto.
Precedida por unha pancarta
que dicía “Construíndo a nación
desde a esquerda. Polo noso dereito
a decidir”, a manifestación entrou
pola zona nova de Compostela para
retornar despois ao casco antigo e a
praza do Toural, onde concluíu.
Entre as pancartas que portaban
os asistentes á manifestación figuraba unha da FPG que dicía: “De
Frente pola República Galega”.
Outra, asinada por Adiante, tiña como lema “Decidimos a independencia. Escollemos o noso futuro”.
Entre as consignas que se corearon ao longo do acto reivindicativo houbo moitas alusións á autodeterminación e á independencia
do país, así como algunhas que se
referían á situación internacional e
nomeadamente a Cuba e á invasión israelí do Líbano e Gaza.
Ao remate o escritor Anxo
Angueira deu lectura a un comunicado que expresaba a opinión
dos convocantes dunha manifestación con vocación de estar aber-

PACO VILABARROS

ta a todos os colectivos da esquerda e o nacionalismo do país.
Na súa intervención Angueira asegurou que nos atopamos
nunha “encrucillada histórica” e
que a prevista reforma do Estatuto ten carácter “propagandístico” porque non mellora as eivas estruturais do país. Non se
trata de incluír a mención á nación, senón a ter o dereito de au-

todeterminación, dixo Angueira.
As palabras que leu Angueira
foron moi críticas co BNG, non
só pola cuestión nacional, senón
tamén por unha “deriva liberal”
da súa política e por non responder ás expectativas creadas na
sociedade. O escritor asegurou
que o Bloque non acabou coas
“corruptelas do PP” e que tampouco fixo nada polo agro, o en-

sino ou a sanidade pública. “Nin
sequera pola lingua”, laiouse o
lector do comunicado.
Tras Angueira interviñeron
Begoña Martínez, en representación de Adiante, Francisco Currás, como portavoz do Colectivo
Nacionalista de Marín e o propio
Angueira, que leu un comunicado
remitido pola asociación Galicia
por Palestina. Finalmente, tomou

a palabra Mariano Abalo, da FPG.
Abalo comezou a súa intervención lembrando a situación internacional, con mención especial a
Palestina e ao Iraq, pero tamén aos
lugares nos que o Exercito español
ten destacadas tropas, das que dixo
que tiñan que retirarse. A continuación, o dirixente nacionalista criticou ao Partido Popular por practicar unha política “guerracivilista”
e lembrou que hoxe a clase traballadora está sen referente. Abalo tamén criticou a posición do BNG
apoiando o Estatut da burguesía
catalá, ademais de desacreditar a
política que o Bloque mantén en
concellos como Vigo ou Ferrol.
A esta manifestación non se sumaron nin Esquerda Unida nin Esquerda Republicana Galega nin o
Partido Comunista do Pobo Galego. Porén, estas tres forzas constituíron xunto coa FPG unha plataforma electoral coa que concorrer
ás vindeiras eleccións municipais
na cidade de Vigo. O nome da coalición é Candidatura Integradora
da Esquerda Social, CIES. Aínda
non se coñece quen encabezará esta lista electoral. Aínda que o Partido Comunista do Pobo Galego está integrado nesta candidatura, preferiu acudir á manifestación do 25
de xullo convocada polas Bases
Democráticas Galegas.♦
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O arcebispo chama á insubmisión contra as leis que se afasten da doutrina

Touriño pídelle axuda ao Apóstolo
B. LAXE
O “cambio tranquilo” que defende Emilio Pérez Touriño
“non se ve, non se nota nin
traspasa”. Tanto é así que o
seu Tampax vale para unha situación tan comprometida como a Ofrenda ao Apóstolo
Santiago, no que o arcebispo
chama á insubmisión contra
aquelas leis que se aparten da
doutrina da xerarquía católica.
Acudiu o presidente coas súas
mellores galas, todo fachendoso,
segundo recoñeceu en Radio Nacional de España, e saíu da catedral tan campante. Ninguén diría
que leva un ano gobernando un
socialista nin que o fai en coalición cun nacionalista.
Non necesitou, como a noite
anterior no Monte Pío, cando reuniu os representantes da “sociedade galega” para celebrar as “vésperas”, a protección do “talante”.
Pérez Touriño saíu na foto,
“urbi et orbe”, que era unha súa
grande arela. Xa recibira o designio de representar a monarquía
española, como Manuel Fraga.
Está feito un “estadista”. Esta
vez non ocorría como en 1987,
cando a festa da Translación do
Apóstolo. Daquela, o goberno
tripartito presidido por Fernando
González Laxe mercou chaqués
de seu con cargo ao erario público para asistir ao evento e desatouse unha zarracina de campionato. Mesmo nas fileiras socialistas de Madrid criticaron o presidente galego ao que non recibían no pazo da Moncloa.
Eran os anos nos que aínda
Alfonso Guerra falaba dos descamisados, e no goberno central de-

A.G.N.

batían sobre a separación IgrexaEstado. Os socialistas zurráronlle
a badana a González Laxe pola
súa submisión á Igrexa Católica.
Pobre Laxe, que fixo o que lle
mandou Francisco Vázquez, non
sendo quen era nin quen quería
ser como recoñece agora.
Pero Touriño non é Laxe. El
vén do PCE, con todo o seu
“claustro emiliano” que o arrodea. Saben máis de poder ca de
ideas e de principios. O “poder”
é “estar”. Non ser, hai anos que
defenden os ex comunistas.
E Touriño, desbotando mesmo a oportunidade de estar en
consonancia coa política de xes-

tos dos últimos tempos de José
Luis Rodríguez Zapatero, logrou
ser designado Delegado Rexio.
Escolleu. Abeirou o cambio
que lle propoñía o BNG para darlle unha reviravolta a un celebración cos novos tempos e aires de
liberdade que debín percorrer
Galiza. Era un xesto, significativo para os novos tempos. Negociar co goberno central, negociar
coa Igrexa, convencer a Casa Real... Mellorar saír nas fotos coma
Fraga. Como se a Familia Real
non medrase nos últimos anos e
non tivese a quen mandar de Delegado! Pero ese non é o problema de fondo, afirman os naciona-

listas. Un problema de legalidade, de adaptar a realidade ás disposicións constitucionais.
E repetiuse o “diálogo de
ollomoles”, que dirían os españois, pois na Galiza non existe esta expresión, por que, tradicionalmente, dialogamos coa natureza.
Mesmo os cristiáns, que llo digan
a Presciliano ou a Ágape..., aínda
que así remataron. Coa Igrexa topamos, amigo Sancho, que escribira Cervantes agoireiro.
E Touriño recitou na súa
Ofrenda o guión acaído para esta
data segundo os últimos acontecementos e o politicamente correcto.
Defendeu a vixencia da

Constitución e avogou por profundizar no pacto constitucional
do 1978. E, como non podía faltar, falou do fin do terrorismo e
da ETA. Pois que se durma Zapatero agardando a intercesión
non xa do Apóstolo, senón da
Igrexa Católica!
Contestoulle o arcebispo,
anaco grande en español, anaco
pequeno en galego, coma Touriño, para deixar sentada a doutrina da Igrexa Católica, que para
iso é un acto seu e pode dicir o
que queira. Esta vez si.
Estivo na liña vaticanista, ao
revés de Touriño, que non estivo
na monclovita, por iso a Igrexa
Católica leva case dous mil anos
de existencia, e defendeu á familia “como primeira escola dos
valores sociais, ben insubstituíbel, e lugar do primeiro anuncio
de fe”. A súa idea de familia que
non ten nada que ver coa que defende a legalidade vixente.
Tamén situou monseñor Julián Barrio os “límites de liberdade” na moral cristiá e no maxisterio católico, pois “prescindir de Deus, actuar como se non
existise, socava a liberdade do
home”. Un chamamento á insubmisión contra as leis que se aparten da doutrina actual da xerarquía católica.
Pasaron revista de tropas, tocaron as marchas militares. Filmaron as televisións, retransmitiron as radios, e os xornais... Os
máis próximos ao PSOE ignoraron o discurso de Barrio, outros
non o recolleron íntegro por primeira vez.
O cambio non se ve, non se
nota, non traspasa, pero existir
existe. Cuestión de fe o crelo.♦

A Academia a única premiada coa Medalla de Galiza

‘Viva a nación galega’
A. E.
Hai cen anos, cando se fundaba
a Real Academia Galega, como
froito serodio do Rexurdimento,
o escritor sueco Goran Björnan,
envioulles un telegrama aos
fundadores da nova institución
no que dicía: “Vivat, floreat natio Galaica”, que, traducido do
latín, sería “viva, floreza a nación galega”.
Un século despois, rematou
con esta frase o seu discurso o
presidente da Academia Galega,
Xosé Ramón Barreiro, na entrega
da Medalla de Ouro de Galiza.
Fíxoo á sombra do gran carballo de San Domingos de Bonaval, perto do Panteón de Galegos Ilustres, perante o goberno en pleno.
Antes, Barreiro prometera
que a Academia seguirá “loitando por unha Galicia libre, democrática, laica e radicalmente galega”. Unha crítica implícita á
participación de Touriño na
Ofrenda ao Apóstolo? Poida que
non. Pero tamén que si.
Nesta ocasión, cunha única
Medalla de Galiza, desapareci-

Xosé Ramón Barreiro, Presidente da Academia Galega.

das as categorías de ouro, bronce e prata dadas a esgalla polo

goberno de Manuel Fraga, semella que o galardón pode reto-

A.G.N.

mar un certo prestixio que, unicamente, a categoría dos galar-

doados, como nesta ocasión, lle
poden dar.
O discurso de Barreiro estivo
á altura a institución galardoada
e do Día Nacional de Galiza. Como tamén o estivo o do presidente Emilio Pérez Touriño, que,
nun acto institucional, aplicou o
carreiro marcado polos pactos
entre socialistas e nacionalistas.
Touriño púxose en plano presidencial, por encima da política
e do momento reclamándolles ás
tres forzas políticas “vontade de
consenso” co exemplo do acordo
normativo.
Ao mesmo tempo, reclamou
pola “plena equiparación xurídica” entre o español e o galego
no novo Estatuto, para que o
galego non só teña o dereito de
ser usado, senón o deber de
“coñecerse”.
Touriño referiuse á lingua como “a proba máis contundente”
da continuidade histórica de Galicia como pobo”, á que se referiu como “nacionalidade histórica, como singularidade nacional”, nun somos ou non somos ao que nos ten tan afeitos. ♦
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Palestina e o Irak:
guerras contra os nenos

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

JOHN PILGER

Segundo o
Ministerio, o novo
carné por puntos
reduciu a sinistralidade
un 25% en España,
pero en Galiza
sucedeu ao revés:
aumentou un 35%. Os
datos deixaron a
Rubalcaba moi
estrañado. Tanto é así
que o ministro afirmou
que “algo estrutural ten
que haber en Galiza”.
Pois claro que hai algo
estrutural: somos unha
nación, no bo e no
mao.
A patrulla Águila
adicouse a facer unhas
demostracións na ría
de Vigo. Os cazas
deixaban un ronsel de
fume coas cores da
bandeira española.
Mentres, en varios
lugares de Galiza
ardían os incendios e
o Estado dicía que non
había medios.
Na demostración,
fronte ao areal vigués
de Samil, un
helicóptero que facía
acrobacias caeu ao
mar. A cen metros dos
veraneantes. Non é a
primeira vez que
sucede. Agora xa
entenden porque os
circos van a menos.
O Goberno central
debería informar do
que costan estas
demostracións
militares. Que digan,
por exemplo, o que
vale só prender o
motor dun caza.
Despois que digan
para que serve todo
iso e, por último, que
fagan un inquérito
para ver que opina a
xente.
A denominación
oficial do 25 de xullo é
“Dia Nacional de
Galicia”, segundo
decreto da Xunta de 1
de xaneiro de 1979. A

Os modelos de ocupación de Palestina e do Irak seguen padróns semellantes. As principais vítimas deste modelo de guerra colonial son os nenos, a faixa de poboación civil máis importante neses países.

A

rthur Miller escribiu: “Poucos de entre nós teñen a facultade de aprehenderen esta idea de que unha sociedade poida devir insensata. A idea de que poida
perder a cabeza e castigar tantos inocentes é
intolerábel. Daquela, todas as probas deben
ser ocultadas”.
A verdade enunciada por Miller deveu
en realidade na televisión o 9 de xuño cando naves de guerra israelís dispararon sobre
familias que facían picnics nunha praia de
Gaza, matando sete persoas, tres delas nenos, pertencentes a tres xeracións. Unha acción tal, apoiada polos EE UU e Israel, revela a solución final aplicada aos problemas
palestinos. Mentres que os israelís disparan
mísiles sobre palestinos que fan picnics e
sobre casas en Gaza e en Cisxordania, os
dous gobernos mátanos. As vítimas son
maioritariamente nenos.
Esta política foi aprobada o 23 de maio
pola Cámara dos Representantes dos EE UU,
que votou con 361 votos contra 37 a suspensión das axudas ás ONGs que axudan a conseguir os medios de sobrevivencia nos territorios ocupados. Israel retén o diñeiro dos
impostos palestinos, que se eleva aos 60 millóns de dólares ao mes. Tal castigo colectivo, cualificado pola Convención de Xenebra
como crime contra a humanidade, evoca o
aforcamento dos nazis do gueto de Varsovia
e o bloqueo económico instaurado polos EE
UU contra o Irak na década do 1990. Se os
autores destes actos perderon o espírito, como suxire Miller, semellan conscientes das
súas barbaries e amosan o seu cinismo. “A
idea é a de pór os palestinos a réxime”, burlouse Dov Weisglass, conselleiro do primeiro ministro israelí, Ehud Olmert.
E velaquí o prezo que os palestinos deben
pagar polas súas eleccións democráticas, en
xaneiro. A maioría votou polo partido “malo”, Hamas, que os EE UU e Israel, coa súa
inimitábel adicación á ironía, cualifican de
terrorista. Dito isto, o terrorismo non é unha
escusa para facer morrer de fame os palestinos, cuxo primeiro ministro Ismail Haniia,

reiterou o compromiso de Hamas de recoñe- 621 nenos asasinados (polos israelís) nos
cer o Estado xudeu, a cambio de unicamente puntos de control, nos camiños á escola, no
o respecto por Israel do dereito internacional seu terreo… morreran por disparos de arma
lixeira, dirixidos por máis da metade á cabee das fronteiras do 1967.
Isral rexeitouno porque, co seu muro de za, ao pescozo ou ao peito –marca dun tiraapartheid en construción, as súas intencións dor de elite”. Un cuarto dos nenos palestinos
de menos de cinco anos está
están claras: tomar o control de
gravemente ou cronicamente
máis e máis territorio palestino,
cercando poboacións enteiras e
n cuarto subalimentado.
O muro israelí “afastará 97
eventualmente a cidade de Xedos nenos
clínicas e 11 hospitais da poboarusalén.
ción”. O estudo describiu “un
Israel teme a Hamas porque
palestinos
home vivindo nunha vila cercaé improbábel que Hamas poida
da perto de Qalqiia, que se acheconverterse nun instrumento
de
menos
gou a unha das entradas levando
para subxugar o seu propio pobo a favor de Israel. De feito, o
de cinco anos nos brazos a súa filla doente de
gravidade e que lles suplicou
voto por Hamas foi un voto pola paz. Os palestinos xa tiñan está gravemente aos soldados deixalo pasar para
levala ao hospital. Os soldados
de abondo dos fracasos e da coou
negáronse”.
rrupción da época de Iasir AraEn Gaza, desde entón consfat. Segundo o ex presidente
cronicamente
tituída en prisión ao aire libre e
dos EE UU, Jimmy Carter, cuxo centro supervisou a vitoria subalimentado” aterrorizada pola pasaxe de
avións de combate israelís, perelectoral de Hamas, “as sondato da metade da poboación ten
xes de opinión amosan que o 80
menos de 15 anos. O doutor
por cento dos palestinos quere a
Khalid Dahlan, un psiquiatra
paz con Israel”.
que dirixe un proxecto comuniQue ironía!, se consideratario de coidados para nenos, dímos que a suba de Hamas se dexome: “o número estatístico que
be en boa parte ao apoio secreto
encontro insustentábel é o do
de Israel, quen, xunto cos EE
UU e o Reino Unido, quería que os islamis- 99,4 por cento dos nenos que examinamos
tas minasen a influencia dos árabes laicos e sofren de traumatismos. O 99,2 viu as súas
os seus soños “moderados” de paz. Hamas casas bombardeadas, o 97,5 por cento foi
rexeitou xogar este xogo maquiavélico e, a exposto a gases lacrimóxenos; o 96,6 por
pesar dos asaltos de Israel, respectou o cesa- cento foi testemuña de disparos; un terzo viu
mento do fogo por 18 meses. O ataque isra- membros das súas familias ou veciños ferielí contra a praia de Gaza era claramente un dos ou asasinados”.
Estes nenos sofren pesadelos incesantes e
intento de sabotear o cesamento ao fogo.
Unha táctica calculada ao minuto. A partir “terrores nocturnos” e padecen graves conde entón, un terror de Estado baixo a forma tradicións cando se enfrontan á súa situación.
dun sitio medieval aplicaráselles aos débi- Por unha banda, soñan con seren médicos ou
les. Para os palestinos, unha guerra contra os enfermeiros “para poderen axudar os ouseus nenos non ten nada de novo. No 2004, tros”; pola outra, invádenos visións apocalípun estudo sobre o terreo publicado polo Bri- ticas deles mesmos e vense como a próxima
tish Medical Journal indicaba que, no curso xeración de kamikazes. É o que senten en cados catro anos precedentes “dous terzos dos
Continúa na páxina seguinte
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Cartas

Liberdade
de expresión e outros
dereitos
Todo mundo estará de acordo en
que a liberdade de expresión é
un dereito que debe gozar dunha
protección especial. En base a
ese dereito podemos expresar o
noso desacordo cun goberno e
pedir que retifique, podemos saber a verdade que acontece no
noso contorno ou protestar pola
nosa situación laboral...
Para o efectivo exercicio dese dereito é necesario a cobertura dun Estado de Dereito que
garante que non se sancionará
arbitrariamente a quen faga o
uso deste. Ese Estado de Dereito estará baseado no efectivo
cumprimento das normas vixentes por parte do Estado. A ninguén se lle escapa que un dos
principais beneficiarios da liberdade de expresión son os

medios de comunicación. Estes
non poden ser coaccionados nin
sancionados por informar. O Estado debe respectar o previsto
no artigo 20 da Constitución e
nas normas que o desenvolven.
Se o Estado non respectase as
normas; non sería un Estado de
Dereito; (extremo que ocorre
demasiadas veces) os medios de
comunicación poderían ser sancionados, por exemplo, por ter
unha liña editorial discordante
cos intereses do goberno. Sendo

Fé de erros
No número pasado (1.232),
na páxina 9 faltaban dúas liñas da entrevista a Anxo
Quintana que reproducimos
de seguido: “...máis propio
do século XVIII ca do século XXI. Así que seremos
consecuentes.”♦

así resulta grotesco ler nun xornal gabanzas á “rebeldía” amosada por unha Administración
ao vulnerar normas de forma
reiterada e non respectar as institucións do Estado como o Defensor del Pueblo. Non entendo
que busca El Correo Gallego
con esa actitude, dándolle vivas
ao Concello de Compostela por
non cumprir as súas propias ordenanzas nin as normas que regulan a videovixilancia e non
responder o Defensor del Pueblo. Talvez consiga que comecemos por non respectar as ordenanzas municipais e acabemos
por non pedir respecto para os
nosos dereitos fundamentais.♦
RENATO NUÑEZ
(TEO)

E de Houston
ao ceo...
Hai quen di que Houston é a

meca da ciencia médica. É posíbel que así sexa, algo haberá de
certo cando moitos diagnosticados con doenzas incurábeis peregrinan aló na procura de remedios curativos para a mellora
da súa saúde. Outros din que é a
meca do mercantilismo. Razóns
de peso hai tamén para pensar
que o segundo cualificativo é o
máis atinado. Ao final, os tratamentos carísimos non garanten
a sobrevivencia dos doentes, ou
mellor dito, non o fan con mellores niveis que noutros hospitais máis próximos e máis accesíbeis economicamente.
Cando o doente que finalmente morre resulta ser personaxe ilustrado, bastan os medios de comunicación para
laiarse da maldita doenza que
acabou coa súa vida moi sufridamente, conseguindo con iso
facer silencio planificado e non
crítico co fracaso terapéutico
do sistema médico hexemónico,
cuxas estruturas científicas ve-
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Vén da páxina anterior

da ataque israelí. Para algúns varóns, os seus
heroes non son xogadores de fútbol, senón
unha mestura de “mártires” palestinos e de
até inimigos “porque os soldados israelís son
os máis fortes e teñen helicópteros Apache.”
Castigar aínda máis estes nenos sobrepasa
quizais o entendemento, pero non carece dunha certa lóxica. Desde hai anos, os palestinos
lograron evitar a trampa dunha guerra civil
aberta, saben que iso é o que Israel busca. A
destrución do seu goberno elixido, acompañado dunha tentativa de crear unha administración paralela ao redor do presidente Mahmud Abbas, pódese converter, tal como formulou a universitaria de Oxford Karma Nabulsi, “unha visión Houbessienne dunha sociedade anárquica, dirixida por milicias desesperadas, cuadrillas, ideólogos relixiosos e
que caia nun tribalismo étnico e relixioso, con
colaboradores contados. Miren o Irak hoxe: é
iso o que Ariel Sharon preveu para nós”.
O combate levado a cabo en Palestina é
unha guerra norteamericana, conducida a
partir da máis poderosa base militar norteamericana no estranxeiro, a saber, Israel. En
occidente estamos preparados para non pensar no conflito israelí-palestino neses termos,
así como estamos preparados para ver os israelís como vítimas e non como invasores
ilegais e brutais. Isto non quere dicir que haxa que subestimar a brutalidade das accións
do Estado de Israel, mais sen os F-16 e os
Apaches e os billóns de dólares dos contribuíntes norteamericanos, habería xa bastante
tempo que Israel tería asinado a paz cos palestinos. Desde a II Guerra Mundial, os EE
UU déronlle a Israel 140 billóns de dólares,
unha gran parte en armas. Segundo o Servizo de Investigacións do Congreso, o mesmo
orzamento “de axuda” debía incluír 28 millóns de dólares para “axudar os nenos palestinos a sobrelevaren o conflito en curso” e
subministrar “unha axuda de urxencia”. Esta
axuda foi obxecto de veto.
A comparación de Nabulsi co Irak é sensata, xa que é a mesma “política” que se realiza alá. A captura de Abu Musaib Al Zarqaui foi un marabilloso achado mediático. É
o que o filósofo Hannah Arendt chamaba “a
propaganda baixo forma de acción” cun
pouco de efectos sobre a realidade. Os norteamericanos e os seus aliados teñen en Zarqaui o seu demo –e até un videoxogo para
facer estourar a súa casa. A verdade é que
Zarqaui é, nunha gran parte, unha creación
propia dos invasores. A súa morte aparente
xoga un rol importante na propaganda, para
desviar a atención dos occidentais do obxectivo dos norteamericanos de transformar o
Irak, como Palestina, nunha sociedade impotente baseada no tribalismo étnico e reli-

xioso. As escuadras da morte, formadas e
adestradas polos veteranos das guerras “anti-insurreccionais” en América Central, xogan un rol esencial. Os comandos especiais
da policía, unha creación da CIA, dirixidos
por antigos altos dirixentes dos servizos de
intelixencia do partido Baas de Sadam Husein, son quizais os máis brutais. A morte de
Zarqaui e os mitos sobre a súa verdadeira
importancia desvían tamén a atención dos
masacres regularmente realizados polo exército estadounidense, como a de Haditha. Até
o primeiro ministro títere, Nouri Al Maliki,
se queixou de que o comportamento asasino
dos soldados estadounidenses “é cotián”.
Como aprendín no Vietnam, os norteamericanos levan as súas guerras coloniais baixo
a forma de asasinatos en serie, oficialmente
cualificadas de “vítimas”.
É o que chamamos “pacificación”. O paralelo entre un Irak pacificado e unha Palestina pacificada é evidente. Coma en Palestina, a guerra no Irak é unha guerra contra os
civís, nenos na súa maioría. Segundo a Unicef, o Irak tiña un dos mellores indicadores
de saúde no que concerne os nenos. No presente, un cuarto dos nenos de entre seis meses e cinco anos sofren de subalimentación
aguda ou crónica, moito máis que durante a
época das sancións. Baixo a ocupación, a miseria e as doenzas aumentan todos os días.
No pasado mes de abril, en Basora –ocupada polo exército británico–, a ONG europea Saving the Children from War revelou:

“a taxa de mortaldade dos nenos máis novos
aumentou un 30 por cento a respecto da época de Sadam Husein”. Morren porque os hospitais non teñen ventiladores e a auga está
máis contaminada ca nunca (a pesar de que
os británicos xa proclamaron varias veces
que arranxaran para sempre a subministración de auga potábel). Os nenos son vítimas
das bombas de fragmentación lanzadas polos
norteamericanos e polos británicos. Xogan
en lugares contaminados polo uranio enriquecido; a modo de comparación, debemos
saber que os soldados británicos non se aventuran máis ca recubertos con traxes anti-radiactivos. Contrariamente ao que lles pasa
aos nenos que eles viñeron “liberar”, os soldados británicos están sometidos ao que o
Ministerio de Defensa define como “un test
biolóxico completo”.
Tiña razón Miller? Será que nós nos
“ocultamos” de todo iso, ou ouvimos voces
afastadas?
Durante a miña última viaxe a Palestina,
eu vin, saíndo de Gaza, o espectáculo das
bandeiras palestinas flotando ao vento no interior do muro. Son os muros. Ninguén lles
pide facelo. Fabrican mastros con bastóns
que amarran xuntos, e logo dous deles encarámanse sobre o muro e sosteñen unha bandeira. Fano porque cren que deste modo o
mundo saberá o que sucede.♦
JOHN PILGER é xornalista australiano e realizador
de filmes documentais.

Xosé Lois

A bandeira española
é polémica. Pero non
só en Euskadi ou
Cataluña. En Cádiz,
por exemplo, se levas
unha rojigualda
pregúntanche se es
facha ou un pijo de
Sevilla.
Di Núñez Feixóo que
o goberno está
dividido. Normal,
trátase dunha coalición
formada por dúas
organizacións. Máis
raro é o dividido que
está o seu propio
partido.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ñen sendo teledirixidas polas
multinacionais farmacéuticas.
Elas controlan os medios informativos, que nos fan ver que todo o que procede dos Estados
Unidos presenta os últimos
avances indiscutíbeis da ciencia
médica. “Verdades” que levan a
quen padece unha doenza “incurábel” pola senda da peregrinaxe a Houston cheo de esperanzas. Esperanzas que esvaecen a medida que se esgota o
crédito bancario. Quen queira
ollar a realidade da guerra contra o cáncer teña a ben ler ‘Dossier Cáncer’, do doutor Samuel
Epstein, perante o Congreso
dos Estados Unidos. Nese volume denúnciase activamente o
fracaso e a ineficacia dos tratamentos. O devandito informe
foi publicado no seu día pola
prestixiosa revista The Ecologist, e é extrapolábel ao que sucede en moitos países contaminados pola influente colonización das multinacionais, que

Touriño esa decisión
debeulle parecer
precipitada ou
demasiado radical
porque el volveu ao
“Día de Galicia” a
secas. Tamén fala de
“galeguismo
integrador”. ¿Será que
como vai haber novo
Estatuto, el tornou á
preautonomía, aos
tempos de Rosón e
Iglesias Corral? Din
que o seu gabinete de
comunicación xa ten
unha proposta de lema
para o referendo:
“Aínda que chova,
vota”.

nos impón en moitos países un
sistema médico hexemónico altamente especulativo, patrocinado no seu día polo magnate
Rockefeller e hoxe defendido
pola Organización Mundial da
Saúde.
É, escandaloso o que sucede cos investigadores norteamericanos, descubridores de
novas vías merecedoras de ser
usadas para o tratamento do
cáncer e outras doenzas, obrigados a fuxir vía México a Tijuana, Santa Mónica, Santa
Ana, etc, cidades fronteirizas
lindantes cos Estados Unidos,
(onde dispensan asistencia médica os mellores hospitais de
medicina holística do mundo),
perseguidos polo “cartel médico ianqui”, cuxos poderes se
espallan polo planeta e logran
superar a ditadura do dogma
científico tradicional.♦
MANOEL GUERRA
(VIGO)

Durante o mes de agosto
non se publica
A NOSA TERRA.
O próximo número
estará á venda
o vindeiro
xoves 7 de setembro.
Desexámoslle aos nosos lectores
unhas boas vacacións.

É a hora de
reivindicar.
Reivindiquemos o
lexitimo dereito á
defensa dos israelitas e
a liberdade para o
mafioso ruso Mikhail
Khodorkovski, ex dono
de Iukos.
Reivindiquemos o
bloqueo e as eficaces
sancións económicas
contra a Cuba
castrista. Anunciemos
o paraíso turístico de
Montenegro, un Estado
viábel de 630 mil
habitantes.
Alegrémonos da
liberdade que veñen
de lograr os iraquís
desde a caída de
Sadam. Sigamos
gardando, como ouro
en pano, a fórmula
secreta da Coca-Cola,
símbolo sagrado do
noso modo de vida. O
mundo é global e
liberal e temos boas
causas polas que
loitar. Felices
vacacións.♦
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Israel lanza
misiles contra
as ambulancias
Robert Fisk escrebe en La
Vanguardia (26 de xullo) sobre a batalla no sur do Líbano. “Pregúntome –en canto
constato que a cuestión obsesiona indubidabelmente ás
organizacións de axuda humanitaria que traballan no
Líbano– a razón pola que as
forzas israelitas bombardearon dúas ambulancias en Qana e mataron dous feridos
trasladados no seu interior,
ademais de ferir un terceiro
civil por segunda vez na mesma xornada. Todo o persoal
das ambulancias resultou ferido –un deles por unha esquirla de metralla na caluga–,
aínda que o motivo principal
da preocupación para a Cruz
Vermella libanesa estriba claramente na circunstancia de
que os misiles israelitas perforaron nidiamente o teito
pintado de vermello de cada
un dos vehículos. Seica os pilotos tómanos por dianas?♦

La Voz de Galicia, 25 de xullo.

Pereiro contra a guerra.
Opinión de A Coruña editaron o 25 de xullo o mapa de
Galiza de Hernando de Ojea
de 1592. Na súa parte superior pódese ler: “Descripción
do Reino de Galizia. Galizia é
un dos moitos reinos de España que posúe o noso rei Felipe. Era antigamente moito
maior que agora, comprendía

A extensión
da Galiza antiga,
de Viscaia
ao Douro
Os diarios Faro de Vigo e La

Óscar Pereiro, o ciclista de Mos que conseguiu clasificarse segundo no Tour de Francia, exhibiu na súa chegada a Galiza unha camiseta verde na que
se podía ler o lema: “Por favor, deixen de guindar misiles”. A petición podería ir referida aos bombardeos israelitas sobre o Líbano.♦
todas as terras e provincias
que hai dentro dos límites seguintes, do mar do Norte e
montañas de xunto a Viscaia,
até as fontes do gran río Douro, e de aí todo o que corre até
dar consigo no mar, e cami-

ñando polas beiras desa baía
voltar ao mesmo punto de onde saímos (...) Hoxe en día
coa mudanza do goberno e
dos tempos ficou só con este
nome a parte que aparece nesta táboa (...)”.♦

Ferrol
Calma tensa. É a que está a vivirse estes días nos corredores do
Concello. Hai escasas semanas
comentabamos a tempestade pola que estaba a atravesar o pacto
de goberno asinado en 2003 polo
PP e Independientes por Ferrol
(IF). Moitos apuntaban á súa inminente ruptura, atendendo aos
sucesivos desencontros entre os
socios de coalición.
O alcalde, Xoán Juncal, puxo
as cartas enriba da mesa. Asumiu
as desavinzas existentes e anunciou mediante un comunicado a
súa intención de levar o barco cara
aos comicios de 2007, malia que é
público que fai augas. Convidaba
Juncal a un diálogo privado con
Xoán Fernández, líder dos independentes, destinado a achegar
posturas en cuestións de suma importancia para o Concello. A maio-

NOVIDADES

E Evia colleu o temón
MARTINA F. BAÑOBRE

A pesar das previsións, o pacto de goberno da cidade segue en
pé. Os independentes aguantaron a destitución do seu concelleiro Pita-Romero, que controlaba a gorentosa área de Urbanismo.
ría referidas á área de Urbanismo,
comandada polo edil, tamén de IF,
Francisco Pita-Romero.
En marzo, Juncal fixo un penúltimo intento por meter man
na política urbanística do Concello mediante a creación dunha
concellaría a medida, a de Patrimonio. Introducía así no goberno

NOVIDADES

municipal a un home da súa confianza, o arquitecto Guillermo
Evia. Con todo, esta posición
non lles deparou aos populares o
resultado agardado... daquela.
Porque a pasada semana o alcalde fixo oficial a destitución de
Pita-Romero como edil de Urbanismo. No seu lugar, como era de

NOVIDADES

NOVIDADES

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

A NOSA TERRA

prever, sitúase agora o popular
Guillermo Evia, nun intento, segundo apuntaba Juncal, de mellorar o traballo desenvolvido na área
de Urbanismo sen que esta supoña
un problema para a gobernabilidade do Concello. Pita-Romero seguirá no seo do goberno municipal
malia non ostentar responsabilida-

NOVIDADES

de ningunha. Así, deixa tamén o
seu posto na xunta de goberno, na
que será substituído polo edil Xosé Luís Amado Caeiro.
Con este cambio nas filas do
goberno municipal, Juncal incumpre cando menos un dos
puntos esenciais do pacto asinado no 2003, aquel que falaba da
posibilidade de retirarlle a IF algunhas das competencias que lle
foran asignadas para deixala en
mans dos populares. Con todo, o
acordo tira. Fernández vén de
apuntar que malia as inclemencias manterao polo ben de Ferrol. Pide, iso si, que lle sexan
expostos os motivos que levaron
á destitución dun dos seus concelleiros. Mentres a resposta
chega, Evia ten o temón de Urbanismo. Pita-Romero, vacacións anticipadas.♦

NOVIDADES

NOVIDADES

O movemento
libertario en
Galiza (1936-76)
A cargo dos historiadores
Dionisio Pereira e
Eliseo Alonso.

Latexos
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Símbolos e
realidades
X.L. FRANCO GRANDE

P

ode que a realidade sen
símbolos careza de sentido. Pero, en calquera
caso, o uso dos símbolos
haberá de ser, polo menos,
oportuno. E tamén austero. As
bandeiras como símbolo de
patriotismo case sempre se refiren ao máis primario e case
nunca ao máis esixente. E certos actos, por moi longa tradición que acrediten –a ofrenda
a Santiago, por exemplo– pode que teñan moi pouco que
ver co patriotismo.
Penso que a ninguén se
lle oculta que a ofrenda a
Santiago ten máis de retórica
baleira que de relixiosidade.
E, por riba de todo, é un acto
patrioteiro centralista, no que
nunca puiden ver ningunha
relación co meu país, coas
súas aspiracións, co seu ser,
coa súa realidade de hoxe ou
de mañá. Entre o xeneral
Franco e Fraga, o acto
chegou mesmo a ser repulsivo e noxento. Esa é a miña
experiencia persoal.
Polo demais, persoalmente síntome moi lonxe da retórica oca desta solemnidade,
na que nunca logrei ver nada
que se parecese ao que eu
sinto e vivo como
patriotismo. Esas
imprecacións a Santiago
pedíndolle acerto aos
gobernantes, éxito contra o
terrorismo e outros cándidos
desexos, resúltanme cómicos
na súa reiteración de cada
ano, pois está claro que Santiago pasa desas súplicas e
non lle fai o menor caso. E
ao mellor fai ben en non lle
dar categoría aos suplicantes.
E aínda me amola máis
que o acto remate deixando
en inferioridade indefensa ao
poder civil –e estalles ben,
por miñaxoias que son– se a
autoridade eclesiástica, con
pouca cortesía e moita
desvergonza, se pon a criticar
certas leis civís ou algunhas
decisións de goberno que non
son da súa competencia.
¿Como se poden aturar semellante descortesía e tamaña
arrogancia? Como cidadán
galego, neses casos, que se
teñen dado, póñome rubio de
vergonza.
En calquera suposto, non
podo aturar que o Presidente
do meu país galego se axeonlle diante dun Santiago que
non é Santiago e menos
aínda diante das autoridades
eclesiásticas, que nada teñen
que ver co meu país, que non
o aman e que o desprezan,
empezando pola súa lingua -e
que tanto teñen contribuído á
súa destrución. Sr. Touriño,
non sei se ao mellor o meu
país ten o Presidente que merece. Pode que o país non
dea para máis. En calquera
caso, moitos queremos vivir
nun país laico e con dignidade. Pénseo un pouco para outra vez.♦

O alcalde de Sanxenxo xa foi candidato en dous concellos

Feixóo aposta polo construtor Telmo
Martín para a alcaldía de Pontevedra
A.N.T.
Meaño, Sanxenxo e agora
Pontevedra son as estacións
de ruta de Telmo Martín. Se
no primeiro concello non conseguiu acta, no segundo chimpouse á alcaldía con maioría
absoluta e Feixóo pensa nel
agora como mirlo blanco para a batalla de Pontevedra.
En estrito segredo mantivo o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, o seu abandono do bastón de
mando municipal o vindeiro decembro. Os seus sorprendidos
compañeiros de corporación coñecían a noticia case ao tempo
que os xornalistas e a víspera de
que o PP confirmara que ese
anuncio era previo á noticia de
que Martín será en maio o cabeza de lista nas municipais da cidade de Pontevedra, un lugar que
o PP dixire moi mal que esteña
gobernado por un edil nacionalista, Miguel Anxo F. Lores.
A aposta de Feixóo, que tratándose da cidade natal hai que
pensar que conta co aval directo
de Mariano Raxoi, puxo fin ás
especulacións que facían ver que
o PP non daba atopado quen se
apresentara a dar a cara nunha
batalla que, segundo todos os inquéritos, fará repetir alcaldía ao
BNG, ben en solitario ou en coalición co PSOE.
A escolla de Telmo Martín
permítelle a este unha saida en
Sanxenxo, logo do fracaso político que supuxo ter que retirar o
que foi o seu proxecto estrela nestes anos, e que convertera pouco
menos que nun reto persoal: a
Ronda Foi precisamente a incapacidade de negociar o que o levou
a un enfrontamento sen precedentes cos viciños, producíndose dúas grandes manifestacións e enchéndose todas as parroquias
afectadas de carteis rexeitando a
iniciativa que supuña establecer
unha vía de tamaño disparatado
percorrendo o rural, cun trazado
que sospeitosamente coincidía en
moitas ocasións con operacións e
recalificacións urbanísticas.
O impacto electoral desta
mobilización xa se veu nas eleccións autonómicas do ano pasado e foi o novo goberno o que,
Casa do Concello de Pontevedra.

Teresa Pedrosa, Telmo Martín, Alberte Núñez Feixóo e Rafael Louzán.

finalmente, se fixo cargo de suspender un proxecto ao que a consellería antes dirixida por Feixóo
non se atrevera a poñer freo.
Aínda dotado dun certo encanto persoal, Telmo Martín ten
unha grave pexa política, especialmente nos tempos que corren: é empresario da construción. Dono en solitario da empresa Hierros Santa Cruz e socio
de Construcuatro, unha empresa
que opera tamén en Pontevedra,
o feito non parece arredrar a Feixóo apesar de que nos próximos
meses os outros candidatos non
deixarán de furgar nesa ferida.
Tamén en sectores do PP local pontevedrés non parece ter
caido moi ben feito de ter que
apoiar un candidato paracaidista.
Rivas Fontán xa preanuncia unha
candidatura que competirá directamente coa de Martín. A maiores
está o problema de quen encabezará a lista do PP en Sanxenxo,
non vaia ser que intenten vestir
un santo e desvistan dous.♦
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Apareceu recentemente unha
información publicada conforme o Estado quere unificar as
denominacións de orixe. Pode
explicar esta proposta?
O que apareceu publicado nos
medios non reflecte exactamente a
realidade. Unificar as denominacións de orixe é algo imposíbel e
ademais non ten sentido. Do que se
fala é de unificar como denominación de orixe o viño de baixa calidade. O problema é que apareceron novas zonas produtoras de viño, como Australia, ademais das xa
coñecidas de Arxentina e Chile.
Estes novos produtores de viño fan
uns caldos cunha tecnoloxía moi
moderna, sen limitacións de territorio e sen ter que estar atados a
unha tradición. Irromperon nos
mercados norteamericano e europeo facendo que os grandes produtores tradicionais –Francia, Italia e
o Estado Español- entrasen en certa crise. A UE, ante esta nova situación, está apostando por reducir
o espazo cultivado de plantacións
sen valor engadido e apostar polos
viños de calidade para facer que
non baixen os prezos. No Estado
español existen rexións vitícolas,
como Castilla- La Mancha, que
producen unha gran cantidade de
viño de baixa calidade, cuxas uvas
son destinadas a facer viños de mesa. Estes viños non poden dicir en
que ano están feitos nin a variedade de uva que foi utilizada para ser
elaborados, algo que só está restrinxido ás chamadas denominacións de orixe ou aos viños de mesa dunha zona protexida que eles
chaman viños da terra. O Goberno
central propón que se faga unha
denominación común para estes
viños de mesa que se chame vinos
de la tierra, viñedos de España.
Cal é a postura da Xunta
perante esta proposta?
Nós pensamos que esta proposta racha coa norma de que se lle
chame viño da terra a unha variedade que non se reduce a unha zona
de especial protección. Galicia, ao
igual que outras zonas como La
Rioja, leva tempo apostando por viños de calidade e polo tanto esta
proposta xenérica non nos beneficia. Pensamos que é tan variada a
tipoloxía do viño, tanto a continental como a mediterránea que non
estamos de acordo con estabelecer
un nome común. A favor están
aquelas comunidades que destinan
a maior parte do seu viño a destilación, que pensan que poñendo a variedade de viño e o ano van vender
máis ou situar os seus viños no
mercado de xeito competitivo, pero
pensamos que tampouco sería así.
Onde se vai decidir finalmente se vai haber unha denominación común para estes viños de mesa?
Haberá unha discusión sectorial. Daremos batalla até o final
para que non se unifique a denominación, xa que aínda que nós
non entrásemos ocuparíanos un
mercado importante.
Os sindicatos están descontentos porque indican que a falta de menos de dous meses para
a colleita aínda non se coñece o
prezo ao que se vai pagar a uva.
O mercado do viño é complexo. Dentro da Mesa do Viño déronse pasos importantes. Na denominación de orixe Rías Baixas
xa se chegou a un acordo entre os
colleiteiros e as adegas para estabelecer uns prezos en función da
calidade. Noutras denominacións
de orixe, aínda non hai acordo pe-

Antonio Oca
‘O Estado quere unificar nunha denonimanción
de orixe o viño de baixa calidade’
RUBÉN VALVERDE

É director xeral de Produción, Cultivos e Calidade Agroalimentaria. Nesta entrevista analiza a situación do sector vitícola, logo da polémica proposta do Goberno central de unificar a denominación de viños de mesa para todo o Estado. Tamén fai un repaso da situación de adegueiro e produtores que xa representan máis dun 10% da nosa produción final agraria.

ro todo apunta a que a colleita
deste ano vai ser de calidade e a
terceira máis abondosa. A política
da Xunta na Mesa do Viño está
sendo apostar porque a uva se recolla e polo non derrube dos prezos. Estamos próximos a defender o criterio de pagamento
por calidade nas restantes denominacións de orixe. Apostamos
por darlles axudas prioritarias a
aquelas adegas que fan contratos
directos cos produtores.
Hai adegas que seguen sen
darlle saída a viño do ano pasado. Que solucións se lles poden dar?
Hai que promocionar o viño
para que sexa coñecido. Estamos
axudando as adegas a que comercialicen os seus produtos sen derrubar o prezo. Apostamos por seguir fomentando viños de calidade,
porque todos os que non o son, co
tempo, non son capaces de aguantar o prezo. Nós non estamos ademais cualificados para competir en

cantidade. Polo tanto, estamos
ofrecendo axudas para que sigan
avanzando as técnicas enolóxicas.
Talvez teñamos que avanzar nas
técnicas de comercialización e para iso hai que potenciar o mercado
interno, o mercado máis próximo
que é o estatal e o mercado internacional. Estamos traballando en
todos eses actos de promoción onde se manteñen contacto con operadores de viño no exterior con alto poder adquisitivo como os Estados Unidos ou o Reino Unido.
As adegas teñen unha estrutura suficientemente grande como para poder ter unha presenza importante no exterior?
Estruturalmente, as nosas adegas son moi pequenas e deberían
adquirir maior dimensión. Hai un
dato que é significativo: temos o
1,8% do viño español e posuímos
o 10% das adegas, temos o 1,8%
da produción e máis do 10% dos
agritultores. En Galicia hai 30.000
hectáreas inscritas no rexistro vití-

cola e só menos da metade están
nunha denominación de orixe. Temos que aumentar a inscrición, o
tamaño das adegas e as parcelas.
Temos, como media, parcelas por
debaixo dos mil metros cadrados.
Todos estes son atrancos estruturais que temos que reformar para
podermos ser máis competitivos.
A Xunta vai axudar de varias maneiras: na reconversión dos viñedos, na introdución de novas plantacións, dando axudas para a modernización das adegas, a fusión
destas e a colaboración entre cooperativas. Tamén queremos apostar pola recuperación de castes que
estaban medio perdidas que producen viño de gran calidade. Outra
das medidas consiste en tratar as
viñas con métodos menos agresivos que os pesticidas que ao final
baixan a calidade. Obviamente, todos estes cambios estruturais van
ser lentos pero conducirán a ter un
viño de máis calidade e polo tanto
máis rendíbel para todos.♦

Un ano
de Goberno
galego
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

oposición tamén é goberno porque condiciona unha boa parte do
traballo das institucións. Por
iso é convinte aclarar que en
Galiza non existe oposición
merecedora dese nome. Só
obstaculiza. O líder do PP non
lle sabe explicar a Galiza que
quere porque segue sen tela
debuxada para si. Repite dous
discursos con moitas desconexións. Un é o que lle impoñen
desde o PP central, que o imposibilita na negociación do
Estatuto. O outro discurso
márcanllo as alcaldías. Odian
calquera regulación, sexa esta
urbanística, ecolóxica ou de
calquera outro tipo e Alberto
Núñez Feixoo vai tatexando á
marxe de calquera proxecto
racionalizador para o país. É
un peso pluma.
Os dous líderes do goberno gáñanlle por poucos
quilos. Non hai cambio, nin
suave nin áspero. Hai amabilidade nas formas, que se
agradece moito, e máis liberdade de expresión. Pero falta
carácter e decisión, chegaron
sen ideas forza e non se atreveron cunha soa medida
firme. E viven abraiados co
que se lles vén enriba.
O principal problema co
se se enfrontan é o da construción incontrolada. Greenpeace
informou que en vinte anos
haberá 650 mil novas
vivendas en Galiza. Son
números curtos porque este
ano estanse erguendo xa 45
mil. O presidente non sabe
por onde coller a cousa, non
define que territorio quere e
nin el nin Anxo Quintana son
capaces de subordinar os
alcaldes, empresas e veciños
que desexan ter as mans libres
para construír sen límites. E a
sociedade civil durmindo.
A xestión cultural fica hipotecada durante lustros por
pura debilidade, ao non paralizar a Cidade da Cultura.
Tampouco hai avances cualitativos nas infraestruturas.
No plano simbólico as
cousas están peor. A aterraxe
lingüística do nacionalismo é
espectacular. Conformáronse
cunha Secretaría xeral que reproduce a política levada a
cabo polo PP ao longo de lustros. Asenten a unha xestión
que condena o idioma galego
a un lugar residual.
Na negociación do Estatuto renunciaron ao termo
nación antes de comezar a negociar, aceptando o sucedáneo
de “carácter nacional”.
E como diría Julio Iglesias
(agora as citas baséanse nestes
cracks) a vida segue igual. Observen que unha boa parte dos
que louvan o novo goberno xa
o facían co anterior, desde instancias mediáticas, culturais ou
deportivas. Eses, á marxe dos
que o fagan honestamente,
porque cren que o novo goberno é unha esperanza, que
tamén os hai, como é lóxico.♦
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Lugo

Amor e non guerra

Algúns políticos lucenses semella
que comezan a poñerse nerviosos
nesta precampaña electoral que
xa está de cheo activada, aínda
que é de supor que ao menos no
mes de agosto, grazas ás vacacións, políticos, xornalistas e lugueses afeccionados á vida política poderán descansar un pouco.
Ao equipo de goberno municipal, formado por socialistas,
semella molestarlle calquera crítica que veña do seu anterior socio de goberno, o BNG, e posibemente novo socio de goberno
tras as vindeiras eleccións municipais do ano que vén se as enquisas actuais confirman entón
os resultados nada ventureiros
para Xosé López Orozco.
A cousa veu por unha entrevista dos concelleiros municipais
do Bloque co delegado provincial da Vivenda para coñecer os
proxectos deste departamento
para Lugo e na que se avanzou o
plan sectorial do polígono das
Gándaras, un futuro parque empresarial de máis de dous millóns de metros cadrados.
O alcalde reaccionou con enfado a este anuncio e acusou o Bloque de falta de respecto institucional por entender que previamente
debería ser informado o alcalde e a
corporación municipal e non informarse dos proxectos por medio
dos nacionalistas e da prensa.
A iso respostou o BNG salientando que tamén o goberno
da Xunta foi elixido democraticamente e que, polo tanto, non
ten obriga de informar os concellos dos proxectos que leva a cabo senón máis ben de colaborar
no financiamento e execución
destes, cousa que veu facendo
até o de agora.
A situación chegou a porse
tan tensa que o rexedor lucense,
nunha rolda de prensa, chegou a
advertirlles aos nacionalistas que
se querían guerra, íana ter, o que
fixo que mesmo o secretario xe-

ANTÓN GRANDE

O alcalde acusa os concelleiros do BNG de saltar a súa autoridade ao se informaren directamente dos programas da Consellaría de Vivenda para a cidade.
ral de Relacións Institucionais,
Antón Losada, que xa tivera outro rifirrafe con Orozco hai algún
tempo, volvese intervir para neste caso pedirlle “cariñosamente”

Guisa e Napo

que faga o amor e non a guerra,
e que separe as loitas políticas
das relacións coa Xunta, ao tempo que lle pediu que pare a espiral de crispación política que non

serve para nada e que, amais, os
cidadáns non etenden e, maiormente, que non confunda partido
e institución como xa lle pasou
con anterioridade.

De momento, as augas están
estancadas e semella que o nerviosismo estase curando coas vacacións, xa chegadas para uns ou
a punto de chegar para outros. De
todos os xeitos, para a volta delas
xa hai unha nova fronte aberta
pois o PP, ao ver que os delegados
nacionalistas recibían os concelleiros do Bloque para recabar información, consideran que tamén
eles están nos mesmos dereitos e
polo tanto solicitan que os delegados respectivos os reciban. Veremos en que queda todo. De momento, ímonos de vacacións.♦

Subliñado

UXÍA E BRAIS

A nación
LOIS DIÉGUEZ
Non é a nación un concepto que aparece hoxe, ante o cuestionamento dun Estado rancio, uniformador e caduco. O debate, como
sempre, sérvese na anécdota e no intento de persistencia do vello.
A historia configurou a Galiza como unha nación e o que se intenta agora por parte dos nacionalistas é que se acepte esta realidade e se recompoñan acaidamente as estruturas estatais. A resistencia vén, tamén como sempre, desa España negra do PP ou da
outra levemente rosada do Psoe. Se onte celebramos o Día da Patria que a reivindicación e a liberdade definiron así hai xa un século, o PP insistiu no Día do Apóstolo –unha marcha atrás na súa
torglodítica canción–, e o PSOE, pola porta de atrás, empeñouse
en rebaixar a mesma denominación oficial de Día Nacional de
Galicia, por Día de Galicia. Estrañounos isto, pois ten asinado co
BNG o recoñecemento do carácter nacional da nosa Terra. Tanto
a TVG como a RTVG estiveron moéndonos a cabeza durante os
días 24 e 25 con esta última definición. Pode alguén confiar nun
acordo que eles contradín? A mesma Oferenda ao Apóstolo, unha
escena caduca que vén do franquismo e mestura tamén ao xeito
vello, troglodita, os aparatos relixioso, militar e político, é síntoma do estancamento deste partido que mide máis o voto do estático que o arriscamento, o mantemento das situacións tradicionais
que o cambio e a posta ao día dunha sociedade nova. Touriño rezou ante o Apóstolo, como Fraga ou os seus antecesores. Mais a
Constitución que tanto predican non mestura os presidentes das
nacións cos bispos ou arcebispos. E mentres, na praza que se chamou dúas veces Quintana, este facía honor ao respecto polo estado aconfesional e por esa nación que os outros seguen empeñados
en submeter. O nacionalismo, onte, pois, escribiu ben a súa nova
páxina. Valente, clara e orgullosa. Como ten que ser.♦

A nación galega existe

Conversas con Francisco Rodríguez
Xosé Mexuto

Sempre se dixo que Francisco Rodríguez ten
moito que contar. Neste libro de conversas faino
reflexiva e abertamente desde unha óptica persoal
e política e mesmo con ánimo de trascender.
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Non agacha opinións sobre calquer tema e,
menos aínda, sobre as maís espiñentas situacións
que lle tocou viver desde o liderado
do nacionalismo galego contemporáneo.
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Proceden dun compañeiro do centro

Un profesor vítima
de ameazas por usar o galego
H.V.
A directora dun instituto de
Pontevedra denunciou os correos electrónicos ameazantes que recibe o subdirector
do centro e que só poden
proceder dun compañeiro
seu. A razón, o uso do galego
nas comunicacións internas.
O 14 de xullo o subdirector do
Instituto de Ensino Secundario
Carlos Oroza de Pontevedra re-

cibiu un correo electrónico coa
dirección oculta que contiña insultos e ameazas de anegar a
súa caixa de correo con correo
lixo. No lugar destinado a
“asunto” do correo electrónico
figuraba o texto: “Ricardito falemos jallejo”. O receptor chámase Ricardo e a orixe só pode
estar noutro compañeiro do centro, entre un colectivo formado
por menos de trinta persoas. Días despois, volveu recibir corre-

os semellantes e, tras sucesivas
denuncias, cesou esta actitude.
As denuncias formuláronse
diante de todas as instancias
educativas e máis da Garda Civil. “A próxima vez iremos á
Policía, porque aquí se está a
ameazar a un profesor por exercer o seu dereito a usar o galego”, manifestou a directora
Paula Molina.
O 10 de xullo, días antes de
recibir as primeiras ameazas, o

subdirector do centro e coordinador de normalización lingüística recibiu un correo por vía
oficial que procedía da Rede de
Educadores Amigos da Lingua,
auspiciada polo concello de
Pontevedra. O correo remitiuno
a todos os docentes do centro
que se apuntaron na lista de correos que envía o Instituto. As
alusión a ese correo son as que
limitan a menos de trinta persoas a orixe da comunicación

ameazante contra o subdirector.
Non é a primeira vez que reciben correos pouco amigábeis
no Instituto Carlos Oroza. Anteriormente, a directora, o subdirector e o orientador do centro
viron como se manipulaban as
súas contas de correo electrónico e recibían correos agresivos
co enderezo de orixe deses mesmos membros do grupo directivo. Mais nesa ocasión a razón
non era a lingua.♦

Estamos preparados
para o cambio climático?
XAVIER QUEIPO
Entramos nas vacacións estivais, onde os políticos están de vacacións. Daquela se cadra
o mellor será falar do tempo, que é do que un
fala para romper o xeo ou cando non ten tema para falar. Mais non se asusten. Non vou
falar de se hoxe fai bo e entón praia ou romaría segundo os gustos, senón do cambio
climático, iso do que se fala desde hai máis
dunha década e do que os nosos políticos semellan falar sen entusiasmo, coma se procurar solucións aos problemas que van acontecer non dependese deles, coma se fose algo
afastado e impredicíbel, a longo prazo e sen
necesidade de accións inmediatas.
No ano 2003, un grupo de expertos do
pentágono que asesoran aos presidentes
americanos elaborou un informe titulado
“O escenario dun cambio climático abrupto
e as súas implicacións na Seguridade Nacional dos Estados Unidos”, onde se analizan as posíbeis consecuencias do cambio
climático que estamos vivindo actualmente.
Como en todas as proxeccións de futuro
non existen certezas. Asi é todo deixen que
lles traduza as conclusións do inforrme por
ver cal é a magnitude do problema. Di así:
“É ben probabel que en espazo de dez
anos as probas de que se achega un cambio climático brutal serán indiscutíbeis. É
posíbel tamén que os nosos modelos analíticos nos permitan prever mellor as consecuencias. Nese caso, os Estados Unidos
e todos os gobernos do mundo veranse na
necesidade de tomar medidas de urxencia
para prever e atenuar algúns dos seus efectos máis significativos. Deberán levarse
adiante iniciativas diplomáticas coa fin de
minimizar os riscos de conflito, particularmente no Caribe e en Asia. De todos os
xeitos, neste escenario de cambio climático son inevitábeis grandes movementos de
poboación. A xente fuxindo da fame, da
seca ou do frío, segundo a súa orixe xeográfica. Será necesario, pois, aprender a
xestionar estas poboacións de arribazón,
as tensións nas fronteiras e os refuxiados,
particularmente en Europa, os Estados
Unidos, a India e Australia. Serán precisos
novos acordos de seguridade entre países,
mencionando especificamente a enerxía,
os alimentos e a auga. En breve, mesmo
que os Estados Unidos e Australia continuarán a ser quen de xestionar os seus recursos e fornecer de alimento as súas xen-

tes, se situarán nun mundo onde as vagas vou rachar con esa eiva e propoñer unha
de refuxiados virán aparecer de todas as lista de vias de reflexión, pois só a través
partes, no que Europa estará confrontada da reflexión combinada co estudo se poen loitas internas por mor da distribución e den afrontar os problemas de goberno.
Como medidas para facer fronte á sio acceso aos recursos e onde Asia en xeral,
e a China en particular, se verán confron- tuación o informe propón:
1) Mellorar os modelos de previsión
tadas a unha crise enorme por falta de alimentos e auga. Os problemas e os confli- para comprender mellor as relacións entre
tos constituirán pegadas permanentes da a estrutura dos océanos e a dinámica das
masas de auga, mellorando en particular
vida na superficie da terra”.
No que se refire específicamente a Eu- as capacidades de análise (histórico, conropa para a década 2010-2020 (aí á volta, temporáneo e prospectivo), intentando
dentro de catro anos) prevese un descenso, comprender os signos que preceden aos
cambios climáticos
progresivo mais perbruscos.
ceptíbel, das temperao
que
se
refire
2) Construír modeturas de ata 3.5 graos,
los preditivos globais e
o que conducirá a unha situación de seca específicamente a Europa sofisticados do impacgrave, enfriamento, para a década 2010-2020 to do cambio climático. Incrementar as inincremento da forza e
prevese un descenso,
vestigacións sobre os
da persistencia dos
posibeis efectos ecolóventos e modificación
progresivo
xicos, económicos, sosubstancial da districiais e políticos. En
bución dos bancos de
mais perceptíbel,
particular, será necesapeixe nas augas comurio analizar as transfornitarias. Parte de Esdas temperaturas
macións da distribucandinavia e de Cende
ata
3.5
graos”
ción mundial do poder
troeuropa pasarán a ter
(económico, social e
un clima semellante
político). Estas análiao de Siberia, o que
producirá por volta de 2015 conflitos e ses poderán axudar a prever os riscos de
tensións diplomáticas no seo da Europa pandemias, desestruturación social, epidecomunitaria por mor do acceso aos ali- mias de fame e conflitos armados.
3) Crear útiles para a medición dos rismentos e, particularmente a auga (lembrar
aquí os posíbeis conflitos franco-alemáns cos potenciais. Unha escala de gradación
pola utilización do Rin, e que o Danubio semellante á escala que mide a intensidatransita por dez países). Holanda terá pro- de dos terremotos, por exemplo, que axublemas cos seus diques que non soportarán dará a medir a vulnerabilidade dun país ou
a forza das augas do Atlántico. Por volta dunha zona. Entre os criterios que conside 2016, España e Portugal terán impor- derar estarán o impacto do tempo nos retantes conflitos co resto de Europa pola cursos agrícolas, hidrolóxicos e minerais,
xestión dos dereitos de pesca e do acceso o grao de desenvolvemento tecnolóxico, e
aos caladoiros comunitários. Na fin da dé- mais a cohesión e a capacidade de adaptacada, por volta de 2018, comezará un flu- ción dos grupos sociais.
4) Elaborar estratexias de actuación
xo importante de poboación desde os países escandinavos, Holanda e Alemaña ca- nas crises co fin de asegurar, no momento
chegado, o acceso aos alimentos, á auga e
ra a Italia e España.
Son predicións, seino, mais están ba- a garantir un nivel de seguridade óptima.
5) Prepararse para as novas necesidaseadas na experiencia científica e na
constatación da realidade. Sempre se fala des, prevendo en particular os mecanisde que os que expresamos a nosa opinión mos de acción necesarios para confrontar
para denunciar a falta de acción dun go- as migracións masivas, as enfermidades e
berno non damos solucións e ficamos an- as epidemias e as penurias en materia de
corados na crítica e na pasividade. Hoxe auga e enerxía.
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6) Medir as consecuencias a nivel local. É necesario determinar que especies
son susceptíbeis de ser vulnerábeis e estar atento a posibilidade de ter que mudar de cultivos ou modificar o esquema
de produción. Pensar na posibilidade de
que os cambios de temperatura reflectidos no mar poidan modificar a estrutura
e produtividade dos bancos de peixes
para evitar conflitos.
7) Considerar, en particular, as zonas
produtoras de alimentos (agrícolas, marinos) como de importancia estratéxica. Facer o mesmo coas zonas produtoras de
enerxía e de auga.
8) Estudar as opcións que pode ofrecer a xeoenxeñaría para controlar o clima. O informe do Pentágono, logo de expresar que é máis fácil requencer o clima
que o arrefríar, fala da posibilidade de
emitir gases do tipo dos Hidrofluocarbonados para conter o futuro enfriamento
do clima. Prevén tamén da necesidade de
investigar e actuar con cautela para evitar
conflitos internacionais.
Visto que o problema está aí e que hai
vías para abordalo, como se indicaron, este país precisa dun plano estratéxico para
prever, calcular e prepararse para o cambio climático que está aquí e para o que se
aveciña. Cando menos un grupo de reflexión e crise sería necesario, mesmo urxente. Máis necesario ca unha selección
nacional de fútbol e ben máis importante
que trasladar unha consellería de cidade,
por poñer exemplos simples e abraiantes
de realidades e proxectos. Un equipo de
crise cos conselleiros responsábeis de
Enerxía, Ambiente, Agricultura, Pesca,
Ordenación do territorio e Educación é
necesaria. Para iso, estarán comigo, precísase unha Revolución Cultural para modificar as mentes, para pensar a medio e
longo prazo, para adoptar unha praxe de
goberno e non meramente de xestión administrativa. Nesa confianza quedo, en
que os nosos reflictan e nos dean unha satisfacción. Mentres espero, vou achegarme ás augas do Atlántico a tomar baño.
Desexando que estean desfrutando das súas vacacións despídome co desexo reiterado de que sexan felices e diferentes.♦
XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor.
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Visitamos o banco de millo que garda as variedades do país

O tesouro biolóxico de Galiza
H. VIXANDE
O Centro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo garda un banco de millo coas
variedades autóctonas do
país, unha reserva estratéxica da que botar man no caso
dunha catástrofe ecolóxica.
A maioría das variedades autóctonas de millo hoxe están fora de uso
porque hai sementes comerciais
que son máis produtivas. Porén, as
chamadas variedades da terra teñen como peculiaridade estar máis
adaptadas ás condicións climáticas
e ser máis resistentes ás enfermidades. No caso de que unha praga
remate coas variedades comerciais
de millo, as sementes da terra poderían representar unha salvación.
Por iso é importante a biodiversidade, porque non se sabe que variedades agochan a capacidade de
sobrevivir a unha enfermidade que
aínda non se coñece.
Para manter a biodiversidade,
a FAO creou o Instituto de Recursos Xenéticos Internacionais e
con el financia a recollida de
mostras das especies máis importantes, xa que non se poden conservar exemplos de todas. En Europa, a UE tamén financia estes
proxectos, ao igual que fai o Estado español. O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
participa nos mesmos e en concreto nun europeo no que tamén
tomaron parte Grecia, Francia,
Italia, Portugal, Alemaña, Holanda e España e que recolle as variedades de millo continental.
“O Centro recolleu 750
mostras de millo de distintos sitios, algunhas moi próximas entre elas e en realidade moi semellantes”, explica Xesús Moreno, que na actualidade é subdirector xeral de Investigación
Agraria e Forestal da Consellaría de Medio Rural pero que
continúa moi ligado ao Centro e
que dirixiu o banco de semente
de trigo xunto a Laura Campo.
O proxecto europeo no que
participou Galiza definiu o que
se chama unha colección nuclear
que contén cen variedades europeas de millo representativas.
Desas, once proceden do Centro
de Mabegondo e nove da Misión
Biolóxica de Galiza en Pontevedra, o que implica que Galiza é o
país de Europa que conserva
maior diversidade de millo.
O banco de sementes de Mabegondo tamén recolle especies
pratenses de herba e mantén in
situ maceiras, pereiras e cereixos coas variedades do país
nunha finca da súa propiedade.
Ademais, a colección galega está duplicada e repartida. “Trátase de evitar que unha catástrofe
como un lume remate con ela”,
explica Xesús Moreno.
A conservación
As variedades do banco de sementes consérvanse en cámaras
frigoríficas con condicións de
temperatura e humidade que tra-

Xesús Moreno amósanos un recipiente con millo que se garda nas cámaras do Centro de Mabegondo.

to, cultívase”, extan de atrasar o
plica Xesús Moremáximo posíbel a
s variedades
mo. Isto implica
perda de capacique cada ano se
dade para xermi- galegas non son
plantan unhas cinnar. Mais, como
máis
produtivas,
cuenta variedades.
esta non é eterna,
de cando en vez pero si están mellor “Cruzamos unhas
sesenta ou setenta
hai que cultivar o
millo e reproduci- adaptadas ao clima plantas de cada
variedade que está
lo. “Existen uns
a perder capacidaprotocolos para
de para xermisaber cando se
traspasa un nivel mínimo na ca- nar”, engade o subdirector xeral.
O cultivo destas variedades é
pacidade de xerminar e, cando
unha variedade chega a ese pun- delicado porque hai que tratar de
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evitar que se contaminen unha ás
doutras. A polinización, que se
produce nesta época, ten que estar intervida por persoas. “Hai
seis fieiras de cada variedade de
millo e no momento da polinización, hai que illar as plantas con
bolsas de papel para que o polen
dunha non vaia a outra de forma
equivocada”, conta Xesús. Trátase dun traballo moi laborioso
que ocupa aos traballadores do
Centro durante dunhas tres semanas no verán. “É apaixonante
porque permite realizar o traba-

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

llo de campo e tamén o de despacho e o de estudo das analíticas do laboratorio, de forma que
controlas todo o proceso”, explica a actual responsábel do banco
de semente de millo, Laura
Campo. “É como a selección natural, pero dirixida –engade Laura, mentres realiza as labores de
polinización–; neste caso non
buscamos as especies máis produtivas, senón as máis adaptadas
ás condicións climáticas, as máis
resistentes e as máis dixestivas e
apetecíbeis para os animais”.♦

Máis parecido ao francés que ao andaluz
Todas as especies animais e vexe- villa, en Galiza e en Portugal
tais teñen gran valor para a diver- asentouse de forma estábel.
sidade no planeta, mais nalgúns
O millo galego ten caracteríscasos, como no dos cereais, está ticas de seu. Conserva moitas
estreitamente relacionada coa ali- máis variedades que noutras parmentación e tres
tes de Europa
cereais, trigo, miporque ao noso
moi valorado
llo e arroz, reprepaís os híbridos
sentan as princichegaron máis
o
millo
de
Aranga
e
pais fontes alitarde e puideron
menticias.
manterse as vao de Riotorto,
Os tres cereriedades da terra.
ais máis impor- entre outros
Se o comparatantes para a alimos, parécese
mentación humamáis ao asturiana rexistran uns
no, o vasco ou o
volumes de produción moi se- francés dos Pirineos que ao do
mellantes pero repártense o pla- sur da Península. A calor é a raneta. A escala mundial, o arroz é zón, o noso está adaptado a unha
predominante en Asia, o millo menor temperatura e recolleuse
en América e o trigo en Europa e de zonas como a Arxentina ou en
no Oriente Próximo. O millo zonas de elevada altitude de
chegou á Península Ibérica xa na América. O andaluz, ao igual que
terceira viaxe de Colón a Améri- en gran parte do Mediterráneo,
ca. Antes non se coñecía a esta como Grecia, é máis do Caribe e
banda do Atlántico. Aínda que o das Antillas, onde vai máis calor.
porto de chegada do primeiro
As distintas variedades de
millo arribado a Europa foi Se- millo son o resultado de centos
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canzaron
gran soa polas súas características.
É moi valorado, por exemplo, o millo
de Aranga
pola súa
adaptación ao
clima. Tanto é
así que sempre se vendeu
na feira de
Santa Cruz de
Betanzos o 3
de maio.
Outro millo moi reputado é o de
Riotorto, en
Lugo. Neste
caso, o seu
carácter enLaura Campo dirixe na actualidade o banco de semente de millo carnado era
de Mabegondo.
valorado porde anos de selección por parte que ao darllo aos polos os ovos
dos agricultores. Algunhas al- saen máis pigmentados.♦
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O gran na rocha

XIMENA CAMPOS

Sobre o proxecto de lei
de promoción da autonomía persoal
Os avances científicos, os mellores hábitos nutricionais e hixiénicos, entre outros factores
sociais e, incluso, laborais, permiten que hoxe vivamos máis ca
onte e mañá nos permitirán facelo durante máis tempo que hoxe,
pero como viviremos eses anos?
Asistimos a un “envellecemento
do envellecemento” e aspiramos
non só a vivir máis, senón, sobre todo, a vivir mellor. Porén,
todas estas melloras non nos
trouxeron exclusivamente anos
saudábeis, senón que, como
consecuencia desta maior esperanza de vida, temos que pagar
un alto prezo: o da dependencia
Dicía Diderot, que morreu
aos 71 anos no século XVIII
“Probabelmente me queden no
fondo do meu saco unha ducia de
anos. Deses doce anos, as pleuresías, os reumatismos e o resto desa incómoda familia levará dous

ou tres”. A realidade actual é que
no fondo do saco quedan entre 20
e 30 anos e que esa incómoda familia pode ocuparnos dez ou 15,
e convivirá non só coa persoa
maior, senón tamén co seu contorno máis cercano.
Galiza é un exemplo claro e
concreto desta realidade: é unha
das Comunidades Autónomas
cunha porcentaxe de poboación
mais envellecida e, xunto con
elo, está entre as tres primeiras
cun maior número de persoas
con dependencia de todo o Estado. E a este binomio de envellecemento e dependecia, debemos
engadirlle un terceiro elemento
de sobresaínte importancia: a
feminización da dependencia.
Se ben os sistemas de protección deste Estado de Benestar (?)
avanzaron nos últimos anos, o
camiño que queda por percorrer é
aínda moi longo. O sistema sani-

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

tario acadou atender á poboación
enferma, pero con enfermidades
entendidas como un concepto de
estado agudo que remataba coa
sandación ou co falecemento de
quen a padecía nun tempo máis
ou menos breve. Milleiros de
persoas enfermas hoxe, padecen
doenzas que lles supoñen estados
crónicos moi prologandos no
tempo, que en menos ocasións
das que quixésemos se curan, e
que en moitas outras precisan de
coidados continuados e intensivos ou de coidados paliativos.
Neste cruzamento de camiños
entre a enfermidade e o tempo, é
onde ningún dos sistemas do Estado do Benestar chegou. E aqui
é onde tivo que asumir o protagonismo da responsabilidade dos
coidados unha peza fundamental
en Galiza: a familia
A familia é o colchón soporte
neste “paraíso dos coidados fami-

liares” e dentro dela as mulleres inclusión da estrutura creada por
son as protagonistas; elas consti- esta futura lei, dentro do Sistema
túen a xa chamada “xeración de Servizos Sociais.
Constitúese esta como unha
sandwich” que deixou de coidar
dos seus fillos e directamente pa- lei de alto contido autonomista.
Dado que as competencias en
sou a facelo cos seus pais.
A aprobación nun futuro materia de Servizos Sociais espróximo da Lei de Promoción tán transferidas a cada comunida autonomía persoal e atención dade autónoma, correspóndelles
ás personas en situación de de- a estas o deseño da metodoloxía
pendencia (nestes intres Proxec- que implantar para a aplicación
to de Lei) é, en principio, un da norma. Agora ben, en materia
acerto, e facemos un prognósti- de financiamento serán aquelas
co moi positivo sobre esta nor- comunidades autónomas que
ma con indicación dos moitos aposten por facer un esforzo orcambios que se poderán facer zamentario importante as que,
ao proxecto de lei para mellora- obviamente, acadarán maior imla, os que todavía son posíbeis plantación de servizos e, por
tanto, as que lle
nos trámites pardean
resposta
lamentares previos á súa aproaliza parte maioritariamente
ao dereito das
bación definitida peor
persoas en situava. Deberá ser
ción de depenunha boa lei para
das
realidades
dencia recoñecitodos, polo que
precisamos aucunha poboación do en esta norma.
Isto é resultado
nar esforzos para
acadar a súa total demograficamente de que dos tres
graos de protecimplantación en
envellecida,
ción que se desGaliza.
criben no ProNon obstante,
dependente,
xecto de Lei, en
convén sinalar algunhas cuestións
cunha dispersión dous deles teñen
importante signiaos formulamenxeográfica
ficación financeitos actuais.
ra as autonomías.
Se ben os obque
condiciona
Así, contémplase
xectivos previstos
que o primeiro
son moi ambicioa modalidade
grao de cobertura
sos, tanto en canto
de implantación básica sexa resse considera a
ponsabilidade fiatención ás persode servizos”
nanceira do Estaas en situación de
do, no segundo o
dependencia cosexan o Estado e
mo un dereito
a autonomía, en
subxectivo, non o
función dos coné tanto a achega
financieira que debe facer posíbel venios acordados entre ámbolos
o seu cumprimento. Un repaso ao e, por último, un nivel de proesforzo orzamentario para a aten- tección adicional máis alto que
ción á dependencia de Estados será decisión da comunidade aucomo Francia, Holanda, Austria, tónoma e que se financiará con
Alemaña ou mesmo Italia, pon de cargo aos seus orzamentos.
Galiza parte da peor das reamanifesto a insuficiencia da porcentaxe do PIB que en España se lidades cunha poboación demoalumea como horizonte investi- graficamente envellecida, dedor para a implantación total des- pendente, cunha dispersión xeota lei no 2015, xa que esta será en- gráfica que condiciona a modatón bastante inferior ao investi- lidade de implantación de servimento que algúns destes Estados zos, cun poder adquisitivo moi
realizaron o pasado ano 2005. escaso, e coas taxas de cobertuComo se pretende facer efectivo ra de recursos sociais mais baiun dereito subxectivo desta en- xas de todo o Estado (en Servivergadura se partimos dun hori- zos de Axuda Domiciliaria,
zonte orzamentario que de ante- Centros Residenciais ou Cenmán sabemos que será claramen- tros de Día), o que implica que
precisemos dun orzamento
te insuficiente?
O Proxecto de Lei contempla maior para poder chegar ao
a creación do denominado Siste- mesmo sitio que outras autonoma Nacional de Dependecia, que mías. Polo tanto, é de vital impresumimos se enmarcará dentro portancia que a achega financeido Sistema de Servizos Sociais. ra que o Estado faga para a imBaixo un punto de vista organi- plantación desta lei seña sobrezativo e estrutural, parecería que saínte, e que saibamos chegar a
a denominación de “Sistema” é acordos para que isto sexa unha
inadecuada e innecesaria, a non realidade e sexamos capaces, do
ser que se pretenda crear un Sis- mesmo xeito, de implantar unha
tema paralelo ao de Servizos So- cobertura de servizos que se
ciais. Se isto último non vai ser adapte ás nosas particularidades
así, algo no que confiamos, pare- poboacionais e territoriais.♦
cera lóxico que o concepto de
“Sistema” se mudase por outro
XIMENA CAMPOS é socióloga e
cuxas connotacións derivasen a
traballadora social.
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Setenta anos despois
MANUEL CAO
O 18 de xullo de 1936 marca o inicio da Guerra Civil española
e as súas consecuencias están moi presentes na vida das persoas e institucións de hoxe pois aínda que a memoria sobre o pasado é decrecente non chega a esquecer os horrores dun conflito feroz que os seus herdeiros non dubidaron en manter aceso
durante anos e anos. As pretensións do actual goberno de dar luz
e coñecemento sobre a historia da longa noite de pedra está a
ser contestada con dureza por unha dereita que está a reivindicar o recoñecemento do franquismo como un periodo normal da
historia de España semellante á democracia, con erros e acertos,
pero facendo cada vez máis fincapé nos acertos da España unha, grande e libre contraposta ao modelo autonómico posterior
á morte de Francisco Franco e que estaría dando como resultado a práctica desaparición de España como proxecto común.
A terminoloxía utilizada nas tertulias e nos medios de comunicación afins á dereita e a certa esquerda xacobina postulan unha descualificación total do modelo autonómico e do socialismo
liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, chegando a asimilar
o propio PSOE co terrorismo e cuestionando a lexitimidade política de orixe e de exercicio dun goberno que sería a continuación da antiEspaña e os seus inimigos históricos. Neste contexto, non sorprende que algúns vexan chegado o momento de
axustar de novo as contas con estes inimigos, que non adversarios, para eliminalos dun ou doutro xeito. O abano de discursos
formais nos partidos estatais e nacionalistas indica que a realidade que contemplan é totalmente diferente e é difícil atopar puntos que permitan a convivencia social en paz. Mais a realidade
social indica que a convivencia non corre perigo pese ao catastrofismo dos discursos, pois os problemas da cidadanía son doutro tipo. En todo o caso, convén coidarse dos apagalumes pirómanos, pois a veces teñen éxito e ocasionan danos irreversíbeis.
Son importante as diferenzas socioeconómicas da sociedade
actual respecto da de hai 70 anos. Á parte do superior nivel de vida global e a mellora do benestar, existe unha clase media cuantitativamente dominante, individualista e máis preocupada polo
curto prazo que polas soflamas patrióticas. Doutra banda, a estrutura social e produtiva é moi diferente cunha economía globalizada, integrada na Unión Europea, sen moeda propia e cun
peso decisivo das decisións do mercado sobre as do Estado á hora de definir a asignación dos recursos privados e públicos. A situación da economía limita a marxe de actuación dos líderes políticos pola obriga de compartir o poder coa sociedade civil e, sobre todo, pola necesidade de achegar propostas críbeis e viábeis
que melloren a situación económica anterior nunha sociedade
descrida, minada pola influencia das institucións informais e
cunha alerxia absoluta ás propostas militaristas e violentas.

Homenaxe aos fusilados por defender a República en Vigo, celebrado este
pasado xoves 20 de xullo.
PACO VILABARROS

‘A realidade social indica
que a convivencia non corre perigo
pese ao catastrofismo dos discursos,
pois os problemas da cidadanía
son doutro tipo”
Precisamente, é aquí onde se atopa o cambio fundamental nos
poderes do Estado materializado na menor influencia do Exército e da Igrexa, nas características do poder económico (base industrial decrecente pero integrada na economía global, actividades especulativas pero internacionalizadas, peso do turismo, importancia das subvencións da UE, etc) e nas consecuencias irreversíbeis da descentralización político-económica que lles concede aos gobernos autonómicos un poder fundamental á hora de regulamentar a actividade socioeconómica, influír nos mercados
políticos autonómicos, crear novas burocracias e darlles pulo a intereses económicos e sociais agochados e/ou reprimidos.
A existencia dunha clase media decisiva nos procesos
electorais, a integración na UE, a estrutura económica globalizada, o avance na descentralización do Estado das Autonomías e a aversión integral ao militarismo serán antídotos suficientes para minar a moral de ex combatentes daqueles que
desexan voltar ás loitas fratricidas.♦

As empresas concesionarias pertencen a ex militares

A CIG denuncia presións laborais
e despedimentos improcedentes
nos cuarteis de Ferrol
R.V.A.
A CIG denuncia as malas condicións laborais e os despedimentos improcedentes que se están a dar no recinto militar de Ferrol. Dende que se profesionalizaron as forzas armadas, os traballos de limpeza e mantemento, así como a xestión das cafetarías son contratadas a empresas civís. O sindicato nacionalista denuncia que en Ferrol foron despedidas dúas traballadoras fixas
por non aceptar as presións que recibía por parte das empresas
concesionarias, que pertencen a militares en activo ou ex militares.
Unha traballadora fixa no cadro
de persoal foi despedida a pasada semana por non aceptar as
malas condicións de traballo ás
que estaba sometida na empresa
Limpezas Cíes. A traballadora
atópase nestes momentos de baixa médica por ansiedade e pasa a
ser a segunda en ser despedida
en menos dun mes.
A empresa, pertencente a un
ex militar, xustificou o seu despedimento argüíndo que se vai

realizar unha reestruturación do
traballo e que sobra persoal. O
que está provocando esta política
empresarial é unha sobrecarga
de traballo nos empregados que
quedan na empresa, segundo explica a CIG de Ferrol.
O sindicato nacionalista alega que os traballadores están a
ser presionados para desenvolver
máis horas sen recibir remuneracións e sen poder protestar por
esta situación. Por este motivo,

piden que ambas as dúas traballadoras sexan readmitidas e tamén lle esixen a Armada que tome medidas para evitar que
acontezan estes feitos.
Limpezas Cíes é unha empresa con sede en Vigo á fronte da
cal está un ex militar, coñecido
como o señor Besada. Ao igual
que neste caso, outras empresas
civís están encabezadas por militares xubilados ou na reserva
que, segundo explica a CIG, están utilizando métodos militares
no trato cos traballadores. Amparándose en que teñen contactos
dentro da clase militar e que a
súa actividade se realiza dentro
dos recintos militares, presionan
os traballadores para rebaixar as
súas condicións laborais ameazando co despedimento en caso
de non ser aceptadas.♦

Os sindicatos convocan unha folga
indefinida no comercio de alimentación
CIG, UGT, CC OO, USO e Fetico convocaron unha folga de carácter indefinido no sector do comercio de alimentación que
afecta a máis de 8.000 traballadores. A convocatoria chega despois de que se suspendesen as
negociacións, unha vez que os
sindicatos rexeitasen a proposta
feita pola patronal. De non chegarse a un acordo, a folga comezaría o vindeiro 31 de xullo.
Entre as demandas, os traballadores piden un incremento salarial do 5,5% no ano 2006 e o
IPC real máis dous puntos no
ano 2007. Tamén piden que o

80% do persoal sexa indefinido e
que se regulen as categorías profesionais, facendo que os auxiliares pasen á seguinte categoría
despois de tres anos.
Xunto a estas demandas, os
sindicatos piden descansos semanais de día e medio ininterrompido, que se faga os inventarios nas horas de traballo, que
se aboen as extras e reducir a
xornada de traballo. Por outro lado, piden que se inclúa no convenio a posibilidade de escoller a
nai ou o pai a baixa maternal e licencias de dez días polo nacemento dun fillo, cinco días por

deceso, accidente ou enfermidade de familiares e igualdade para
as parellas de feito, independentemente do sexo.
Outras demandas serían poder acompañar a familiares ao
médico en horas de traballo,
acumulación do período de lactación, que se recoñeza o dereito á xubilación parcial anticipada e que se introduzan medidas
para casos de violencia de xénero.
As empresas do sector con
convenio propio, como Eroski,
Día ou Familia, non estarán afectadas pola folga.♦
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Patxi López (PSOE) e Josu Jon Imaz (PNV).

O PNV e o PSE pactan un novo escenario
de negociación para o outono

A Mesa de forzas políticas,
método escollido para
superar a Lei de partidos
CÉSAR LORENZO GIL
O presidente do PNV, Josu Jon Imaz, e o secretario xeral do
PSE, Patxi López, coincidiron en apuntar que para o outono
hase poñer en marcha unha Mesa de partidos que sirva de espazo de diálogo entre todas as forzas políticas vascas para xestionar o proceso de paz. Este parece o método escollido para
superar o marco da Lei de Partidos, que hoxe só defende o PP.
A pesar de que Patxi López só
admitiu con reservas a necesidade de sentar a dialogar entre todas as forzas políticas vascas, as
súas palabras foron ben parecidas ás de Josu Jon Imaz após a
xuntanza que ambos os dirixentes políticas mantiveron o pasado 26 de xullo. “Queremos que
no outono estea a funcionar unha
Mesa de partidos onde todos poidan falar e propoñer ideas para
que o proceso de paz triunfe”,
explicou Imaz.
Deste xeito, confírmase a
pretensión do PNV, idéntica á do
lehendakari Juan José Ibarretxe,
de converter a Euskadi en cerne
principal do diálogo político sobre a paz, deixándolle a Madrid
o papel de negociador directo
coa propia ETA. Neste punto parece que xa hai acordo entre nacionalistas e socialistas. O PNV
consegue así que o PSE se acomode ao sistema que eles desexaban e facilite os traballos dunha mesa que en nada quedaría se
os socialistas non se apuntasen.
A cambio, o PNV non esixirá a
derrogación da Lei de partidos
senón que se conformará con
deixala inoperativa no plano político. “O espírito das leis tanto
vale para facelas efectivas como
para deixalas sen forza, máis alá
de vixencias”, dixera hai sema-

nas Ibarretxe, en clara referencia
á necesidade de que se interrompa o acoso xudicial sobre personalidades vascas a través da devandita lei. Liberado dese “espírito”, o presidente do goberno
central, José Luis Rodríguez Zapatero, gaña en independencia
fronte ao PP sen desgastar a súa
imaxe pública recoñecendo que
xa non cómpre unha norma que
foi proposta por el mesmo.
De todos os modos, o PP sábese fóra de xogo. A negativa da
presidenta do PP vasco, María
San Gil, a acudir a calquera mesa
“onde estean os asasinos” (en referencia a Batasuna) apártao de
calquera avance que se produza
no proceso de paz. Esa é a liña defendida por Mariano Raxoi desde
o anuncio do alto ao fogo da ETA.
Considera este partido que é preferíbel boicotear o proceso e aproveitar os réditos electorais do descontento social polas “concesións
aos terroristas” que darlle apoio a
un presidente que podería recabar
para si propio todos os méritos de
chegarse a unha solución pactada
no conflito vasco.
Amais da superación da Lei
de partidos, a esquerda abertzale
pide outro acto de xenerosidade
gobernamental. O propio Arnaldo Otegi alertou da posibilidade
de que o próximo “campo de ba-

talla” dos populares para os seus
ataques a Zapatero se traslade ás
prisións. “Xa verán vostedes como reaccionarán cando se empece a cumprir a lei española, as recomendacións europeas e os
acordos sobre dereitos humanos
internacionais e os presos vascos
se trasladen a cadeas achegadas
ás súas casas”, dixo.
O traslado de presos –un dos
poucos xestos públicos que tivo
José María Aznar durante a tregua do 1998– podería facerse de
maneira escalonada e “discreta”.
En calquera caso, non se faría até
o 2007, e comprobando caso por
caso. Desde Batasuna, vese con
preocupación como a imaxe de
etarras recentemente condenados, caso de Txapote, fan inviábel que Madrid faga ningunha
concesión ao colectivo de presos
nos próximos meses.

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

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

Diálogo directo
O propio Zapatero non quixo
adiantar nada sobre o diálogo
que manterán directamente o goberno central e a ETA. Só adiantou que non se realizará ningún
encontro até o ano que vén. Posibelmente, buscarase o apadriñamento dalgunha institución internacional de prestixio para que
avale os encontros –caso do
Centro Carter ou algunha organización norirlandesa. Na idea de
Zapatero está darlle un carácter
discreto pero público. A ETA ten
como maior preocupación que os
participantes nas conversas se
expoñan a ser detidos, como
ocorrera hai case nove anos.♦

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

A NOSA TERRA

GUSTAVO LUCA

Q

ue razón daba o Estado de Israel para
invadir o Líbano en
1982? A de contestar os
ataques da fronteira. Pero os
tanques coa estrela de David
lanzados sobre as tendas de
campaña de Sabra e Chatila
non atacaban guerrilleiros senón o pobo palestino.
Segundo as Nacións
Unidas, no momento da entrada no Líbano, da que se
cumpren agora 24 anos, pasaran sete meses sen un disparo
da guerrilla. Había polo tanto
outro motivo para meter os
blindados Merkeva e os
bombardeiros F16 de General
Dynamics contra os ermos de
cascallo e esparto da fronteira
libanesa e este motivo era a
desfeita da política interna do
Estado de Israel causada pola
militarización, o progresivo
illamento internacional e a absoluta dependencia económica
dos Estados Unidos.
A campaña do Líbano do
82 pretendía curar un ferido de
guerra con sacos de pólvora: relanzaba a fabricación de armamento (especialidade industrial
israelita), conferíalle naturalidade ao estado de excepción
sobre a Palestina ocupada, aceleraba a ocupación colonial de
Gaza e a ribeira Oeste do Xordán e conxelaba as criticas
internacionais mediante a diplomacia de guerra.
Coma sempre, a solución
de expulsar a política mediante as bombas non conseguía
senón acelerar o regreso da
política. Que outra cousa
significaban as conversas de
Oslo senón o fracaso integral
da doma e castración do exilio
palestino no Líbano? A operación de castigo non fixera
máis que reforzar a resistencia
mediante, ao cabo, a retirada
dos tanques de Ariel Sharon.
Na altura da primeira batalla contra o Líbano era evidente que o Estado de Israel precisaba normalizar as relacións co
mundo arredor se non quería
ser reducido para sempre a un
modelo de delegación colonial
dos Estados Unidos contras as
nacións petroleiras de Oriente
próximo. Unha lexitimidade
que só podía adquirir mediante
a devolución de Palestina. O
que sucedeu é que Palestina
probou sobradamente que estaba pronta a honrar todo os
compromisos asinados en Oslo
mentres a outra parte buscaba,
para adiar todos os prazos, o
pretexto dunha situación de inseguridade que ela mesma se
anticipaba a provocar.
Repetir unha invasión fracasada e pretender que agora
vén a definitiva pacificación
dunha fronteira que non se
deu pacificado en 18 anos é,
amais dun crime, unha ofensa para o entendemento. O
problema de fronteiras de Israel xa non é co Líbano
senón co mundo enteiro.♦

Israel advírtelle á ONU que só aceptará no Líbano
unha forza internacional da OTAN

Hizbulá prepárase
para resistir un longo asedio
CÉSAR LORENZO GIL
O plano israelí para asegurar
a zona sur do Líbano cunha
rápida e mortífera invasión terrestre fracasou. Os foguetes
katiuska lanzados por Hizbulá
seguen atinxindo Haifa e arredores. A indefensión na que se
atopa o Líbano pode estender
o conflito alén das súas fronteiras nas próximas semanas.
A xuntanza de Roma é papel mollado antes de se celebrar. Israel
rexeitou darlle autoridade e a secretaria de Estado dos EE UU,
Condoleezza Rice, apoia plenamente a decisión do primeiro ministro israelí, Ehud Olmert, de
non negociar ningunha outra cousa que non sexa a aceptación
completa das esixencias hebreas.
A diplomacia das Nacións Unidas
e da UE volve ficar en evidencia
diante do esmagante poder da
avinza Washington-Tel Aviv.
Proba da febleza das Nacións
Unidas foi o ataque da aviación israelí contra observadores de paz
pertencentes a esta organización no
sur do Líbano. Os F-16 lanzaron
un foguete contra os dez funciona-

Ehud Olmert, primeiro ministro israelí, e Condolezza Rice, secretaria de Estado norteamericana.

rios, matando catro, malia que todos os mandos israelís se comunicaran coa súa posición até en dez
ocasións. Non é casualidade que
este asasinato chegue ao tempo
que os xefes da diplomacia de Israel se burlasen literalmente das posibilidades de arranxar o conflito
nunha mesa de negociación. “Este
problema non é internacional, é de
seguridade nacional do pobo israelí”, subliñou Amir Peretz, ministro
de Defensa hebreo.
Israel pretende todo o contrario. Por suposto que quere sentar

nunha mesa e asinar un acordo co
Líbano –aínda mellor se Exipto,
Siria e o Irak asinan como “testemuñas”–, pero os termos non son
negociábeis. Por unha banda, Israel quere que a zona sur do Líbano se considere “zona desmilitarizada” de por vida. É dicir, que
o exército israelí controle toda a
faixa actualmente de fronteira, o
que lle garante a “tranquilidade”
para a rexión de Haifa. Pola outra, Tel Aviv quere, por escrito,
un compromiso sirio de non influencia no Líbano, so ameaza

dun ataque estadounidense contra o réxime de Damasco.
Esa é a diplomacia dos vencedores, a que Israel acelera sabéndose protexido por un goberno estadounidense que pretende
quentar a rexión por vía interposta (nun intre no que a opinión
pública e as arcas estatais non
permiten unha invasión directa
na zona) e agardar polo que farán Siria e sobre todo Irán.
Mais a fortaleza militar israelí
non parece suficiente para erradicar a Hizbulá. A milicia xiíta leva
anos preparándose para resistir unha invasión e conseguiu –mantendo a frecuencia dos seus ataques
sobre territorio hebreo– poñer en
dúbida que a invasión terrestre
vaia incrementar a seguranza de
Haifa ou incluso Tel Aviv.
Polo momento, o ataque de
Israel só serviu para destruír unha parte importante do Líbano,
impedir o desenvolvemento e
alimentar o odio de millóns de
muslimes que volven ver como o
mundo enteiro mira para outro
lado cando é un país mahometano o que acaba esfarelado e sen
dereito á defensa.♦

Aquí fóra

Teoría da Coca
LAUDELINO PELLITERO
Sendo presidente dos EE UU Richard Nixon, púxose en marcha un ambicioso plano
de loita contra das drogas, baseado nunha
particular “Teoría da Coca”, que findase
aquela permisividade, asociada á imaxe rebelde de finais dos anos 60.
Non sería até mediados dos anos 80 cando
a Teoría da Coca chegase ao seu punto álxido.
A lóxica da teoría era tan esmagante que
semellaba en condicións de erradicar o mal,
extirpando de raíz o cultivo: Se conseguían
abafar os produtores da coca, especialmente os
pequenos campesiños, se conseguían incentivar a produción de cultivos alternativos, se
cortaban a cadea da coca nos países de orixe,
se perseguían os transportes internacionais dos
cargamentos impedindo que chegasen aos países occidentais..., entón... comezaría unha escaseza no mercado que provocaría un aumento notorio dos prezos. A escaseza traería aparellada unha mingua da calidade do produto
narcótico que sería adulterado e rexeitado progresivamente polos potenciais consumidores.
As declaracións do máximo xendarme
mundial antidrogas norteamericano John
Walters semellaban certificar a vixencia da
Teoría da Coca. Os datos afirmaban que se
estaba no final do túnel.
Segundo Walters, a pureza da cocaína que
circulaba polos circuítos da droga, perdera un
15% da pureza, ao tempo que se constataba
un aumento no prezo da cocaína do 20%.
As cifras ofrecidas polo coñecido como o
Tsar antidrogas non resisten unha análise máis
profunda e rigorosa. Os datos de Walters referíanse exclusivamente ao semestre que transcorreu entre febreiro de setembro de 2005.
Mais os datos da Oficina de Política Nacional de Control Antidrogas ou do Sistema

Nacional de Vixilancia de Cultivos Ilícitos, ferencia, exclusivamente, ás zonas incluíapoiado pola ONUDD, non chegan ás mesmas das nas campañas de erradicación, e deixan
conclusións, senón que cuestionan radical- fóra outras novas áreas de cultivo noutras
mente o informe Walters e deixan patente o provincias que inicialmente nos estaban incluídas no perímetro
fracaso da “Guerra Todo Plano Colombia.
tal” comezada por Nixon.
Por tanto, as tres
s tres premisas
Os 50.000 millóns
premisas coas que se
construíu a lóxica da
de dólares investidos
coas que se construíu
polas autoridades norTeoría da Coca esfaréteamericanas non im- a lóxica da Teoría da Coca lanse: nin o prezo mepediron que aumentase
drou, nin a pureza minlixeiramente o número
esfarélanse: nin o prezo guou, nin se desacelerou o número de conde consumidores totais
medrou, nin a pureza
e espectacularmente
sumidores.
O fracaso máis proentre os que se incorminguou,
poraron precozmente,
fundo que non aparece
explícito nas cifras da
con menos de 18 anos,
nin se desacelerou o
ao consumo, que no
Casa Branca, consiste
quinquenio 2000-2005 número de consumidores” na incapacidade de proporcionarlles aos pemedraron nun 33%.
Os datos referidos á
quenos produtores de
pureza da cocaína que
coca opcións viábeis
chega ao minorista, tamén lle dan as costas á economicamente, para non mergullarse indeTeoría da Coca. No 2005, o grao de pureza finidamente na miseria. En deseñar un Plano
era do 65%, cando un cuarto de século antes Colombia que destina o 80% dos seus recurera dez puntos menor. Tampouco os números sos para políticas de erradicación ou de asisreferidos aos últimos 25 anos acreditan un tencia militar.
cambio de ciclo nos prezos do produto, senón
Os datos si parecen certificar que cómque pola contra se dividiron por tres.
pre elaborar unha nova Teoría da Coca, que
Se optásemos por tomar en considera- teña como principal premisa a erradicación
ción o número de hectáreas cultivadas na da pobreza entre os pequenos produtores.
rexión andina, temos datos aparentemente 50.000 millóns de dólares poden darlle socontraditorios. Mentres en Bolivia e en Pe- lidez ao proxecto, pero sería necesario
rú terían aumentado en 27.000 nos últimos abandonar as prioridades militares do Plano
catro anos, pola contra, segundo a Casa Colombia. De máis! Non si?♦
Branca, as cifras referidas a Colombia no
2004, serían a metade rexistradas no 2000,
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
pero cómpre sinalar que estes datos fan rewww.igadi.org
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Cambio de esquema nas
fichaxes de Celta e Dépor

Os froitos de Pereiro
C. LORENZO

CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo adaptouse ben á “fame”. Lendoiro decidiu españolizar o cadro de xogadores e renunciar ás fichas altas. Mentres,
en Vigo espéranse fichaxes clave
para coñecer as expectativas reais
do equipo a tempada que vén.
A revolución prosegue. O Deportivo pretende facer unha renovación case completa do seu plantel
para reducir os custos correntes
das fichas dos futbolistas. Só así
se entende o interese coruñés por
abastecerse nas canteiras do Barcelona (Cristian e Rodri) e do
Madrid (Arbeloa) ou confiar en
xogadores de “perfil baixo”, caso
de Bodipo ou Juan Rodríguez.
O cambio pode ser positivo
porque creba a necesidade de
“aparentar” aspirar ao título cando as circunstancias reais xa imposibilitan conseguilo –polo menos a priori. No deseño do Deportivo 2006-2007 nótase a man
do adestrador, Joaquín Caparrós.
O perfil das fichaxes encaixa
perfectamente no modelo do andaluz: xogadores novos, de equipo, con moito que ofrecer e moita vontade de destacar.
Só falta saber se a españolización (até agora só Fabián Estoyanoff é estranxeiro e xa xogaba
en España (no Cádiz) o ano pa-

sado) non suporá unha mingua
de calidade individual. Caparrós
confía en que sexa Valerón ese
futbolista desequilibrante que todo equipo necesita.
Esperando reforzos
Entrementres, no Celta os movementos de xogadores son limitados. Até o momento só ficharon
Guayre –unha vella arela de Fernando Vázquez– e Nené, o extremo
esquerdo que substitúa a Silva. Están á espera o croata Nico Kranjcar
e o brasileiro George Lucas, que
poderían asinar nos vindeiros días.
Xa iniciada a recta final da
pretempada, Vázquez non conta
con centrais nin con todos os
medios centros que precisa. Obviamente, estas carencias non supoñen un grande incomodo (o
ano pasado tamén os reforzos
chegaron á última hora) na planificación do campionato pero crean certa inestabilidade, xa que o
presidente do club, Carlos Mouriño, prometera até cinco fichaxes antes de chegar a agosto.
Outra das incógnitas é saber
se Borja Oubiña acabará ficando
ou o Celta aceptará algunha oferta por el, tal e como é o desexo
do xogador. A crise do fútbol italiano dificultou a saída do medio
centro vigués.♦

O segundo posto de Óscar Pereiro no Tour 2006
vai máis alá dunha fazaña persoal. O de Mos fará
escola porque o seu triunfo –tendo en conta todas
as circunstancias, apalpar o podio é unha vitoria–
superou os lindes do ciclismo e tivo efectos sobresalientes sobre o ciclismo en Galiza. En primeiro
lugar, Pereiro devolveulles os galegos o orgullo
deportivo. Só o piragüísta David Cal conseguira
algo semellante coas súas medallas olímpicas en
Atenas. Os demais éxitos do deporte propio viñeran da man de equipos, moitos deles non compostos por galegos. Moita xente allea completamente
ao ciclismo seguiron día a día a derradeira semana
da volta a Francia e animaron a Pereiro porque o
sentía como próximo, o “noso”, mais tamén como
o elo máis débil, o máis necesitado de “cariño”. A
isto favoreceu moito o tratamento de TVE e da televisión francesa. Os locutores madrileños (ao
igual que fixo a maioría dos comentaristas dos medios españois) consideraban o galego un “intruso”
incapaz de gañar nada. Aplicouse a el unha restra
de termos elocuente: “sorte”, “fortuna”, “sorpresa”, “conxuntura”… O favorito da prensa era Carlos Sastre. O de Ávila era o preparado, o “noso home no Tour” e só para el ían destinadas as palabras
de aceiro: “fortaleza”, “seguridade”, “control”,
“madurez”… Só el foi consciente de que todo iso
era unha entelequia e renunciou ao podio cando
non foi quen de acadar a Floyd Landis na derradeira etapa dos Alpes. A televisión francesa maltratouno a toda a hora. Malia levar o xersei amarelo, preferiu “enfocar” os corredores franceses, incluso en momentos clave da contrarreloxo. E, en
segundo lugar, Pereiro gañou no peor ano para o
ciclismo profesional. Nuns tempos onde subir a

Óscar Pereiro e o Vicepresidente Anxo Quintana o pasado 23
de xullo en París.

unha bicicleta é máis perigoso para a imaxe pública ca facer botellón no claustro dun convento, o de
Mos demostrou que o ciclismo é o deporte máis
duro de todos, que os deseñadores de etapas teñen
tamén moita culpa da proliferación da dopaxe e
que a nobreza do esforzo é un exemplo bárbaro para os máis novos. Se din que Miguel Induráin foi
básico para cimentar a estrutura do novo ciclismo
vasco, Pereiro pode ser o mellor estandarte para
arroupar a medra do novo equipo Karpin Galicia.♦

EXERCICIO E SAÚDE
Olimpíadas, eurocopas, mundiais, ligas profesionais… son
emblemas, creacións espectaculares, entretidas para uns, lucrativas para outros pero fundamentalmente inspiradoras de esforzos
humanos desmesurados, coa única fin de vencer aínda sabendo
que o máis probábel é a derrota.
Cremos poder tocar o horizonte, estamos coa man alzada
alargando o brazo nun intento
de tocalo e así levamos séculos.
As relixións saben como espertar os nosos desexos e os políticos estimúlannos, pero ninguén
quere tratar coas necesidades
reais menos espectaculares e
máis comprometidas.
Existe unha profunda desmemoria por unha constante presa
que nos leva correndo a ningunha parte. Sempre a por máis,
sempre deica o futuro, ao alcance do próximo desexo que non é
nin máis nin menos ca unha creación da mente insatisfeita.
Os debates semánticos, as
reflexións sesudas e as citas textuais serven para deixar de imaxinar e para facer traballar a
mente nunha confrontación moi
humana pero esencialmente estéril, xa que a linguaxe serve para comunicarnos pero non esquezamos que basicamente é
utilizada para confundirnos porque se basea nos desexos e non
no vital: as necesidades.
O deporte escolar, as escolas
deportivas municipais, a formación de técnicos, a profesionalización dos traballadores que rea-

XURXO G. LEDO

Facer deporte
lizan o seu labor sen ningunha re- dería trocar a nova de que Fergulación laboral, a práctica de ac- nando Alonso gaña en Montertividade física de forma sistemá- carlo por outra que dixese: “O día
tica por parte da poboación como sen coches e con transporte públielemento característico dunha co gratuíto, na Coruña, consegue
reducir significatinova cultura ou o
vamente por un
desenvolvemento
día os niveis de
dos deportes auon
sería
contaminación e
tóctonos como
miles de persoas
propios dunha
mellor
identidade naacoden ao traballo
subvencionar
camiñando”.
cional, son neceQuizais os nosidades que non
aqueles
sos políticos neseducen os diricesitan imaxinaxentes porque
que contraten
ción ou vontade
non atopan forma
máis monitores para enfrontar node xustificalos
mediaticamente.
vas situacións coa
por número
valentía de facer o
Se entre todos
correcto. Se neceatopásemos a fórde
habitantes?”
sitan axuda da cimula para rendidadanía non teñen
bilizar a superación destas necemáis que pedila
sidades nos medios de comunica- porque a xente ten máis cousas
ción, sería moito máis doado que dicir das que moitos pensan.
conquerir unha mellora substan- Os cidadáns non somos simples
cial. E máis doado saír nos xor- portadores de votos, se isto fose
nais cos vencedores, que son un- tido en conta non habería a conha esmagante minoría, que coas sideración de que todos os polítipersoas anónimas e os grupos cos son iguais: “vanche ao seu”.
que non conseguen o éxito.
Hai persoas admirábeis que
Imaxinemos por exemplo que baten marcas e lles amosan aos
a noticia nos xornais no lugar de demais un interesante espírito de
que Balaídos se enche con 20.000 superación e por suposto un granespectadores, fose tal que así: de esforzo. ¿Sería espectacular
“Vinte mil persoas practicaron publicar que Sanidade crea un
deporte na cidade de Vigo este fin programa de actividade física ende semana”. Outro exemplo po- camiñado a reducir a incidencia

‘N

da obesidade e que este será financiado cos cartos que se aforran
nos tratamentos desta patoloxía?
¿Sería digno de saír na televisión que as cidades e as vilas convértense os sábados pola tarde e
os domingos nun gran polideportivo con prazas e rúas adicadas a
facer deporte? Cal é o problema?
Que costa cartos, que fai falla
xente para dinamizar, e claro isto
non resulta tan interesante.
Dende aquí animámolos a
que proben, a que destaquen por
selos primeiros en pór en marcha iniciativas deste tipo. Que
batan marcas, non só de espectadores senón de participación,
porque realmente somos algo
máis ca espectadores pasivos de
actos que outros desfrutan.
O obxectivo é lograr máis
practicantes, é preciso tomar as
rúas para o deporte, ocupar os
parques para xogar e facilitar o
desenvolvemento de actuacións
populares que non se enmarquen sempre no pechado mundo
federativo, que fai un gran labor
pero que non debe ostentar o
monopolio organizativo.
As administracións confían
nos clubs como entes receptores
de subvencións e promotores de
competicións, pero non teñen en
conta outras posibilidades que
deixan á marxe como se fosen
alegais e que carecen de calque-

ra apoio aínda que o traballo que
pretenden realizar sexa válido.
É hora de apostar polo participación, de incentivar fazañas colectivas sen menosprezar, por suposto, as individuais. A xente
quere ser considerada como obxecto da Administración e non só
como pagadora de impostos. Está
cansa da promoción de elites de
todo tipo que reciben infinidade
de axudas e parabéns namentres
aumenta o nivel de sedentarismo
ou a incidencia de obesidade, tanto infantil coma nos adultos.
Intenten pór en marcha un
premio para o concello que maior
número de practicantes proporcionais posúe, ou o que organiza
maior cantidade de actividades
deportivas para todos. ¿Non sería
máis adecuado subvencionar
aqueles que contraten máis monitores por número de habitantes,
ou aqueles que destacan pola
maior participación de mulleres?
¿Non é función da Administración estar a carón da comunidade,
dos colectivos máis necesitados?,
¿non é máis lóxico crear ximnasios municipais e habilitar espazos para a participación con programas populares?
O próximo record debe ser
conquerir que os galegos poidan
practicar deporte e facer actividades físicas masivamente,
independentemente da idade ou
da organización a que pertence,
iso si que é para saír nas fotos
coa maior das fachendas.♦
coquegl@terra.es

Marta Dacosta
segundo
Calros Silvar.

Morre en Ourense
a poeta Pura Vázquez

Trámites para
a Casa de Castelao

XX Festival da Poesía
no Condado

Xavier Seoane gaña
o Espiral Maior

Aos 88 anos de idade morreu o pasado
25 de xullo a poeta ourensá Pura Vázquez. Era correspondente da Academia
Galega e destaca pola súa poesía existencialista, pioneira en galego na posguerra, co seu libro Íntimas publicado
por Xistral. Autora tamén de poesía en
castelán a súa obra máis coñecida estivo
na nosa lingua con libros como Maturidade, A saudade e outros poemas e O
desacougo. Despois dun tempo sen escreber nos anos 90 publicou diversos libros como Anos sen navegar ou Se digo
Ourense. Contaba cos premio Trasalba e
o das Letras e Artes de Galicia. En 2005
a Asociación de Escritoeres entregoulle
a letra “E” nunha homenaxe nacional.♦

A casa natal de Alfonso D. Rodríguez
Castelao pode converterse nun Ben de
Interese Cultural, na categoría de sitio
histórico, despois de que a Consellaría
de Cultura iniciase os trámites para levalo a cabo. Con esta medida, o máximo nivel de protección dun ben cultural que permite a lexislación galega,
preténdese “a maior promoción, difusión e coñecemento, que servirá para a
axeitada transmisión do seu legado”.
Pola súa banda, o presidente da Fundación Castelao, Avelino Pousa Antelo,
congratúlase do anuncio e sinala que “é
de xustiza que todos contribuamos a que
esta casa estea ao servizo da difusión da
obra e o pensamento de Castelao”.♦

Do 31 de agosto ao 2 de setembro celébrase en Salvaterra de Miño a XX edición do
Festival da Poesía do Condado. O xoves
proxectarase na Casa de Cultura a película
asinada por Margarita Ledo Manuel María. Tamén se pasarán, o venres, as curtametraxes gañadoras do festival de Cans,
que darán paso ao festival de ska e hiphop, que será presentado por Xurxo Souto e que reunirá sobre o escenario Dios
ke te crew, Betagarri e a Banda Bassotti.
A parte central da programación desenvolverase o sábado 2 de setembro coa celebración do festival Poético-Musical no
que intervirán Cesáreo Sánchez, Antía
Otero, Xulio Valcárcel, Luz Fandiño, Sechu Sende e Marta Dacosta, entre outros.♦

Xavier Seoane foi o gañador do premio de poesía Espiral Maior pola obra
Para unha luz ausente. O xurado,
composto por Miguel Anxo FernánVello, Xosé Mª Álvarez Cáccamo e
Xavier Rodríguez Baixeras, concedeulle o galardón por unanimidade entre
as máis de cento sesenta obras presentadas. Dotado con 12.000 euros, o premio inclúe a publicación en Espiral
Maior. Se ben se trata dun premio único, a obra do portugués Jorge Reis-Sá,
finalista con Livro das estimações será
publicada tamén pola editora convocante. A presentación dos libros e a entrega do premio celebrarase nun acto
que terá lugar na Coruña no outono.♦

A memoria
rescatada
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A illa de San Simón albergará unha mostra pemanente adicada á recuperación da memoria histoórica.

P

ara os que non poidan viaxar, sempre queda a imaxinación. E para motivar a imaxinación, non hai nada
como as imaxes. Até o 26 de agosto pódese visitar a
mostra ‘Fotógrafos da natureza’, que está aberta no
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental,
situado no Castelo de Santa Cruz (Oleiros). A exposición recolle as mellores imaxes seleccionadas no concurso Wildlife
Photographer of the Year 2006. Alí perto, en Betanzos, segue a
Semana de Cine, que chega a súa novena edición. Nesta oca-

sión, o homenaxeado será o produtor Pancho Casal. Ao tempo
que transcorre o festival cinematográfico, rodarse nas rúas da
cidade parte do filme Abrígate, de Ramón Costafreda, protagonizado pola coruñesa María Bouzas. E baixando das Mariñas
até Bergantiños atopamos outra maneira ben pavera de pasar as
calores. Entre o 4 e o 13 de agosto, Malpica acolle a XXIII
Mostra de Olaría de Buño. As últimas novidades en cerámica e a tradicional arte dos oleiros desta parroquia, mundialmente famosos, ao alcance de todos os amantes da artesanía.♦
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Os libros da memoria que renacen das cinzas
Unha aproximación á bibliografía galega sobre o golpe e a ditadura
X.C.
Este Ano da Memoria está resultando un tempo propicio para a
publicación e a reedición de novos traballos que aproximan ao
público o acontecido cando, en 1936, se desatou unha imensa
fogueira represiva que levou por diante a toda unha xeración
de líderes políticos e sindicais. A reacción do público recoñécese nos primeiros postos das listas de venda nos que se atopan libros que intentan sandar a ferida e reivindicar a lembranza.
Se no literario Os libros arden
mal de Manuel Rivas ou Home
sen nome de Suso de Toro son
os máis demandados nas últimas semanas, a esa nómina pódense engadir unha chea de títulos que nas últimas décadas
foron tamén éxitos editorias como As rulas de Bakunin de Riveiro Coello, a triloxía de Xavier Alcalá sobre a persecución
do evanxelistas ou Polos fillos
dos fillos de X.M. Sarille. Títulos de Fernández Ferreiro, Fariña Jamardo, Carlos Casares,
Méndez Ferrín, X.A. Xesteira,
Luis Rei Núñez, Agustín Fernández Paz, Neira Vilas ou Silvio Santiago, poderían servir
tamén de guía literaria daquel
tempo de apandar, que dicía
Ramón de Valenzuela.
A aproximación de títulos
que segue reférese máis en concreto, e sen pretensión exahustiva, aos títulos non estritamente literarios, que desde a investigación ou o memorialismo,
son de referencia e se poden
atopar vivos nas librarías.
■

Memoria persoal
e biografía

Memoria de Ferro
Antón Patiño
A Nosa Terra
O vello libreiro dicía que este libro era un peto de ánimas aos
amigos. Curtos relatos que recrean episodios que rodearon a
morte dos seus compañeiros de
mocidade na Coruña ou Monforte, no 36 e durante a Ditadura.
Os cadernos dun prisioneiro
de guerra (1937-1941)
Ángel Johán
Ed. do Castro
Facsímil dos cadernos de
debuxo, poesía e relatos mercé
aos cales sobreviviu o autor
nunha prisión franquista.
O siñor Afranio
Antón Alonso Ríos
A Nosa Terra
As memorias do deputado
galeguista que fuxiu durante tres
anos até lograr exilarse na Arxentina son un prodixio de datos e
unha narración palpitante que
resgata a peripecia dos que nos
primeiros días se salvaron agachados entre o millo. “Ou como
me rispei das gadoupas da morte.
Memoria dun fuxido”, é o subtíulo que o propio Alonso Ríos lle
deu a este libro no que, perseguido polos fascistas, conseguiu
ocultarse disfrazado de mendigo
e percorrendo diferentes comarcas do país coa súa persoalidade

mudada. Acabou de presidente
do Consello de Galicia.
Fuxidos
Juan Noya
Xerais
Memorias deste republicano guardés, fundador dun xornal e activista sometido a Consello de Guerra e que tivo que
exiliarse.
Autobiografía dun militante
comunista
Manuel Barros
Fundación 10 de Marzo
Entre as testemuñas máis
recentes editadas neste Ano da
Memoria está o traballo realizado por Manuel Barros, que
estivo varios anos preso na illa
de San Simón.
Ánxel Casal (1895-1936)
Xosé María Dobarro e
Ernesto Vázquez Souza
Ed. do Castro
O impresor, editor e alcalde
galeguista en Compostela, morto
nas cunetas de Cacheiras, foi obxecto de homenaxe o pasado
ano. Este traballo recupera textos
e documentos e axúdanos a reconstruír a vítima duns dos mártires simbólicos do 36: o editor
dos Seis poemas galegos de García Lorca morría asesinado a
mesma madrugada que o poeta a
1.000 quilómetros de distancia.
Era tempo de apandar
Ramón de Valenzuela
A Nosa Terra
Galeguista e comunista,
Ramón de Valenzuela deixounos testemuña da súa vida como loitador e como preso nos
cárceres franquistas. Neste volume fai a crónica da súa espera polo consello de guerra e a
esperanza de tantos perseguidos na vitoria aliada na II Guerra Mundial.
Vida, paixón e morte de
Alexandre Bóveda
Xerardo Álvarez Gallego
A Nosa Terra
Hai máis biografías sobre o
mártir galeguista, pero polo seu
ferro xornalístico a obra escrita
desde o exilio polo seu cuñado
e compañeiro de angueiras políticas consegue manter a emoción e sitúanos nos dous tempos do antes e o despois, da esperanza e do medo.
As letras armadas. As vidas
de Enriqueta Otero
Ángel Rodríguez Gallardo
Fundación 10 de Marzo.
Concello de Lugo

A peripecia vital desta muller percorre por completo o
franquismo e é todo un símbolo do que foi a destrución e a
resistencia de tanta xente que
viu como o cataclismo se instalaba nas súas vidas.

mianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra, Zas... son algúns
dos seus traballos. O máis recente versa sobre o acontecido
en Compostela a partir do 18 de
xullo de 1936.

Pola liberdade. A loita
antifranquista de Luís Costa
Juan García Durán
A Nosa Terra

■ Son xa moitos os libros
que van incrementando as
historias parciais, locais e
comarcais, sobre a II
República, o golpe militar e
o franquismo. Velaquí unha
pequena lista destes títulos:

Catro anos a bordo dunha
illa. Memoria dun preso en
San Simón
Evaristo A. Mosquera
A Nosa Terra
■

Investigación

1936. Represión e alzamento
militar en Galiza
Carlos F. Velasco Souto
A Nosa Terra
Un manual actual para poñernos en situación sobre o que
pasou a partir do 18 de xullo.
Concebido como volume de divulgación está posto ao día con
toda a historiografía máis recente e conta cunha abondosa
bibliografía que pode servir de
guía para quen queira aprofundar máis no coñecemento histórico. Do mesmo autor e tamén
en A Nosa Terra pódese ler o
traballo Galiza na II República.
El alzamiento de 1936
en Galicia
Carlos Fernández Santander
Ed. do Castro
O historiador coruñés é autor
dun libro que tivo gran resonancia en 1982. Desde aquela van
máis de vinte edicións, que se
van ampliando con novos datos,
convertíndose nun traballo de referencia tamén polo que ten de
esforzo inaugural. O propio autor ten na mesma editorial unha
manchea de títulos arredor do
36, tanto referente a figuras persoais como a diferentes aspectos
da ditadura franquista, entre eles
un monumental El exilio gallego
de la guerra civil. Entre as curiosidades, precisadas de actualización polo lector, un traballo de
1996, Bibliografía de la novela
de la guerra civil y el franquismo, un libro que pode servir de
referente para facerse co repertorio de libros que poden lerse sobre a guerra e a ditadura no campo estritamente literario.
1936, La “cruzada”
en Compostela
Luís Lamela
Ed. do Castro
Na mesma editorial o historiador coruñés ten diferentes
traballos sobre a guerra, a represión e a resistencia: Estampas
de injusticia: la guerra civil del
36 en A Coruña y los documentos generados en la represión;
Foucellas, el riguroso relato de
una lucha antifranquista ou
Crónica de una represión en la
“ Costa da Morte “. Cee, Vi-

Ourense. 1936-1939.
Alzamento, guerra e
represión
Xulio Prada
Ed. do Castro
O Barco e a terra de
Valdeorras durante a II
República e o franquismo
(1931-1977)
Félix García Yáñez
Ed. do Castro
Nigrán. Memoria
dunha guerra 1936-1939
Juan A. González
Edicións do Cumio
La represión franquista
en la provincia de Lugo
(1936-1940)
María Xesús Souto Blanco
Ed. do Castro
Resistencia, guerrilla e represión. Causas e consello de
guerra. Ferrol (1936-1955).
Bernardo Máiz
A Nosa Terra
Negreira na guerra do 36.
X. A. Liñares Giraut
Ed. do Castro.

■ A seguir vai unha lista de
libros de investigación sobre
temas específicos e tamén
sobre os diferentes frentes
de resistencia contra a
ditadura, incluíndose os
propiamente biográficos,
memorialísticos e de
investigación.
O movemento libertario en
Galiza (1936-1976)
Dionisio Pereira e Eliseo
Fernández
A Nosa Terra
Fuxidos de sona e O regreso
dos maquis
Carlos G. Reigosa
Xerais
Guerrilleiro contra Franco
Francisco Martínez-López
Quico
A Nosa Terra
O drama dos arquitectos na
Guerra Civil e no exilio
Begoña Soneira Beloso
Ed. do Castro
Os anos escuros. A resistencia
cultural dunha xeración
Xosé L. Franco Grande
Galaxia
A guerrilla antifranquista de
Mario de Langullo O Pinche
Antonio Téllez
A Nosa Terra
Historia do PCE en Galicia
(1920-1968)
Víctor Manuel Santidrián
Arias
Edic. do Castro
O que fixeron en Galicia
Anónimo. Edición de Carlos
Pereira
A Nosa Terra♦

PACO VILABARROS

Homenaxe en Vigo. O pasado 20 de xullo tivo

lugar en Vigo un acto poético-musical para reivindicar a memoria
dos cidadáns asesinados na Porta do Sol cando se lía o bando dos sublevados en 1936. Colocouse tamén unha placa onde se atopan as
pegadas dos disparos que atravesaron os corpos daqueles defensores
da liberdade. O acto organizárono a Asemblea Republicana de Vigo, a Comisión Viguesa pola Memoria do 36, o Foro pola Memoria Republicana de Galicia e a Sociedade Galega pola República.♦
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Cultura completa a programación
para o Ano da Memoria
MARÍA OBELLEIRO HERMIDA
A Consellería de Cultura xa
fixo público o programa de
actuacións previstas para o
segundo semestre de 2006
dentro das actividades centrada nos Ano da Memoria.
Na pequena illa de San Antón,
aquela que se atopa unida por unha ponte a San Simón, habita un
novo elemento dende a pasada fin
de semana. Trátase dunha placa
conmemorativa na honra das vítimas da represión. A dor, o medo e
a loita deixan así a súa pegada no
medio da ría co fin de que ninguén se esqueza de que a illa á
que lle cantaba Mendinho foi, durante a época franquista, o presidio máis grande de toda Galiza.
Os días 22 e 23 houbo unha xornada de portas abertas á Illa que
concentrará no futuro unha mostra permanente e será punto de referencia para investigadores.
A Consellería anunciou a
posta en marcha do Consello
pola Memoria para asesorar
nesta materia. As funcións do
futuro órgano serán a colaboración cos programas que se deseñen institucionalmente, actuar de interlocutor entre as
distintas asociacións e a Administración, estudar as diversas
decisións políticas e impulsar
novas propostas. Os integrantes do consello serán dez
persoas elixidas polas asociacións a prol da recuperación
da memoria histórica, cinco investigadores designados pola
Consellería de Cultura e Deporte e cinco personalidades
que viviron directamente a represión franquista.
O barco da lembranza
As xentes do mar represaliadas
polo réxime de Franco son as protagonistas dunha exposición itinerante que estará percorrendo
durante o verán 20 vilas galegas.
A travesía do chamado Barco da
Memoria comezou o pasado día
20 de xullo en Cambados para rematar en Vilagarcía o día 6 de setembro. O vapor Hidria II, unha
das máis emblemáticas embarcacións do noso patrimonio marítimo, acolle no interior da súa adega os paneis explicativos con información de carácter divulgativo
e dirixida para todos os públicos.
A poboación poderá coñecer e visualizar as prácticas hostís do
franquismo contra os traballadores do mar e contra o tecido da industria conserveira grazas á mostra Os Mártires do Mar: a represión franquista contra os mariñeiros galegos, coordenada por
Dionisio Pereira. A través de debates, proxeccións de filmes, homenaxes ás vítimas, concertos e
presentacións de publicacións, a
Consellería de Cultura e Deporte
procura fomentar a participación
de diversos colectivos sociais en
cada un dos portos nos que recala
o Barco da Memoria.

O Barco
da Memoria
nos portos galegos
Marín: 27 ao 29 de xullo.
O Grove: 30 ao 31 de xullo.
Illa de Arousa: 2 ao 4 de agosto.
Rianxo: 5 ao 6 de agosto.
Cabo de Cruz: 7 ao 8 de agosto.
Ribeira: 9 de agosto.
Portosín: 10 ao 11 de agosto.
Muros: 12 ao 13 de agosto.
A Coruña: 15 ao 18 de agosto.
Mugardos: 19 ao 21 de agosto.
Ferrol: 22 ao 24 de agosto.
Cangas: 26 ao 28 de agosto.
Raxó: 29 ao 31 de agosto.
Vigo: 1 ao 3 de setembro.
Vilagarcía: 4 ao 6 de setembro.
Imaxe da mostra da illa de San Simón.

Investigación, congreso e
exposición
Emilio Grandío, Mª Xesús
Souto, Xulio Prada, Dionisio
Pereira, Xosé Manoel Núñez
Seixas, Xurxo Pantaleón e
Lourenzo Fernández Prieto
forman o equipo de especialistas que tentarán elaborar
unha listaxe o máis completa
posíbel dos represaliados e
dos lugares onde aconteceron
os feitos, unha escolma de entrevistas e a recuperación de

materiais persoais das vítimas. A iniciativa tenta afondar
no esclarecemento das moitas
sombras que aínda existen sobre a represión franquista. O
traballo involucra ás tres Universidades galegas.
Destecendo a desmemoria.
Galiza na loita antifranquista é
o nome do congreso que se celebrará no mes de novembro en
Pontevedra para reunir aos
principais expertos e investigadores na recuperación da memoria histórica.

No terreo expositivo Xosé
Enrique Acuña será o comisario da exposición Memorial da
Liberdade. Represión e resistencia en Galiza que abrirá en
Santiago de Compostela o vindeiro mes de outubro. Debuxos, estampas, carteis, publicacións impresas, obras de artistas galegos e outros obxectos dos protagonistas conforman a exposición na honra das
vítimas.
O espectáculo Memoria
do 36 trasladará ao especta-

dor á época da represión por
medio da música e dunha escolma poética con obras de
Álvarez Cáccamo, Celso
Emilio Ferreiro, Luís Pimentel ou Blanco Amor. Percorrerá vilas e cidades galegas e
será presentado en diversos
festivais.
Tamén nos próximos meses
se producirán sete curtametraxes subvencionadas pola Consellería de Cultura e Deporte
para narrar diferentes episodios
da represión.♦
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Filosofía de prestixio feita en galego
A violencia excedente achéganos ao pensamento máis moderno
Título: A violencia excedente.
Autoría: Francisco Sampedro.
Edita: Laiovento.

Longamente agardada, a nova
obra do filósofo Francisco
Sampedro, baixo o irónico
mais excelente título polo
exacto na descrición
do Sampedro
contido
da traduciu
obra de A violencia exce- ao galego
dente, e cun li- as obras
miar do antro- de Labica,
pólogo Mar- Zizek e
cial Gondar, Badiou
que eu modestamente recomendo non pasar por alto, ao contrario, ler
polo miúdo, mesmo darlle unha segunda lectura ao igual que
ao libro de Sampedro.
Non é que Sampedro estivese “calado” desde a publicación da súa tese de doutoramento Ideoloxía e distorsión,
merecente do Premio da Crítica do 1998, ao contrario, o labor realizado polo filosofo foi
intenso á vez que fructífero
aínda que pasase silandeira-

mente polo mundo da crítica,
nomeadamente da tradución
con obras senlleiras e autores
que representan grandes correntes de pensamento internacionais e que grazas ao labor de Sampedro fixo posíbel
e imaxino que o seguirá a facer, posibilitarnos a lectura
destes autores, que por certo
están moi presentes nesta nova obra, na nosa lingua. Autores como Labica ( Robespierre. Unha política da filosofía) Slavoj Zizek (Actualidade
do Manifesto Comunista) Badiou (Dun desastre escuro e
outros textos)…
A violencia excedente
componse de sete ensaios de
temática universal ao redor da
violencia gratuíta, ou o que o
autor chama excedente, cun
fío común que xungue un texto co outro dándolle unidade á
obra como por exemplo o titulado A violencia excedente
–de onde tira o título– e O uso
da violencia excedente. Polas
páxinas do libro viven as palabras de autores coma Zizek,
Nietzsche, Adorno, Fromm,
Freud,… nos que o autor ali-

cerza o seu pensamento, cecais é o ensaio Excurso sobre
o Marqués de Sade o que ofrece unha temática que se afasta
do cerne da obra ao entrar tamén na crítica literaria ao autor de Justine, mais só o preciso para volver de novo ao
cerne a violencia na alfaia Para o presente.
O libro de Sampedro promove a reflexión, a meditación
polo miúdo sobre un tema de
actualidade por desgraza, que
é esa violencia sen senso que
está no interior do ser humano,
libro de temática universal que
se pode complementar co de
Susan Sontag sobre a dor dos
demais ou As patoloxías das
imaxes de Romà Gubern mais
segue a ser magoante que non
poidamos ler estes autores na
nosa lingua, feito que nos permiten as obras de Sampedro e
que nos volve xunguir coas
correntes de pensamento universais que semella que perdésemos, coido que todas elas
son razóns de abondo para lermos o libro.♦
XOSÉ FREIRE

Francisco Sampedro.

REVISTA GALEGA DE CULTURA

Axúdanos a pensar Galicia
no novo século
www.editorialgalaxia.es
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Merliños en verso
A colección ‘Merliño’ de
Xerais, pensada para
primeiros lectores, publica
dous novos títulos. Federico
na silveira, de Xosé Miranda,
con ilustracións de
Roberto
Yepes, é
un conto
en verso
dun raposo papón.
Carlota e
a gaivota
patiamarela, de Miro
Villar, con ilustracións de Enjamio, tamén está escrito en
verso e lévanos ao máxico
mundo animal.♦

Ilustracións
de nenos
Rufino e as súas rufinadas, de
Itos Lorenzo Méndez, é un
conto da colección
‘Furafol/Infantil’ da editorial
TresCtres. A autora contou
coa colaboración
dos alumnos de 3º
de Infantil
do colexio
Bispo
Guerra
Campos,
de Bertamiráns do curso 2003, que se
encargaron de deseñar as
ilustracións que ilustran este
volume sobre un dinosauro
algo zoupón.♦

Música de Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
estreou a ópera A frauta máxica no 1791, só dous meses
denantes da súa morte.
Agora, Kalandraka
publica o
libreto
adaptado
por Joan
de Déu
Prats –traducido ao
galego por
Vitoria Ballesteros–,
con ilustracións de Joma e un
cd que contén a versión
que da ópera fixeron a
Orquestra Failoni, o
Hungarian Festival Chorus e
Michael Halász.♦

Arte encadernada
Oqo publica cinco novos
títulos pensados para primeiros lectores. Chocolata, de
Marisa Núñez e Helga
Bansch; Loboferoz, de
Patacrúa
e Chené;
A princesa do
Caurel, de
Patacrúa e
Javier Solchaga; Bóla de manteiga, de Ana
Presunto e Iván Suárez; e A
princesa que bocexaba a
todas horas, de Carmen Gil e
Elena Odriozola, todos eles
textos que combinan palabras
e arte da ilustración.♦

Un novo autor,
unha nova novela policial
Domingos Villar estréase con Ollos de auga
Título: Ollos de auga.
Autoría: Domingos Villar.
Edita: Galaxia.

Hoxe por hoxe, ver no trinque
unha nova novela galega policial non é cousa que cause novidade. O que si constitúe novidade é que esta novela vaia
ser traducida e publicada proximamente noutras dúas línguas, en castelán por Siruela e
en italiano por Feltrinelli. Que,
por riba, o autor sexa un de- A intriga
butante acre- está ben
centa o interese. Con todo, creada, xera
téñase en con- interese
ta que a tradu- no lector
ción,
aínda desde
que o fose a o primeiro
moitas máis momento.
línguas, non é
o único parámetro acaído
desde o cal establecer a calidade dun discurso. No mundo de
hoxe, os axentes deciden en
boa parte a sorte que vai correr
unha obra e, en sistemas como
o galego, as funcións desta figura recaen tamén en boa parte
no autor, polo que moito vai
depender das súas relacións
persoais e da vontade e posibilidade de poñer en funcionamento todas as sinerxias posíbeis. Mais é bonito que un autor novel goce da sorte de ser
traducido, e con tanta prontitude, e máis aínda para unha literatura como a galega.
Hoxe por hoxe, agardar
que unha novela policial sorprenda é complicado. Non é
contodo o que pretende Domingo Villar. Ollos de auga
non quere ser máis do que é,
unha novela policial, con crime, proceso investigador e resolución do caso que descobre
unha mente perversa detrás de
todo. En ningún momento pretende saírse fóra do rego que
ensina o paradigma xenérico.
Mais este horizonte convírtese
tamén na súa propia limitacón.
Do resto, que a acción teña carácter urbano (transcorre nun
Vigo perfectamente recoñecíbel) xa deixou de ser novidade
hai ben tempo, aínda que segue a ser certo que con demasiada frecuencia aínda se recorre á deslocalización para eidos fantasiosos.
Deste xeito, a creación de
intriga e a súa dosificación, a
carón das personaxes e, en
menor grao o modo en que estea contada a historia narrativa, acaparan o protagonismo á
hora de xulgala. No que ás
personaxes se refire atoparase
o que se agarda encontrar. Un
inspector eficiente (que, iso si,

Domingos Villar.

non é un vencido da vida) enfrontado á resolución dun caso
complicado que lapuxa en es-

feras de poder e que ameza
con pór fin á brillante carreira
do inspector. Cun axudante
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maño (mellor un aprendiz que
o acompaña), que ten dificultades á hora de entender as
voltas dos galegos ao se expresaren. Non demasiado críbel, este axudante que leva
aquí pouco tempo mais xa sabe tirar de refraneiro e ao que
non se lle transparenta na fala
a súa orixe. Un contraste (é a
función que explica o seu
existir, por outra banda) eficaz
á hora de desencadear humor a
través da ironía. Nun principio
todo parece predisposto a un
despregamento do espectáculo
irónico, mais irá perdendo protagonismo e ficando reservada
fundamentalmente ás personaxes, non como tantas veces
que o narrador usa e abusa dela. Dixemos que non é moi críbel e, de certo, esa sensación
non é o único que nola causou,
ocasións hai nas que as personaxes non ofrecen argumentacións convincentes. A carón
doutros casos nos que resultan
brillantes. E tamén non se deu
fuxido dalgún tópico (por
exemplo aquilo de ter fillos para poder traballar mellor as terras) que non agacha a súa
condición de extemporáneo.
No que se refire á intriga,
este é o punto forte da novela,
pódenselle perdoar moitas cousas a un discurso deste tipo
mais nunca este. Pois a intriga
está ben creada, xera interese
no lector desde o primeiro momento. E tamén ben dosificada,
ese interese non se perde nin
decae e a secuenciación da historia resulta eficaz. Céntrase no
proceso investigador, non se
desvía del para nada e tamén
bota man dalgún tópico propio
do xénero, como a ameaza de
ser cesado que paira sobre o
inspector, esa ansia de levar o
protagonista a unha situación
límite que acrecente o valor da
resolución final. Nin sequera se
para moito na recreación de
ambientes (e había ocasión para lucirse, nada menos que os
clubs gais vigueses, por exemplo) aínda que o descritivismo
sexa unha constante ao longo
de toda a novela. Con todo, xa
o dixemos antes, este é o punto
forte da novela, o interese da
intriga nunca se difumina nin
perde.
O discurso de Domingos
Villar. perfectamente canónico, constitúe outro exemplo
válido do que nalgunha ocasión temos chamado cinema da
mente. Tampouco se pretendia
outra cousa. Agardemos propostas máis ambiciosas dun
narrador novo que sabe crear e
manter a intriga.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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fondo. Por suposto, outras eran
realmente atroces. Na Capitania
Xeral da Coruña insistían e presionaban moito a mamá para obter información do meu avó. A
min non se me esquece a valentia
daquela nena mimada e que sempre estivera illada da política, excepto na participación en aqueles
actos aos que acudía por ser a muller do meu pai.
Antes comentábame que
os padecementos da súa nai
na posguerra viñeron dados
por ser filla de quen era, pero
tamén por ser a muller de
Enrique Varela.
O meu pai era un home liberal que ao casar coa miña nai involucrouse de cheo na actividade política republicana. Cando
casaron mamá tiña vinteun anos
e el dez máis. Era capitán de cabalería. Convértese en secretario
particular do meu avó e tamén
escolta de Azaña. Meu pai saiu
de España cando a guerra estaba
xa perdida e Azaña deu orde de
sair. Primeiro estivo en Cuba,
onde non se sentiu a gusto, e
despois estableceuse en México.
A fuxida imposíbel

A.N.T.

Esther Varela Casares
‘Acostumeime a ser unha perdedora’
ARANTXA ESTÉVEZ

Vestida como a nena de familia ben que era e enxugando as bágoas cun pano. Así atoparon a Esther
Varela Casares un día de xullo de 1936, con catro anos de idade, pouco despois de que a súa nai fose
detida. Pasou de nena mimada ao sufrimento de perder a familia e padecer o rexeitamento social. Neta de Santiago Casares Quiroga e sobriña de María Casares, a grande estrela do teatro francés da segunda metade do século XX, é por riba de todo, tal como afirma con orgullo, a filla de Esther Casares, unha muller encarcerada e perseguida durante os vinte anos que seguiron ao alzamento de 1936.
A maioría das persoas estamos
marcadas polos nosos pais. No
caso da súa nai, a figura de
Santiago Casares Quiroga
aparece como alguén sempre
presente, a pesar de todos eses
anos de distancia. Ao fin e ao
cabo, a súa nai foi vítima dunha longa persecución por ser a
filla do republicano Casares.
E tamén por ser a muller de
quen era. Cando se enterou do
golpe militar, miña nai estaba
na casa familiar do meu pai perto de Miño e fuxiu seguindo as
vias do tren. Atopouse no camiño con outro fuxido ao que lle
explicou quen era e do que nunca soubo cal tiña sido a súa sorte. Miña nai chegou a Miño e alí
brindáronlle unha casa, onde
permaneceu agochada. Cando
avisaron de que andaban tras ela
e de que se non se entregaba ían
deter a meu avó, o seu sogro,
ela decide entregarse.
E nese momento comeza
unha peripecia dramática
para ela.
Nun primeiro momento esta

detida en reféns, que polo que eu
entendín posteriormente –naquel
momento tiña catro anos- tratábase dunha situación de privación de liberdade sen que houbese cargos contra ela. Levárona a
un hotel de Ferrol no que estivo
uns días até que unha noite viñérona buscar para, supoñemos, paseala. Mamá non camiñaba, estaba paralizada e non podía levantarse. Iso salvoulle a vida. Posteriormente conducírona ao Hospital da Mariña onde permaneceu
tres meses. No seu cuarto había
dúas camas, nunha delas turnábanse a durmir dúas empregadas
dos meus avós paternos. Unha
delas morreu hai pouco e a través
dela tamén souben moitas das vivenzas de miña nai naqueles días. Sei que me levaban a vela de
cando en vez, pero nin o lembro
nin quero lembralo. Despois pasou ao cárcere da Coruña durante case un ano, onde a súa saude
resentiuse moito. Durmía nun
colchón que cada mañán estaba
mollado e tivo que pedir permiso
para que lle enviasen un colchón

de follato. Alí conviviu con presas de todo tipo: carteristas, prostitutas, enfermas mentais e, tamén, políticas. Miña nai lembraba que había mulleres con delictos comúns que podian cumprir a
condea no momento que escolleran e, era tal a miseria, que o facían cando ian dar a luz porque
recibian máis ración de comida.
Tamén lembraba a fame que tiña
no cárcere, unha fame que despois a acompañou toda a vida e
que facía que en momentos de
tensión comera todo o que tiña
diante. Ao cárcere eu non fun visitala porque ela non quería. Cando a prenderon por primeira vez
eu tiña catro anos e cando sae do
cárcere xa cumprira os sete.
Lembra como foi o reencontro coa sua nai tras o seu
paso por prisión?
Sei que non avisaron á familia de que por fin saía, así que ninguén foi buscala. Chegou a casa
da familia de meu pai en taxi. Eu
estaba na metade do camiño entre
a casa dos meus avós e Miño e foi
un curmán meu, un home moi al-

to, o que empezou a berrar que
acababa de pasar mamá en coche.
Colleume do brazo e fun polo aire. A partir dese momento e até
que conseguimos sair de Galicia,
vivimos coa familia do meu pai.
Xa non estaba entre catro paredes, é certo, pero a vixiancia era
diaria e continua. Estabamos controladas sempre por un policía
que nos seguia e que xa coñeciamos. Cando o cambiaban mamá,
para ter a certeza de quen era o
noso novo perseguidor, facíame
atar un zapato no medio da rúa.
Se o home paraba tamén de camiñar, miña nai xa sabia que ese
era o novo policía. A liberdade da
miña nai ao sair do cárcere foi
moi relativa porque debía acudir
á Capitanía Xeral dúas veces ao
día durante oito anos. Ali daba o
parte das súas actividades, desde
a que hora se erguia até con quen
falara e sobre o que versara a conversación. O seu testemuño era
ratificado, ou non, polo policía
que estaba encargado de seguila.
Até naquelas circunstancias era
posible atopar persoas con bo

Neses anos, retida na Coruña
coa súa nai, esperando poder
fuxir algun dia, como se relacionan co seu avó Santiago
Casares Quiroga?
Mire, non sei como chegaban
as noticias, pero ían chegando. De
feito, eu vin cartas escritas por intermediarios e con nomes falsos,
que pasaban pola censura e chegaban medio borradas. Hoxe decátome de que era obvio do que se
falaba a pesar de todas aquelas palabras en clave. Tanto María Vitoria [así se refire á súa tía Maria
Casares] como o avó intentaron
sacarnos da Coruña, pero os papeis sempre quedaban no caixón
dalgunha embaixada ou consulado. Non recordo exactamente o
ano, pero houbo un momento,
coido que eu tiña oito anos, que tiñamos os papeis listos para sair
por orde de Franco e nolos quitou
aquí o Capitán Xeral. Coas maletas feitas e no Cantón Grande parounos a garda civil e retiráronnos
os permisos. Nese momento
acompañábamos un familiar que
llle dicia á miña nai Esther, xa podes estar contenta, xa tes os pasaportes e xa podes emprender unha
vida nova coa túa filla e o teu home. Aresposta da miña nai foi: ata
que me vexa en augas internacionais nun barco que non pertenza a Franco, non mo creo. Que razón tiña! Conseguimos sair de
Galicia en 1955.
E vostede, mentres, medrou como adolescente naquela cidade difícil.
Non tiven nin nenez nin adolescencia, pero si moito orgullo.
A familia Varela chegou a esconderme por medo a que me mataran. E todo por levantar o puño
diante dun falanxista cando ia
coa miña tía. Era cativa e non sabía o que significaba o xesto. Pero o falanxista dixo: mira que
pouco imos gastar, co pequeniña
que é cun tiro no corazon xa está. A familia paterna colleu medo
e durante un tempo tívome agochada na casa. As miñas amistades naquel tempo pódense contar
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cos dedos dunha man. E cos anos
algúns deixaron de ser amigos,
apartáronse demostrando que
non o eran de verdade. Ao principio, a xente fuxía de nós. Tiven
que escoitar de todo das outras
nenas: que se non as deixaban
andar conmigo porque miña nai
era tuberculosa, que se a miña era
unha familia de masóns, etc.
Acostumeime a ser unha perdedora, como aquela rapaza da que
non volvín saber, a filla dun matrimonio de mestres. A el fusilárono e a ela paseárona. Os fillos
fartáronse de calar e sufrir.
Cando conseguen sair de
Galicia cara América, vostede xa ten vintetrés anos...
Antes montei unha crise político-familiar. Namoreime dun
alemán. Imaxínate o chiste que
lle fixo á familia Casares. El
quería ser pintor pero, como non
comía diso, fixose enxeñeiro. A
familia Mehle estaba destinada
en España e o pai transmitía información por radio a Alemaña.
Que conmoción na miña familia! Maria Vitoria calmou a meu
avó e, estando calmado o meu
avó, as cousas foron máis doadas. Estivemos nove anos de
noivos e casamos en México.
O vínculo con María Casares
Como foi a saída de Galicia?
Unha estampida. En canto
conseguimos papeis, saimos ás
cinco da mañán para Madrid, sen
despedirnos nin da familia; nada
máis que dun par de persoas.
Non queriamos que se correse a
voz, xa tiñamos experiencias negativas previas. Chegamos a Madrid e aínda tardamos uns dias en
amañar a viaxe a París. En Francia tampouco foi doado conseguir pasaxes para México. Maria
Vitoria, que nos ofreceu a súa casa, tiña unha gobernanta, Ángeles, e o marido traballaba nunha
embaixada. Foi a través del como
conseguimos os billetes a América. Mamá estaba enferma –de
feito o médico na Coruña díxolle
que non chegaria a México e,
ainda así, durou trece anos
máis–, así que os certificados de
saúde arranxóunolos Negrín
[Juan Negrín, presidente do goberno de Azaña durante os anos
da guerra]. Apenas pasamos un
mes en Francia e coincidiu ademáis que Maria Vitoria estaba
traballando no Festival de Avignon, asi que pouco a vimos. De
todas maneiras, deunos tempo a
coller un tren e vela sobre o escenario en dúas representacións,
unha peza contemporánea e outra
de María Estuardo. Abraiante,
unha gran tráxica que se crecía
no escenario. Tamén tivemos
oportunidade de coñecer a Albert
Camus. Cando por fin chegamos
a México, sentín que aquela terra
era unha prolongación da miña,
pero coa liberdade que nós non
coñeciamos. A relacion coa súa
tía actriz careceu dun contacto continuado. Non é así?
As dúas sabiamos que nos tiñamos a unha a outra. Non importaba a distancia, era un vínculo indisolúbel. Estivo en México
antes de que morrera miña nai un
par de veces. Posteriormente veu
coa compañía de Maurice Bejart, con pezas máis vangardis-

tas, pero ela sempre estaba impoñente. Todos os refuxiados españois acudian a vela. Falamos
por última vez en 1996, meses
antes morrer. Ela sabía que tiña
unha doenza mortal, pero como
me notou preocupada pola enfermidade do meu home quitoulle
ferro ao asunto. Sempre foi xenerosa e autosuficiente.
O retorno e o legado
Durante os anos en México,
como vivía todo aquilo que
deixara atrás?
Volvín en vida de Franco porque o meu pai teimou en que viñera visitar a seus irmáns, á súa

familia. Cando morreu Franco,
atopei ao meu pai no corredor de
casa coas maletas feitas. “Estou
preparando todo para volver e ti
ves conmigo”, díxome. Pedinlle
que esperasemos un tempo por
un tratamento que estaba recibindo o meu fillo a raiz dun problema de columna e, desgraciadamente, o meu pai morreu ao ano
seguinte. Asi que nunca volveu.
Nos anos que seguiron estiven
varias veces durante tempadas
curtas. Visitas familiares e breves. Até que se puxo grave a miña tía, aquela que se encargara de
min cando mamá estivo no chalé
–cando falamos en público sempre dicimos chalé, non porque

me avergoñe de nada, senón porque a xente en canto escoita a palabra cárcere pensa que roubamos algo. Acompañeina na agonía e despois encargueime de
asuntos da casa e da herdanza
que me tiveron aquí dez meses.
Leva xa tres anos aquí, debo preguntarlle pola memoria
da súa familia na Coruña e en
Galicia agora que se cumpre
o 70 aniversario do golpe?
A meu avó nunca lle deron o
lugar na historia que merece. E
hai un esquecemento que non se
compensa con estatuas. O compromiso de crear o museo Casares Quiroga na vivenda familiar
de Panaderas continúa sen cum-

prirse a pesar de todo o que eu
levo cedido. Conservo as cartas
que desde mediados dos oitenta
anuncian a intención de facelo.
Gustaríame que fose un lugar
que puxera de relevancia a figura do meu avó, a carreira da miña tía e que non esquecera a mamá, a máis masacrada de todos.
Perdoe se esta conversa é
causa de dor para vostede,
pero tamén sabe que é depositaria dun valiosísimo legado.
Seino e estou orgullosa. Todos os recordos da miña familia caúsanme dor, por iso me
custa tanto abrir e compartir
ese caixón da memoria que
intentei pechar hai tempo.♦
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Unha imaxe máxica para Bilbatúa
Título: Demetrio Bilbatúa. Galicia-México.

Imaxe Máxica.
Autoría: Mariángeles Comesaña / Demetrio
Bilbatúa.
Edita: Galaxia.

Dentro da xa amplísima bibliografía que xenerou a máis das veces circunstancial relación que
mantivo Galiza co cinema, un
novo e ben coidado libro ocúpase da traxectoria estrictamente
mexicana do operador e cineasta
Demetrio Bilbatúa. Vigués de
1935 vai ser precisamente un ano
tan cruel como o do 36 quen marque unha traxectoría biográfica
sinalada desde a nenez polo despiadado exterminio dunha saga
familiar comprometida nas ideas
socialistas e democráticas. O seu
pai fotógrafo na comercial rúa do
Príncipe foi asasinado polos militares españois alzados contra a
legalidade constitucional republicana. Demetrio, Antonino e Luis
foron os Bilbatúa fusilados polos
homes do capitán Carreró e o comandante Felipe Sánchez, e tan
tráxico acontecer ocupa, cal pórtico, o comezo da historia debullada por Mariángeles Comesaña/Demetrio Bilbatúa no volume
“Demetrio Bilbatúa. Galicia-México. Imaxe máxica” que vén de
publicar Galaxia coa colaboración de até cinco entidades políticas, culturais e académicas.
Até chegar o momento no
que Demetrio Bilbatúa é quen de
edificar un emporio audiovisual
ao abeiro do PRI mexicano, a
biografía deste neno galego orfo
e vítima da represión franquista
non é outra que unha historia
máis de emigración obrigada ou
exilio. Tamén a dun esforzo continuado para solventar a súa integración en México e mesmo unha epopea feliz marcada polo seu
desembarco no mundo dos noti-

Na fotografía, Demetrio Bilbatúa
(á esquerda) abraza a Luis Echevarría.
Arriba, credencial de Bilbatúa
como membro do Gabinete
da Presidencia de México.

cieiros cinematográficos mexicanos. Os servizos fílmicos dos
irmáns Bilbatúa, Ángel e Demetrio, merecen, desde 1963, o recoñecemento de todo o abano
profesional mexicano ligado tanto ao cinema como á televisón.
Dotados de enorme habilidade
técnica pasan a ter os méritos
precisos para entrar a formar
parte da elite propagandística
que xenera un réxime como o
controlado polo omnipresente
Partido Revolucionario Institucional. Un partido (único) de goberno que se dotou dun enome
aparato de propaganda cara ao
consumo, tanto no interior como
para o exterior, e no que, o papel
dos noticieiros e documentais foi
considerado clave.

Vai ser este contexto o que
lles vai permitir, tanto a Ángel
como a Demetrio Bilbatúa, chegar a converterse en dúas figuras
de referencia do tecido cinematográfico mexicano xusto no
momento en que México nadaba
nas elitistas marés do petróleo.
Todo un proceso contado, e ben
escrito, polo miúdo nun libro dotado dunha enorme documentación gráfica que nos vai permitir
situarnos ante a importancia social que acadaron no México de
Díaz Ordaz e Luis Echevarría
tanto Ángel, como o protagonista real da obra, Demetrio Bilbatúa. Numerosos elementos biográficos, testemuñas, filmografía, premios e mesmo un prescindíbel anexo das últimas aven-

turas empresariais, serven para
achegarnos a unha historia á que
a actualidade máis recente lle encerta claroescuros.
Publícase esta obra xusto
cando o debate en México sobre
a matanza de centos de estudantes na praza de Tlatelolco non
para de ofrecer novidades e demandar memoria. A detención
do ex presidente Echevarría,
con responsabilidades policiais
o día do asasinato masivo e a
saída á luz do colaboracionismo
de importantes activos da cultura mexicana daquelas datas coas
forzas policiais do PRI –caso de
Elena Garro, esposa de Octavio
Paz– no fai senón obrigarnos a
procurar neste libro unha versión do propio Demetrio Bilba-

túa sobre as denuncias, que en
México circulan sobre a presenza como filmadores oficiais
da matanza da praza das Tres
Culturas naquel infausto 2 de
outubro de 1968. Testemuños
como o do cámara Cuauthémoc García Pineda sobre o
acontecido no piso 19 da Secretaría de Relacións Exteriores ás ordes de Echevarría e a
posterior, e presunta, implicación na procura, por parte dos
Bilbatúa, a encargo da Presidencia, de posíbeis imaxes da
matanza realizadas clandestinamente por camarógrafos ligados á protesta. Non é preciso
lembrar que ter imaxes da masacre significaba unha “desaparición” instantánea a mans
de elementos parapoliciais.
A un libro biográfico, como
o que nos ocupa, non lle chega
canear un acontecemento capital da historia do México contemporáneo desde unha administración calculada de testemuños. Aclarar a matanza de
Tlatelolco é hoxe unha demanda para a sociedade mexicana e
a relación, confirmada nesta
obra, de Demetrio Bilbatúa con
Luis Echeverría, a maiores do
seu contrastado inserimento en
1968 nos servizos presidenciais, obríganos a insistir que en
México, nese 68, houbo traxicamente, máis que Olimpiadas
a maior gloria do PRI. Ou voltar, máis contundentes, como
hai pocas datas facíase desde o
xornal mexicano El Financiero,
a aquela pregunta tan directa
que lle espetara o mesmísimo
Luis Buñuel a Bilbatúa:
—Bilbatúa, co seu talento,
¿porqué se ten vostede que
vender ao goberno?
X. ENRIQUE ACUÑA

Alberto Ramos gaña o premio ‘Biblos’
cunha novela sobre a dor da ausencia
O autor, de 20 anos, rematará a redacción de Dor pantasma
coa axuda de Darío Xohán Cabana
CÉSAR LORENZO GIL
Dor pantasma é o título da
novela galardoada no II
Premio Biblos-Pazos de Galicia. O seu autor, Alberto
Ramos, completará o traballo de escritura durante o mes
de outubro coa axuda do escritor Darío Xohán Cabana.
Para Alberto Manuel Ramos
(Santiago, 1986), a oportunidade
que dá o premio Biblos para os
escritores noveis é irrepetíbel.
“Paréceme un xeito fantástico de
estimular os novos escritores”,
explica. “Na sociedade en xeral,
a literatura está marxinada. No
caso da mocidade, a situación é

realmente preocupante. Con iniciativas coma esta, aqueles que
queremos aprender a escribir logramos cumprir o noso soño”.
Ramos gañou o galardón
cunha novela sobre a dor da ausencia. Dor pantasma conta a
historia da desaparición dunha
rapaza de Cangas e o proceso
de dexeneración emotiva que se
produce na súa familia a medida que o tempo pasa e se segue
sen noticias da moza. “Para escribir este libro baseeime principalmente nos medios de comunicación. Chamoume a atención que ultimamente houbese
tantos casos destes na comarca
de Vigo, que é unha zona que

coñezo, e pensei que era un bo
tema para escribir sobre el”. Á
hora de achegarse aos sentimentos dos personaxes, Ramos
optou polo distanciamento, cun
narrador omnisciente en terceira persoa. “Para construír a historia non abonda coa imaxinación. Todos sabemos o que é
perder alguén. Estamos familiarizados coa dor da ausencia,
co baleiro emocional. Nun caso
de desaparición, ese sentimento
está exacerbado. Velaí a principal diferenza”. O autor non esquece tampouco os sufridores
reais destes casos. “Quero que
este libro sirva tamén de homenaxe para as familias que pade-

ceron eses momentos tráxicos”.
O escritor recoñece que está
moi ilusionado por compartir
mesa de traballo con Darío Xohán Cabana no mes de outubro.
“Cabana ten moitas táboas e sei
que me vai axudar moito. O primeiro que quero preguntarlle é a
súa opinión sobre a miña novela
e que aspectos debería mudar”.
Para Ramos, un autor nunca debe desperdiciar a ocasión de
aprender dun mestre. “Interésame moito saber como escribe
Cabana. Cando o fai, cantas horas lle adica… todo o que ten a
ver coa súa técnica de escritura”.
O premiado recoñece que
comezou na literatura por afec-

ción. “É algo que che gosta facer e que acabas por tomar en
serio. Cando profundas nas lecturas e aprendes máis, pensas
que hai historias que hai que escribir”, comenta. Entre os autores que máis lle interesan, cita a
Carlos Casares. “Paréceme un
mestre. O mellor escritor en lingua galega dos últimos anos”.
Alberto Ramos verá publicada a súa novela no próximo
Nadal na colección ‘Mandaio’
da editorial Biblos. Amais, recibiu unha escultura de Luís
Loureira e un ordenador portátil. O autor compostelán xa
participara na edición do ano
pasado, na que fora finalista.♦

PACO VILABARROS

AGOSTO EN DIRECTO
M. BARROS

Hip-hop, folk, metal, rock, pop... Agosto énchese de festivais para todos os gustos. Despois dun mes
de xullo ateigado de concertos, agosto repite fórmula e reparte por todo o país artistas destacados
do panorama nacional e internacional, acampadas de balde, actividades paralelas e moita festa.
MOAÑA FOLK. Do 28 ao 30 de
xullo Moaña torna folki coa celebración da XXII edición do Festival
Intercéltico de Morrazo, que ademais de música e obradoiros de
percusión, baile galego e bretón
ofrece a posibilidade de acampar
gratuitamente na Xunqueira. Contodo, a aposta principal da festa
seguen a ser os concertos. Desta
banda, escoitaranse os ritmos tradicionais de Fiándola, os sons
propios do folclore portugués recollidos pola Brigada Víctor Jara,
que despois dalgún tempo regresan ao país. Leilía, Treixadura
mais o Orfeón, que están a presentar o seu novo disco, Unha semaniña enteira, Camaxe, grupo
belga-galego con Verónica Codesal á cabeza, e Os Cempés continúan unha festa que terá como
peche os concertos de MackFeck
e o de Berrogüetto.
HIP-HOP SEN FRONTEIRAS.
O hip-hop toma Porriño o sábado
29 de xullo no Festival de Música
na Fronteira, cun cartel que inclúe a actuación dos británicos
Phi Life Cypher, a do portugués
Fuse, tamén coñecido como Fusível, Fusão ou Inspector Mórbido, e a presentación do disco debut dos galegos Rack Eterno.
A LUME DE CAROZO. Por
terceiro ano consecutivo celébrase na Praza de Amboaxe de
Ferrol a III edición do festival A
Todo Filispín entre o 29 e o 30
de xullo. O sábado, os Genios
de la Cachimba achegarán desde Granada os seus ritmos hiphopeiros, que darán paso ao
pop instrumental de Los Coronas e a actuación destacada de
Soul Tellers e Juan de Pablos. E
o domingo, o rock de Rif-Raf e o
heavy metal de Saratoga despi-

den o festival, que toma o seu
nome da adaptación á ferrolá da
expresión inglesa “full speed”.
TERRA, LINGUA E OUTRAS
MÚSICAS. A Banda de Gaitas de
Artabria, os vascos Lau-Tximino,
A Banda Potemkin, Nao, Skacha
e Skarnio compoñen o cartel do
Festival da Terra e da Lingua que
se celebra en Narón o 29 de xullo, unha cita que se iniciou hai xa
seis anos coa intención de reivindicar unha forma de ver a cultura
do país e que este ano ten como
lema Legaliza a nossa língua.
Por primeira vez, a fundación Artabria pon en marcha para o 28 o
concurso-concerto do festival, no
que participarán bandas noveis
do norte de Galiza.
FESTIVAL DE PARDIÑAS.
Co pregón a cargo de Mini e
Mero e cun concerto de regueifa a cargo de Luís Caruncho e
Benito Lavarinhas dá comezo o
XXVII Festival de Pardiñas, que
se celebra en Guitiriz do 5 ao 6
de agosto. Ruxe-Ruxe, Ialma,
N’Faly Kouyaté e Dunyakán,
trópico de Grelos, Uxu Kalhus,
Korrontzi e Leilía son algúns
dos grupos convidados.
MÁIS FOLK EN ZAS. Nas
mesmas datas que o Pardiñas,
celébrase en Zas a XXIII Festa
da Carballeira. Despois das actuacións das agrupacións de

baile tradicional máis destacados da provincia, subiranse ao
escenario o grupo de folk revelación do último ano, Xochilmica, a
gaiteira Cristina Pato acompañada do grupo Mutenrohi, Lunasa e os belgas Comas.
FOLK NO EXTERIOR GALEGO. Por segundo ano consecutivo a Asociación Xente Nova
de Lubián (Zamora) organiza o
festival Folk nas Portelas, atendendo a un dos seus principios
fundacionais: a difusión do galego. A cita terá lugar na praza Porta do Cura o 6 de agosto e actuará a partir das 22.30 horas
Luar na Lubre.
MUSIC & FRIENDS. A Asociación cultural Friends Music
organiza un ano máis o Friends
Music Festival, que terá lugar o
4 e 5 de agosto na Guarda e
que contará con grupos como
The Unfinished sympathy, Tokio
Sex Destruction, Hedtrip, Kannon, Skunk DF, Dreams of Dolly
Sheep, Saldos Arias ou Pülsar.
Acampada na praia.
FELIPOP, EDICIÓN DE
VERÁN. Limodre acolle do 10
ao 12 de agosto a nova edición
do Felipop, que este ano trae a
Fene a Niño y Pistola, Burgas
Beat, Annie Hall, Paul, Collins,
Ectoplasma, Señor Mostaza,
Airbag, Fourtune Tellers e Bang

74, entre outros. O prezo é de
15 euros o día ou 20 o abono.
Acampada gratuíta.
NOITE DE TRASNOS. A
noite do trasno, o festival que se
celebra no espazo natural de Cabo Udra, en Beluso, cumpre 5
anos de andaina. Para festexalo,
un programa variado con artistas
que están a despuntar na música
do país. O venres 11 de agosto os
cangueses J!t abren unha noite
de concertos que subirán ao escenario a Travelers, La Kinky Beat e a Kogito. Para o sábado folk,
punk e rock da man de Quempallou, Soak, Salida Nula e a Banda
Potemkin. Acampada gratuíta.
REVOLTALLO. Pop, rock,
metal extremo e novas tendencias son as apostas do Revoltallo, o festival que se celebra en
Monte Alba, Vigo, e que se converte, cos seus cinco días de
duración, no máis longo dos que
se celebran no país. El Cubo,
Mürfila, Vikingo M.D, Estirpe,
Ancient Rites, A Banda de Poi e
Oscar Pazos, Ales Pardo e Edu
G, entre outros compoñen o cartel desta XIII edición.
PAREDES DE COURA. Da
outra beira do Miño celébrase do
14 ao 17 de agosto un dos festivais máis destacados do verán,
o Paredes de Coura, que nesta
nova edición inclúe no seu pro-
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grama artistas consagrados do
panorama internacional. O martes 15 Morrissey, o ex-Smith e
vocalista de referencia do movemento post-punk, presenta en
Portugal os temas do seu novo
traballo Ringleader os the Tormentors. Tamén se subirán ao
escenario o colectivo Broken Social Scene, referente na escena
indie do Canadá e os neoiorquinos Fisherspooner e White Rose
Movement, entre outros. Para o
16, Bloc Party, Yeah Yeah Yeahs,
Gang of four, Eagles of Death
Metal e para o 17 retorna unha
das bandas dos oitenta,
Bauhaus, xunto cos californianos
!!!(CHK CHK CHK) e Shout out
louds. O billete para un día custa
40 euros, o abono para catro 70.
Pode mercarse a entrada a través
da web na páxina oficial do festival, www.paredesdecoura.com. A
acampada na praia fluvial de Tabuão é de balde.
ORTEGAL ROCK. Do 18 ao
20 de agosto as guitarras electrificarán Cariño coa celebración
do Ortegal Rock 2Mil6. Super
Ratones, dEltonos, Pal Keli, Fe
de Ratas, Sinientro Total, Punto
Muerto, Costa Norte, Kaskarria
Punk e Saratoga compoñen o
cartel deste ano.
NOITE MEIGA NO VISO.
O Miradoiro do Monte Outeiro
Grande do Viso, Redondela, acolle a V Noite da Lúa Meiga, organizada pola Asociación Cultural
Santa María do Viso. Xunta a feira de artesanía, o sábado 26 e actuarán Tino Baz, Serra-lhe aí, Dani Bellón e Diego Maceiras, Tanxedoras do Pandeiro. A festa continúa o domingo 27 cun xantar,
xogos populares e a actuación de
diversos grupos folclóricos.♦
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Cadriños atlánticos
M.B.
Bruce Timm, Brent Anderson,
Frederik Peeters, Guy Delisle,
Kim e Fermín Solis son algúns
dos autores convidados da IX
edición do Viñetas desde o
Atlántico, que este ano, coincidindo coa celebración do Ano
da Memoria, abre unha mostra
que percorre a banda deseñada
creada durante a guerra civil.

Capa de Enmanuel Lacerntet e, á dereita, deseño de Bruce Timm.

M.B.
Por terceiro ano consecutivo, celébrase no concello de
Palas de Rei a Marcha Irmandiña que culmina coa
toma simbólica do Castelo
de Pambre. Organizada pola
Plataforma pola defensa do
Alto Ulla e a Asociación de
Damas e Cabaleiros de Vilar das Donas, a marcha ten
como obxectivo reivindicar
“a recuperación do Castelo
de Pambre, a través da súa
restauración e posta en valor, para o uso e disfrute de
todos”.
A marcha terá lugar o sábado 5 de agosto e a participación é aberta. A praza do
concello de Palas de Rei é o
punto de partida da andaina,
que percorrerá, durante os
sete quilómetros de recorrido, lugares como o pazo da
Ulloa, o balneario e boa parte da beira do río, no último
traxecto, até a chegada ao
castelo de Pambre.
Xa no castelo de Pambre, ao redor das oito da
noite, farase lectura do manifesto e terá unha comida
popular. O castelo foi testemuña no século XV das loitas irmandiñas que se suce-

deron no país, resistindo o
paso do tempo até a actualidade.
Outra das actividades
destacadas dentro da programación é a toma simbólica do castelo. Con esta actividade o que se persegue
dende a organización é, do
mesmo xeito que se pretendía na Idade Media, “recuperar o castelo para o pobo”. Segundo reivindican,
baseándose na lei de patrimonio, “o pobo é o lexítimo
posuidor” do castelo, “un
patrimonio impresionante
que porén, decepciona o visitante polo seu estado de
abandono e o da súa contorna”.
Como novidade, este ano
realizarase unha marcha nocturna, con lanternas e fachos
dende o castelo até o Castro
de Remonde.
O programa da Marcha
Irmandiña rematará cun acto
nas portas do castelo, no que
se iluminará con velas a fachada.
Todo o percorrido farase
a pé ou a cabalo, podendo ir
todas as persoas que o desexen ataviadas con roupas da
época.♦

Da outra beira do Atlántico
Na Coruña poderán verse ademais as creacións e os últimos traballos dos dez autores convidados
nesta edición do Viñetas. Procedentes do resto do Estado, de
Norte América e de Europa as súas propostas persoais valéronlles
para acadar un oco destacado
dentro do cómic actual. Un deles,
o norteamericano Brent Jones,

aínda me lembro diso 2006

Marcha Irmandiña
no Castelo de Pambre

catálogo da sétima Bienal da Caricatura de Ourense 2004 e participou no libro homenaxe a Joan
Manuel Serrat.

izaskun álvarez gainza (donostia 1982)

cómic dende os anos cincuenta.
Coincidindo coa celebración
do Ano da Memoria, o Viñetas
inaugura a mostra A guerra de papel, na que se traza un percorrido
pola contenda bélica iniciada no
1936 a través da produción gráfica dos autores de banda deseñada.
Tamén se exporán os orixinais do
último premio do certame Banda
Deseñada Castelao, que patrocina
a Deputación da Coruña, que este
ano recaeu na obra Un home feliz,
asinada por Antonio Seixas Cruz,
colaborador da revista Golfiño durante o 2003. Seixas Cruz ilustrou
a revista Murguía, contribuíu no

ant_art

Cita obrigada dos amantes da banda deseñada, o Viñetas desde o
Atlántico volve abrir as súas portas
o14 de agosto cun programa amplo
e cunha nómina de autores convidados destacada que inclúe algunhas das figuras máis representativas da banda deseñada internacional, como os norteamericanos
Bruce Timm, Brent Anderson ou o
francés Emmanuel Larcenet.
Por vez primeira, incorpórase
ás sedes habituais do Quiosque
Alfonso, Palexco, o Palacio de
María Pita e o edificio municipal
de Durán Loriga, a Casa dos Peixes. Todas elas acollerán até o 27
de agosto, unha semana máis tras
a clausura do Viñetas, as diferentes mostras programadas. Será
este novo espazo o que albergue
a mostra Un mar de viñetas. Pola súa banda, nas paredes da sala
de exposicións do Colexio de
Arquitectos permanecerá pendurada unha mostra sobre a presenza da arquitectura no mundo do

asinou a novela gráfica dos XMen Deus ama, o home mata, recoñecida por moitos como unha
das mellores aproximacións ao
mundo dos mutantes. Brent Jones, que comezou profesionalmente co personaxe de Marvel
Ka-zar e que ten publicado traballos como Somerset, Strikeforce
Morituri ou Spinworld, está a traballar na actualidade no seu último volume Astrocity: The dark
ace e na serie Rising Stars: Untounchable. De Estados Unidos
achegaranse tamén as obras de
Bruce Timm, recoñecido no mundo da animación despois de reali-

zar os deseños da multipremiada
As aventuras de Batman, ideas
coas que conseguiu na década dos
noventa revolucionar este eido.
Malia estar os maiores esforzos
do autor dirixidos cara o audiovisual, Bruce Timm nunca deixou
de colaborar en diversos proxectos dentro da banda deseñada, realizando os minicómics de HeMan para a casa Mattel, Amor tolo ou a versión en cómic de As
aventuras de Batman. Haberá espazo tamén para Frederik Peeters,
creador no 2001 de Píldoras
azuis, unha obra de tintes autobiográficos na que afronta con
naturalidade un tema tabú como é
a SIDA, para Guy Delisle, para o
cacereño Fermín Solís, para Jessica Abel, autora da premiada obra
La perdida, e para Kim, Joaquim
Auubert I Puig-Arnau, creador
dun dos personaxes máis famosos
do cómic español, Martinez o Facha, con case trinta anos de historia ofrecendo un hilarante testemuño dos moitos cambios que sufriu o Estado dende aquel 1977.
As obras a medio camiño entre a acuarela, os acrílicos e o
gauche de Esad Ribic, as creacións do francés Emmanuel Larcenet, cun estilo dacabalo entre o
realismo e a caricatura plasmado
en obras de éxito que transcenderon as fronteiras francesas, como Os combates cotiás, completan o Viñetas.♦
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Festa e mestizaxe
na V edición do FESTIGAL
XELA CUÑARRO
Os pasados 24 e 25 de xullo miles de persoas achegáronse
ata o Campus Sur de Compostela para asistir aos concertos e
aos diversos actos organizados por Galiza Nova, pola Fundación Galiza Sempre e pola Comisión Festigal. Toda unha mestura e variedade de propostas para uns días nos que Compostela vive inmersa nunha actividade frenética. Parte desta actividade, dende hai cinco anos vaise para o Campus Sur de Compostela. Charlas, debates, recitais, actuacións. É o Festigal 2006.
Xa pasado o Día da Patria, mentres rematan os concertos no
palco situado ao lado da Alameda, unhas grúas levantan as carpas blancas situadas no Campus
Sur. Mentres, vai pola metade o
último concerto, o dos portugueses Mercado Negro. O Festigal
chega ao seu fin. Por aí queda
unha bandeira nun pau, colgando dunha das carpas e unhas
cantas caixas con panfletos, algúns deles polo chan. Horas antes, o espectáculo era diferente.
O Campus Sur aparecía
cheo de xente que ía e viña, paseando, vendo os postos de artesanía, os de libros ou os de diversas organizacións ou só charlando e topando cos vellos amigos. Un punto de encontro e tamén de debate, de intercambio e
mostra de ideas. A oferta variada
permitiu que, durante os días 24
e 25 se puidese, dende asisitir a

un concerto, até ir a un recital de
poesía ou a proxección de documentais. Coma novidade deste
ano, o café concerto conseguiu
un éxito de público, ao combinar
o poder estar tomando algo con
escoitar música en directo. Na
Galería das Ideas debatéronse
temas coma o Estatuto ou a necesidade da recuperación da
Memoria Histórica dando lugar á
reflexión e o intercambio de ideas co público. Tamén coma novidades presentáronse este ano a
Galería da Ciencia e a Software,
na que se deu información sobre
o software libre. Na Galería das
Letras producíronse as presentacións de importantes novidades
editoriais coma Os libros arden
mal de Manuel Rivas, Contatras
de Paula Carballeira ou Recendos de luz e de sombra de Baldomero Iglesias (Mero).
Pero, sen dúbida, cabería

PACO VILABARROS

destacar neste Festigal 2006 a
oferta musical, que deu mostra
da variedade de músicas de diferentes culturas e estilos, mantendo sempre un lazo de unión
co galego. O concerto do 24
contou coa presenza dos sempre sorprendentes Ruxe Ruxe,
cos The Homens así coma con
08001 e Manimal. Rematou o
concerto cunha sesión de DJ
Floro. Xa o 25 subíronse ao es-

Estuda 4º de
Belas Artes na
Universidade do
País Basco. Entre
as súas mostras
individuais están
Jeanette meets my
french brother na
Galería Drum,
Donostia, 2006 e
Domestic 8* no
Centro Cultural
Egia, Donostia,
2005 Entre as
súas colectivas
figuran en 2005:
Certame de Novos Valores da
Deputación de
Pontevedra;
LOOP: The Festival 05 de Videoarte de
Barcelona; XLI
Certamen de Artistas Noveles de
Gipuzkoa, Koldo
Mitxelena, Donostia; VII Bienal Pintor Laxeiro, Lalín;
X Mostra ArtXove, Casa de Cultura de Pontedeume, A Coruña ou
Ciclo Emergente.
Nuevas Propuestas Videográficas,
Sala Ibercaja,
València. Colabora co Espacio
Menosuno de Madrid dende 2005.
Compoñente do
proxecto La Fresa
Bits (www.lafresa.org.) O seu
blog:
http://wcart.blog
spot.com//

cenario o grupo Espido, que deron un concerto cheo de intimismo, emoción e calidade musical.
Guadi Galego e Guillermo Fernández, ambos pertencentes a
Berrogüetto, estiveron unhas horas antes do seu concerto firmando discos xunto cos tamén
músicos Ugia Pedreira (Marful)
e Marcos Payno (Galegoz). Coma prato forte do Festigal o basco Kepa Junquera tocou nun

concerto no que se puideron escoitar temas coñecidos e novas
propostas do último traballo do
músico, Hiri. Junquera ofreceu
un dos concertos con máis
afluencia de público, no que os
ecos da txalaparta resoaron na
pedra compostelá. Pechou a
noite a animación e a festa de
Mercado Negro. O Festigal remata e o Campus Sur queda baleiro, preparándose para o VI.♦

A Ferraría
do jazz
LEANDRO ABOAL
Das pedras da praza do Teucro ás
pedras tamén nobles da Ferrería.
Pontevedra voltou a ofrendar a
súa cidade vella aos demos e as
estrellas do jazz nunha entrega
máis que sobresaínte dun festival
que reúne de balde aos mellores
amantes dunha música tan contemporánea como universal.
Aínda quedan afeccionados
daquelas iniciáticas e erráticas
primeiras edicións do evento.
Cando un simple palco de madeira de cinco por sete metros
soportaba unha programación
que merecía o fume dun pub de
nome calquera. Tempos con todo
heroicos que mesmo suxiren boas lembrazas por parte dos máis
vellos do lugar. A praza do Teucro sentíu como o festival crecía
e melloraba até chegar aos sete, e
de inflexión, últimos anos. Os do
tempo do despegue e das grandes contratacións. O mellor pasou desde aquela por Pontevedra
até converter o xullo pontevedrés nunha cita tan agardada como obrigada. Toda a Galiza en
clave de jazz quedou atenta á cidade do Lérez e a súa cita gratuita con nomes, emerxentes ou clásicos, do universo jazzístico.
Este ano tocou a calidade de
nomes como Jason Moran, Brad

Mehldau ou Terry Evans. Músicos de cabeceira para festivais
internacionais ou mesmo para
ocupar palcos en San Sebastián
ou Gasteiz. Tamén Solomon
Burke e o seu soul e o seu blues.
Do abarrote do antigo emplazamento ou da seriedade do Pazo
da Cultura óptase agora polas
10.000 persoas que disfrutaron,
repetimos, de balde, da pedagóxica mestria de Jason Moran, dos
prodixios de Mehldau ou do
blues eternamente reinterpretado
por un venerado Terry Evans.
O sacrificio de perder o anterior e entrañábel espazo pagou a
pena ante a aposta decidida do
Concello de Pontevedra pola calidade dos músicos escollidos
Un argumento de peso que verase meridianamente contrastado
desde unha figura de lenda como
Solomon Burke. Un home quen
de ofrecer un concerto memorábell e ser á vez capaz de solitarlle ao seu presidente imperial
que traballe pola paz e non pola
guerra. Sempre sentado, e tamén
pesado en quilos, o de Burke foi
a lección dun pioneiro do soul e
o blues que conquistou toda a
Ferrería malia as derivas freakies
propias de quen xa acada a categoría de mito da música popular
contemporánea.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Tiña razón!

Ao meu querido amigo Xosé Posse
Aquel día, o 12 de febreiro do
1873, o noso mestre don Crisanto Vidal estivera moi maxinativo. Non facía mais que entrar e
saír da escola, e non tiña coidado, contra do que adoitaba, dos
cativos e algueiros discípulos,
que se aproveitaban para faceren
toda clase de xogos.
Que lle pasaba ao intelixente
e querido mestre don Crisanto?
Poñeríase doido? Cando finou a
clase da mañá meteuse na fábrica de salga de Casanova, que era
un republicano entusiasta. Alí vímolo enriba da rampla –inda parece que foi onte!– falando e braceando fortemente. Aquel día
non xantou nin foi pola súa casa.
Chegaron as tres da tarde.
Cando xa todos os nenos estabamos sentadiños outra vez na sección da escola, don Cristanto,
pálido, cheo de emoción como

quen vai dicir un segredo do que
está pendurado o porvir, púxose
de pé e falounos desta maneira,
con fala solemne, sinxela, agarimosa:
—Nenos, rógovos que me
atendades ben. Que o que vou dicirvos viva na vosa memoria namentres alentedes. Hoxe é un día
grande e glorioso para España e
máis para a nosa Galicia. Xa somos homes libres, donos da nosa
vontade e dos dereitos de que son
merecentes os pobos adiantados
e intelixentes. Morreu para sempre a tiranía! Xa temos república
en España! Hoxe non se tomará
leccion nesta escola. Ide xogar
fóra en sinal de contentamento e
para festexar este gran día. Nenos, meus fillos amados... Viva a
liberdade! Viva a república!

Nos ollos do intelixente mestre brillaron as bágoas... a súa
voz tremelicaba coa emoción.
—Viva! –berramos todos os
rapaces, saíndo á rúa ledos e reloucando.
Non nos dabamos de conta
dos fondos sentimentos que movían o nobre corazón do noso
mestre; o que sabiamos ben era
que aquela tarde latabamos oficialmente.
Polo camiño que vén do
Couto, unha corredoira fonda e
sombriza como en ningures vin
outra, sentimos o doce chío da
gaita. Era o vello Marzoa, o
gaiteiro máis mestre das Mariñas, que non tocaba máis que
cando había revolución ou o día
de San Mamede, que era o único santo merecente dos seus

agasallos. Viña tocando, coa
entoación máis brillante da palleta, o Himno de Riego, e vestírase coas mellores maxezas de
labrego mariñán.
Detrás de Marzoa puxémonos en ringleira belicosa un fato
de nenos. Marzoa deixou de soprar no punteiro, e díxonos, tornando a soprar con máis forza:
—Neniños! Berrade sempre:
Viva a república!
—Viva!, viva! Respondemos
todos a unha.
E acompañamos o gaiteiro
por todas as rúas facendo un barullo de primeira.
As xentes asomábanse ás
portas, cheas de curiosidade.
Cando estabamos perto da praza
Maor, chamou por min unha velliña moi velliña, que se alcu-

E nxeños e criaturas
Breogán e
a deriva
continental
Leo con asombro que o presidente do
Consello da Cultura Galega (Ramón Villares) e o vicepresidente do Goberno galego
(Anxo Quintana) propoñen definir a Galiza como “nación de Breogán”, non sei se
para intentar un consenso imposible ou para meter outra vaca máis no millo. Como
eu son folclorista (ou sexa, estudoso do
folclore, no meu caso da literatura oral, da
mitoloxía popular e das partes da literatura escrita que lindan con elas) non soporto
as folcloradas. E é diso do que estamos falando, de folclore, ou de circo (no peor
senso de ambas as palabras). Que definición é esa para un país? Nación de quen?
Vexamos: a Galiza é unha nación. Xa
está. Sen adxectivos. Repitámolo, que é
difícil: a Galiza é unha nación. Como Portugal, coma a Arxentina, como a Anglaterra, como Rusia, como Noruega. Nesta
premisa tan sinxela (e que implica tanto)

(*) Manuel Lugrís Freire asinaba os seus
escritos n’A Nosa Terra co pseudónimo
de Asieumedre.

Xosé Miranda
baséase o nacionalismo galego (aínda
que, certamente, a palabra nacionalismo
sexa confusa ou algúns pretendan confundirnos. Mais nacionalismo provén de nación. É nacionalista quen defende que a
Galiza é unha nación. Sen máis.) A Galiza
é unha nación, e as nacións están compostas por mulleres e homes, por un pobo,
por seres humanos. Non por seres míticos,
digo eu. A Franza non é a nación de Gargantúa nin a de Vercingetorix, nin a de Asterix nin a de Roldán. A Anglaterra non é
a nación de Boadicea nin a de Mambrú
nin a de Guatarrás. A Italia non é a nación
de Pinocho nin a de Héctor Fieramosca. E
a Galiza non é a nación de Breogán nin a
de Prisciliano nin a de Santiago Apóstolo
nin a do Mariscal Pardo de Cela (carai!
por un descoido ía escribir Mariscal Pétain). A Galiza é a nación dos galegos.
Breogán é unha figura do folclore, da
literatura popular irlandesa. Entre nós é un
foráneo. E como Eduardo Pondal (que non
ten culpa ningunha nisto. Saquemos o
sombreiro diante del) utilizou este personaxe para escribir “Os pinos” (pero Pondal
utilizou moitos outros personaxes na súa
poesía) e como “Os pinos” é o himno galego, e como a historia non ten volta atrás,
aceptémolo como símbolo da diferenza galega. Pero nada máis. Agora a Galiza xa é
a nación duns cantos Breogáns (dos que se
chaman así precisamente porque ese nome
aparece no himno). En realidade, a relación
entre Breogán e A Coruña é vella. Os irlandeses pretenden que proceden da Hispania,

que os seus antepadados son os milesios
que partiron de Brigantium ás ordes de Mil
Espane, o neto de Breogán. Pero aclaremos
algunhas cousas. Mil Espane é o mesmo
que “soldado hispano”. Os irlandeses crían
ser descendentes do deus dos mortos, o
mesmo que todos os celtas (así, os galos dicíanse descendentes de “Dispater” –o deus
dos mortos e pai dos vivos). Ese deus dos
mortos e pai dos vivos é Breogán, por outros nomes Bran e Brian. Os irlandeses
confundiron Brigantium co país dos mortos, se cadra pola similitude do nome e polo Faro (que é identificado por eles coa famosa “torre de cristal” do país do Alén). É
certo ademais que un dos pobos celtas británicos foi o dos brigantes e que os brigantinos (Bergantiños) era o pobo de Brigantium e arredores. En todo caso, isto é folclore. Folclore irlandés. Pero folclore.
Os disimulos e os subterfuxios nunca
dan resultado. Se tememos que, como somos minoría, non poderemos convencer
os outros de que no Estatuto debe figurar
que a Galiza é unha nación, digámolo claramente. Digamos cales son os nosos
principios aos que de ningún xeito imos
renunciar. A Galiza é a nación do pobo galego. Porque o contrario é o de sempre.
Páctase o “carácter nacional de Galicia”.
Eu non sei o que significa iso. Mais o PP
non o vai aceptar. Nós. para que acepte
cando menos o PSOE, cedemos. Despois
de pactar iso, defendemos que (no preámbulo) Galicia sexa “nación de Breogán”.
Ou estou errado e é “nación”? Pero se xa

se cedeu antes... e o PP non o vai aceptar
tampouco. Co PP non se pode contar. E co
PSOE? Talvez si, mais en calquera caso,
non a costa de renunciar ao irrenunciable.
Ou acaso o BNG lles vai pedir aos votantes un si a un Estatuto onde non figure que
a Galiza é unha nación?
Busco no dicionario o que pode significar “carácter nacional”. Vexamos: carácter é “trazo distintivo, calidade propia que
define a un organismo”. Nese senso, o que
define á Galiza será, logo, que é “nacional” sen ser nación. Eu non o entendo.
Se cadra cun exemplo: a vaca é un ruminante. A Galiza é nacional. Pois non me
cadra. Outra posibilidade: “Trazo dominante na fisionomía moral”. Así, como
outros son orgullosos, covardes, desprendidos, alegres, a Galiza é nacional. Tampouco o entendo. Unha última posibilidade: “Modo xeral de ser que teñen as cousas”: a Galiza é granítica. Si, e “nacional”.
En 1915, Alfred Wegener describiu a
deriva continental. Xa saben: un continente
vai derivando e desprazándose durante millóns e millóns de anos sobre un fondo máis
fluído. Así, a Australia viaxou en solitario
miles de quilómetros e a India chegou a
chocar coa Asia e uniuse a ela. O BNG vai
en intensa deriva continental. Algúns din
que deriva cara ao neorrexionalismo. Eu
non o sei. Pero sei que as derivas case sempre levan consigo fracturas. Fracturas, unhas veces, de pequenas ou grandes illas, como Madagascar. Outras veces, de continentes enteiros. Síntomas non faltan.♦

A Viñoteca
A cata desenvolvese en múltiplos
ámbitos, todos eles con diferentes
finalidades: dende a que fai o
enólogo de xeito continuado e
reiterado cos seus viños na adega,
pasando polos paneis de cata dos
diferentes organismos e entidades
(consellos reguladores, certames,
feiras, etc.), a que facemos na
Asociación Galega de Sommilliers, as que reflecten as etiquetas
nas botellas, os estilos diferenciados das revistas de viños, o puro
pracer nunha reunión de amigos
ou familiar, etc.
Na fase olfactiva da cata é
onde se atopan as maiores dife-

maba A Portuguesa, e que tiña
sona de muller afortunada, de
contrameiga, porque unha vez
caera dun piso segundo e non fixo mais que esmagar un gato.
Díxome:
—Neniño Asieumedre –xa
daquela me nomeaban así*– por
que toca hoxe o gaiteiro?
—Porque xa temos república, –respondinlle cheo de alegría
porque non había escola e máis
por esa vaidade que senten os
nenos cando saben darlles resposta cumprida ás preguntas dos
vellos.
—Vaia, hom, vaia! -dixo entón a Portuguesa–. Ides ben contentiños. Pois mira, neno; a cousa
non é para tanto, que por moitas
voltas que dea o mundo quen nos
amole nunca nos ha de faltar.♦

ANTONIO PORTELA

Aromas e algo máis
renzas nos variados estilos. Pero,
que cheiramos cando a copa parada ou despois de sometela a un
movemento de rotación acercamos a nariz a copa? A grandes
trazos: moléculas odorantes chegan á pituitaria que está conectada ás terminais das neuronas, estas transmíteno ao bulbo olfactivo e deste ao cerebro. Os aromas,
a diferenza dos outros sentidos,
van directamente ao cerebro. Por
iso poden provocar emoción.

1-Produtos químicos (etanal, aldehidos, etc.), 2- Descritores aromáticos (morango, mazá, vainilla, etc.), 3- Recordos
emocionais, pracer (grado superior, elevación).
A maioria dos catadores fican
na segunda fase, limitándose a
enumerar unha serie de descritores que pensan que atopan nunha
copa, tamén pensan que os consumidores fican nesta fase e que
desconfian dos que chegan máis

alá, eu non estou seguro, prefiro
pensar que gostan da fase superior, a da emoción e o pracer, e
non a limitada, fría e descritiva,
porque como dí o profesor J. Cacho Palomar, un dos maiores estudosos dos aromas do viño, “a
percepción olfactiva non produce só unha identificación material senón que modifica de xeito
non consciente o comportamento, xera emocións e evoca situacións pasadas”.

Unha das características dun
gran viño é a de satisfacer o padal e o intelecto.
Eu como catador non podo
censurar ou amputar recordos,
aromas e emocións que a eles
van asociados. Para iso non
gasto tres, dez ou sesenta euros,
e non creo que o elaborador
despois dos coidados e o traballo na viña, na adega, na crianza e finalmente na vestimenta
do seu viño, na maioria das ocasións, o mereza.
En fin, non todos serán malos
tempos para a lírica.♦
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Xerardo
Neira
‘Na Galiza sempre
houbo unha
relación amor-odio
cos lobos’
M.B.
A editorial Toxosoutos vén
de publicar O rei dos lobos, a
novela coa que acadou o galardón do V Certame Literario de Relato de Aventuras
Antón Avilés de Taramancos. A obra está ambientada
na época dos suevos, que o
leva a ficcionar este mundo?
Como non hai moitos escritos nin moitas crónicas da
época, pensei que era unha
boa ocasión para mesturar a
historia coa ficción, elaborar
unha novela e recrear como
puido ser a vida daquelas. A
acción comeza moi pronto e
entre os personaxes atópanse
nobres suevos e habitantes de
Lugo, a cidade romana máis
importante despois da invasión. Hai outra figura importante na trama, o líder dunha
banda armada, que non existiu na realidade e que ten un
compoñente alegórico.
O non existir moita documentación sobre a época
axuda á hora de escribir?
Facilitoume o labor. Teño afección á historia pero
non son un profesional. O libro hai que velo máis como
unha fantasía que como unha novela histórica. Foron
tempos nos que calquera
cousa podería pasar así que
non poden obxectar nada.
Díxose que o libro era
unha homenaxe a Félix
Rodríguez de la Fuente.
Son biólogo, en parte
porque de neno vía os documentais de Félix Rodríguez
de la Fuente e me impresionaban, en especial as películas sobre lobos. En Galiza,
como en Europa, estes animais xogan un papel moi importante no folclore e na tradición oral. Sempre houbo
esa relación de amor-odio cos
lobos. Os gandeiros rexéitano
porque lle mata o gando pero
tamén se ve como un animal
sobrenatural. Quixen facer un
conto galego.
Despois de recibir o
premio e de que se publicara a obra, ten pensado seguir publicando?
Sigo a escribir, teño varias ideas que aínda compre
ir materializando.♦

Laxeiro en Sargadelos en 1994.

NO DÉCIMO CABODANO DA SÚA MORTE

Laxeiro en rama
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR
“...porque a noite
aniña e nunca mata”
Do libro
No corazón mancado
Noso trouleador: Pasaron dez
anadas pola sobreira grande de
Carmoega e outras tantas pola
carballeira de Barcia. Son as nosas árbores de prestixio e cerne
que non perden a palabra de nos
dar a permanencia. Nelas estamos co nidal dos soños e a esperanza da sempre vida contra
as furias e os ventos do esquecemento e da resignación. Somos aves a descubrir, aínda sen
ti nestes dez anos, a herdanza da
terra asucada e feita en pan de
festa, en viño, en conversar. Velaí a túa presenza, nunca ausente: leria, chapeu, ollos e bico
miúdo de grau de trigo ou de
centeo que nos enche as arcas
da memoria, as tullas de gardar.
Estou aquí por terceira vez nesta campa onde descansas e non
dormes sono profundo porque

sabemos que estás na labra doutra obra máis acendida e luminosa: eses retallos do fiasco que
é a vida e non hai tempo acó para a denuncia en belas artes. Xa
terás obra nova nestes tantos días de ausencia; e os que te sabemos de acordanza feliz e insubornábel agardamos esa luz que
nos adentra, esa mensaxe, ese
universo laxeiro que nos leva en
recaladas de ledicia e compromiso. Hai agora quince anos e
uns días andei contigo pola nosa
casa, pendurado en labra de
óleo: era un cadro fermoso que
rebrincaba en formas e colores
na lucerna do mar de Cangas.
Unha semaniña enteira de muiñada ao meu carón e fiquei
cumprido, capaz de te pronunciar na confianza e ter así o orgullo dos amigos que ti honras.
Veño de velo arestora, nesta mañá, no seu lugar máxico: estampado no aire de Lalín, para que
alguén soñe. Soñamos e non hai
resignio á túa perda, porque estás aquí tan perto e floreas cada

A ofrenda
do día 25
FRANCISCO CARBALLO

D

úas ofrendas teñen relevancia entre
nós, a “real” o día do Apóstolo
Santiago, e a “sacramental”, en Lugo.
As dúas teñen antigüidade e foron
formalizadas no século XVII.

primavera e dás ramallos de cereixas e mazás e peras balboriñas…; e se o tempo axuda, como arestora, teremos tamén
contigo outro magosto feliz e o
viño en canto, para que o inverno espelle e sexa outra fartura.
Da nosa última visita fica a
memoria fotográfica no libro
dunha editorial humilde que ousou a presenza neste lugar para
ilustraren deste xeito os alumnos dos liceos, hoxe nominados
IES, coa palabra poética e, de
certo, co símbolo da túa labarada, en alzas sobre o meu corpo
de figurante anónimo e dos tres
músicos balcánicos que acompasaban os versos naqueloutra
mañá de xullo neste camposanto que te agocha dos esquencementos, todos, como alta ara de
oficios, como artesa de convivios, como arrecendo a chorimas e a herba verde ou seca, unha vez rematada a función e os
ciclos da paisaxe. Sempre a paisaxe en corpos, rostro, rastros
de alma, que sabemos que ti

A sacramental ten referencia no escudo
de Galiza, é realizada por un dos
representates dunha das sete cidades
cabeceiras do Antigo Reino de Galiza.
A real correspóndelle á Monarquía en
persoa ou en delegación. É unha ofrenda
para significar o padroado santiagués de
España. A forma de emitirse tal ofrenda na
misa pontifical do 25 de xullo contén
simboloxías arcaicas. Quere manter a
alianza entre o trono e o altar. Diríxese ao
Apóstolo como poder protector de España e
da Coroa. Soa todo o discurso a fetichismo.
Debemos entender que unha misa é un
acto estritamente relixioso. Que toda
invocación cristiá se dirixe a Deus e que aos
santos os homenaxeamos. O poder político,
como tal, non ten senso nunha celebración
eucarística; a asistencia de dirixentes

adentras e profundas máis alá
das nosas claridades, e metes
sacho e raño, creas estivadas,
fas as borreas e sementas o trigo
coma sempre para que todo medre, floree, fructifique e comamos en ti a marabilla das formas
e as nembranzas.
Garda por esta mañá un anaquiño do teu tempo e óllanos na
mesa de xantar para escoitarmos
dicir na túa voz a lucidez das febres, outra vez máis, que ti non
pintas nada, que só é divertimento, brincadeira, algarabía, infancia...; que son mentira a creación
e o xenio dos adultos, que non
existe o mito. Pillabán Laxeiro!
Ah! E, da nosa parte autente,
mándoche neste fax un melindre
de ledicia deportiva: o Óscar Pereiro no segundo lugar deste
Tour de Francia. Dálle tamén outra aperta de buxo e un bico
grande ao Willy, se é que pasa
por aí, caladiño e libertario, co
seu stradivarius soñando a Mozart, Bach… E ti que as goces e
que as bailes, canta.♦

poilíticos crentes da confesión que celebra, é
persoal e non poítica. España é un estado
aconfesional. Galiza unha nación cun
goberno bipartito aconfesional e unido, mais
con diversidade ideolóxica e relixiosa.
Alégrame que neste 25 de xullo, a misa
pontifical da ofrenda exprese a diversidade
ideolóxica do “bipartito” e suxira a urxencia
de modificar ese rito arcaico para que sexa
conforme ás esixencias dun catolicismo
actual e dunha Galiza que celebra a súa festa
con dignidade e sen submisións rituais
contrasignificantes.
A Igrexa galega que se manifesta o día
do Apóstolo, na festa da Patria, ten
necesidade de expresar a súa identidade
católica que acepta o Vaticano II e non
desmerece con ritos trasnoitados de
significación autoritaria.♦
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O Trinque
Medievo en Sta. Maria de Feira
Entre o 28 de xullo e o 6 de agosto,
a localidade portuguesa de Santa
Maria de Feira (ao sur do Porto) celebra a Viagem Medieval, un festival
de música, comida e teatro que conducirá os que alí vaian ao século

XV. Amais de malabarismos, lides
de cabaleiros, xogos e xustas, poderase aprender a facer pan de fogaça
ao vello estilo, degustar queimadas
ou contemplar as representacións de
acontecementos daqueles anos.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

C U L T U R A

Allariz

con Galatasaray-Depor,
un día en Europa.

■ EXPOSICIÓNS

Ferrol
Ferrol

MANÉ BOÁN

■ EXPOSICIÓNS

Mostra a súa obra pictórica
na sala da Fábrica, até o domingo 30.

ANXO ÁLVAREZ
As súas fotografías e esculturas expóñense até o xoves
17 na galería Be Truth.

O Barco
Barco

O grupo
suízo Cenk
anda a
tocar polo
país, como
por
exemplo en
CHANTADA
este sábado
29.

D E

■ EXPOSICIÓNS

SEN COMENTARIOS

GUSTAVO ALMEIDA

Podemos ollar as obras de
Daniel Pérez na galería Sargadelos até o 31 de xullo.

O brasileiro actúa este
venres 28 ás 23 h. na Praza do Concello. No mesmo
lugar van tocar o venres 18
de agosto Los Escarabajos, grupo cordobés que
realiza versións de temas
dos Beatles.

XXIII XORNADA
INTERNACIONAL
DE FOLKLORE
O venres 11 de agosto desde
ás 23 h. teremos no Campo
da Festa exemplos de culturas e tradicións de países
dos cinco continentes.

MAGÍN BLANCO
O cantautor valdeorrés
ofrece, o venres 25 de
agosto ás 23 h. na Praza
Maior, os temas do seu último disco Ella.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

Bueu

MARTÍN CHIRINO
Podemos contemplar unha
mostra deste escultor na sede da Fundación Caixa Galicia até o 3 de setembro.
■ TEATRO

A Coruña

ENTRE A PALABRA E
A IMAXE

■ EXPOSICIÓNS

Na Fundación Luis Seoane
podemos contemplar esta
mostra autoproducida na
que se analisan experiencias
de artistas españois, portugueses e brasileiros no eido
da vinculación entre a iconografía e a expresión escrita, desde os anos 70 até a actualidade. A selección inclúe
obras de Tàpies, Antoni
Muntadas, Helena Almeida, Álvaro Lapa, Almudena Fernández Fariña e
Antonio Dias, entre outros.
Até o 17 de setembro.

DE CASTELAO
Á ACTUALIDADE

A mostra A Galicia artística contemporanea pode visitarse, até o 12 de setembro, na Fundación Rodríguez Iglesias.

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

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

■ EXPOSICIÓNS

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

O SOÑO DUNHA
NOITE DE SAN XOAN
Na Praza do Concello podemos ollar esta película de
animación este xoves 27 ás
10 e media da noite.

Cariño
■ MÚSICA

LOS DELTONOS
Este grupo vai dar un concerto o venres 18 de agosto.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

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

Chantada
■ MÚSICA

CENK
A banda suíza de ska-punk
celta, de xira pola Galiza,
chega este sábado 29 á sala
Mogay. Máis información
do grupo en www.cenk.ch.

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

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

CONTIDO E VESTIMENTA
As fotos de Marta Nogueira 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 película de Tim Burton. No mesmo lugar poderemos visitar
a mostra A destrución e o
amor de Manolo Millares
até o 20 de outubro.

MONCHO BORRAJO
O polifacético artista presenta o seu espectáculo España Cabaret 2006 este sábado 29 ás 20 h. e o domingo 30 ás 19 e 22 h. no teatro Jofre.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

IGLESIAS REQUEJO
Podemos ollar a súa obra
no Museo Provincial até o
luns 31.
O pintor Xosé Villamoure
presenta esta mostra, até
luns 31, na galería Clérigos.

■ CINEMA

RIVAGES

Dentro do ciclo Cinema ao
aire libre podemos ollar esta película o mércores 2 ás
22,30 h. na Escola do Pedrón de Megalofes; o mércores 9 proxéctase á mesma hora no Adro da Igrexa
de Sillobre O sono dunha
noite de San Xoan; o mércores 16 temos na rúa peonil do CPS de San Valentín
a fita Un franco, 14 pesetas; e o martes 29 na Praza
do Concello gozaremos

E S P E C T Á C U L O S

Danza Aberta
Aberta
No MACUF da CORUÑA, dentro deste festival poderemos disfrutar este
xoves 27 desde as 18 h, coas compañías Eudanza Danza, Colin Sinclair Danza Jazz, Experimentadanza, 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.♦

Marín

Narón

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PAZ PESCADOR

NOVOS VALORES

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

O Paseo Marítimo de XUVIA acolle, até o luns 31, a
III Mostra de Escultura
Arquitectónica.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 06
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, recoñecido como o máis
importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
nas que non só se valora a
beleza formal, senón tamén
a crueldade e os problemas
de conservación da natureza, van estar expostas até o
luns 31 na Casa da Cultura.

MONTSERRAT
GÓMEZ-OSUNA
Mostra a súa obra máis recente na galería Marisa
Marimón 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 Morrazo, presenta Pluralidades.

Remata este
domingo 30
a mostra de
Libros de
Autor, de
José Emilio
Antón, en
OURENSE.

LÁMPARAS

Fene
DOCE FUERA DE CASA

E

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

Malpica
■ EXPOSICIÓNS

XXIII MOSTRA
DE OLARÍA POPULAR
Podemos contemplar esta exposición do 4 ao 13 de agosto
na Casa do Oleiro de BUÑO.

Carteleira
Carteleira

☞

UNHA HISTORIA
DE BROOKLYN. Unha parella con dous fillos divórciase e comezan a saír os
trapos sucios dos dous. Os fillos, ademais, toman partido
por cada un dos pais. Cinema
independente americano.

☞

O SECRETO DE
ANTHONY ZIMMER.
Para despistar á policía, unha
muller seduce a un descoñecido e fai que pensen que é un
perigoso criminal. Película
francesa cun final forzado.

☞

NA CAMA. Unha parella de descoñecidos ten
un encontro sexual casual que
dura varias horas. Na cama
irán coñecéndose e saíndo a relucir o seu pasado e presente.
Diálogo cunha soa localización moi ben resolto.

☞

O TIGRE E A NEVE.
Un poeta e profesor universitario (Roberto Benigni)
namórase dunha xornalista
(Nicoletta Braschi) que vai ao

Iraq a entrevistar a un escritor
árabe (Jean Reno), que vivía
en Francia e que co gallo da
guerra voltara ao seu país.
Benigni ensaia a traxicomedia
novamente, tras o éxito de A
vida é bela, cun resultado máis
discreto e caendo en exceso na
equidistancia.

☞

O SEÑOR DA GUERRA. Un cínico entra
no tráfico de armas e aproveita
a caída do socialismo nos noventa para ampliar o negocio.
Sen escrúpulos, amasa unha
fortuna e casa cunha modelo á
que desexa desde mozo. Película que denuncia unha actividade que involucra os gobernos occidentais.

☞

DIARIO DUN EXECUTIVO AGRESIVO.
Un directivo, dunha empresa que
representa guionistas de televisión, comeza a escribir un diario
ao tempo de sospeitar que a súa
muller estáo a enganar con outro.
A partir dese momento desenvolveranse distintas situacións que

levarán o protagonista a recuperar o amor perdido. Comedia
descargada sen pretensións.

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

A PROFECÍA. Remake dun clásico do cine de
terror. Unha parella de clase alta cría o Anticristo, nacido coa
marca 666. O pequeno, favorecido pola Natureza, imporá a
súa lei ao seu redor.♦

O Museo Municipal (Lepanto 6) acolle a mostra
que dá a coñecer a obra
plástica deste artista afincado en Madrid, colección de
120 libros iniciada en 1971:
exemplares bibliográficos
ilustrados, moitos deles
únicos, ademais de librosobxeto e diversos montaxes
realizados con eles, asi como os seus bocexos e deseños. Ademais, durante o
tempo que dure a mostra,
haberá actividades como
conferencias e obradoiros.
Até o domingo 30.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL NIETO
Até o venres 28 temos a súa
pintura no Convento do
Carme.

Pedrafita
do Cebreir
o
Cebreiro
■ EXPOSICIÓNS

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

A Pobra
do Caramiñal
■ EXPOSICIÓNS

Mª JOSÉ REBOREDO
A pintora presenta a mostra
Cruceiros e petos de ánimas até o martes 15 na Casa da Cultura.

Pontevedra
■ CINEMA

CINEMA NA LÚA
O Cine-Club Pontevedra
organiza este ciclo na Praza
da Pedreira e comeza este
xoves 27 á noitiña coa fita
Good Night, and Good
Luck (2005), dirixida por
George Clooney; o venres
28 ollaremos Broken Flowers (2005) de Jim Jarmush; o sábado 29 Charlie
e a fábrica de chocolate
(2005) de Tim Burton; e o
domingo 30 Volver (2006)
de Pedro Almodóvar (na
versión en castelán).
■ EXPOSICIÓNS

PONTEVEDRA
COMO INSPIRACIÓN

Caixanova reúne, até o 24
de setembro, nesta mostra
inaugural do novo Centro
Social, 57 obras de 28 artistas que estiveron ligados á
cidade, como Carlos Sobrino, Castelao, Arturo
Souto, Colmeiro, Laxeiro,
Rafael Alonso, Nóvoa ou
Leiro, entre outros, percorrendo as tendencias artísticas desenvolvidas na Galiza desde principios do século XX até a actualidade.

PONTEVEDRESES
NA EMIGRACIÓN

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

OFF/FÓRA
Até o 3 de setembro a 29º
Bienal de Pontevedra achega a obra de galegos, arxentinos, uruguaios e chilenos,
baixo o título Movementos
imaxinarios entre Galiza e
o Cono Sur. Poderemos
ollar o traballo de Aili Chen,
Ana Gallardo, Bernardo
Oyarzún, Carlos Rial, Diego Santomé, Din Matamoro, Josefina Guilisasti, Ma-
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LIBROS
DE ARTISTA
DE JOSÉ EMILIO ANTÓN

MÚSICA
XXII Intercéltico
Intercéltico
de Moaña
Con todos o concertos, actividades e
zona de acampada de balde, comeza
o xoves 27 con teatro, danza, obradoiros e pasarrúas. O venres 28 tocan Fiandola, Brigada Víctor Jara
e Leilía; o sábado 29 están Treixadura e Orfeón Treixadura, Camaxe e Os Cempés; e o domingo 30
Macfeck e Berrogüetto (todos os
concertos a partir das 22,30).♦

Treixadura.

Festival da Terra
e da Lingua
Volta o venres 28 e sabado 29 ao
Moinho do Pedroso en NARÓN. 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 Festivalzinho, xogos
populares, debates, exposicións,
teatro, campionato de matraquillo,
zona de campismo, e comida e bebida a prezos populares.♦

Skacha.

V Noite
da Lúa Meiga
O miradoiro do monte Outeiro
Grande do Viso en REDONDELA
acolle desde ás 19 h. do sábado 26
unha Feira de Artesanía, e as actuacións a partir das 21,30 h. de Tino
Baz, Tenxedoras do Pandeiro, Dani Bellón e Diego Maceiras, e Serra-lhe Aí. O domingo 27 continuará a Feira de Artesanía a partir das
12 h.; ás 12,30 h. haberá Sesión Vermú amenizada polos gaiteiros do
C.C. de Chapela, as pandereteiras
Anaquiños e o grupo de baile Cabeiro, á que lle seguirá un Xantar
Popular; pola tarde desde ás 16 h.
haberá Xogos Populares para crianzas e maiores e as actuacións das
pandereteiras Flor de Toxo e Curricainas, os gaiteiros do C.C. de
Cedeira, o grupo de baile As Pedriñas, e a agrupación folklórica Xente Nova. Información completa en
www.terrameiga.net.♦

Samesugas.

Rock e Motos
no Camiño
O venres 28 poderemos escoitar
neste festival de PALAS DE REI á
Banda de Poi, El último ke Zierre, ou á banda suíza de ska-punk
celta Cenk, entre outros.♦

Espazo Activo
da Ulla
En San Miguel de Sarandón (VEDRA) este venres 28 a partir das 23 h.
co contador Celso de Lalín, o espectáculo de capoeira do grupo brasileiro Nagó e a música a cargo d’A
Requinta da Laxeira, Festicultores, Pé de Boi e Banda de Nash. O
sábado 29 ás 11 no Campo de Festa
haberá obradoiros alternativos; ás
16 na piscina, xincana de xogos de
auga e, ás 22, piraguas no Agronovo; a partir das 24: festa da escuma,
DJ Moncho e Pub Seven. Todo e
balde e con zona de acampada.♦

Música
na fronteira
fronteira
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 británicos Phi Life Cypher.♦

Festas de Couso
Na parroquia de GONDOMAR celebran o San Cristobo o sábado 29
cunha festa na que estarán Quempallou, Os Carunchos e Festicultores; o domingo 30 ocuparán o
seu lugar Treixadura, o Orfeón
Treixadura e Os Veraneantes.♦

A Todo Filispín
A Praza de Amboaxe de FERROL
acolle este sábado 29 e domingo
30 de xullo a 3ª edición deste festival, no que teremos o primeiro
día ás 22 h. ao grupo granadino de
hip-hop Genios de la Cachimba,
o surf instrumental dos madrileños
Los Coronas, e as sesións dos
Soul Tellers e Juan de Pablos; o
domingo á mesma hora gozaremos
co rock dos ferroláns Rif-Raf e o
heavy metal dos Saratoga.♦

Cristo
da Victoria
As festas de VIGO contan co concerto este sábado 29 da Coral Ca-

As nosas
músicas

Luar na Lubre.

sablanca no auditorio de Castrelos; o martes 1 estará en directo o
dúo británico Pet Shop Boys; e o
mércores 2 gozaremos co heavy
da mítica banda Helloween.♦

Sarabanduxa
As organizacións xuvenís que forman parte do Consello da Mocidade de BOIRO organizan o sábado 5
a terceira edición deste festival. No
escenario 2 tocarán pola tarde Nao,
Phanton Club e Haiku, e no escenario 1 teremos á noite ás bandas
Tokyo Sex Destruction, El Columpio Asesino, Dandy Fever e
Som do Galpóm. A organización
dispón de zona de acampada de
balde, con servizos públicos e duchas, e postos de comida e bebida.
Os asistentes poderán gozar con
multitude de actividades como Circuíto de Paint Ball, Exhibición de
Graffiti, Campionato de Fútbol 3 e
Campionato de Volei Praia polas
selecions galegas, Mostra de Piragüismo, Obradoiros de coiro,
Obradoiro sexual, ou Mercado de
asociacións de todo o país. Para
apontarse aos campionatos de volei-praia e futbol-praia chamar ao
680 470 293.♦

A noite do Trasno
Unha nova edición deste exitoso
festival organizado pola Asociación Mozas e Mozos, chega o
venres 11 e sábado 12 a Cabo
Milladoiro.

Udra, na parroquia de Beluso en
BUEU, con entrada gratuíta, acampada, prezos populares, praia,
monte, bo ambiente e música en
directo. O venres a partir das 22,30
h. van tocar J!t, Travelers, La
Kinky Beat e Kógito. O sábado
estarán en concerto Quempallou,
Soak e convidados; Salida Nula e
Banda Potemkin. Ademais haberá actividades desde o luns 7 ao
xoves 10. Máis información en
www.anoitedotrasno.org.♦

IntegrAcción
O sábado 19 celébrase o festival
Música e Solidariedade no Antigo
Estadio do Tecla de A GUARDA, co
concerto das bandas Primer Grado, Los Abrasivos, Area, Xerock,
Telephones, Kogito, Samesugas,
Skárnio, e High Sierras, e entrada
de balde ao recinto onde se instalarán mercadiños solidarios, postos
de artesanía, productos de comercio xusto e unha barra con prezos
populares.♦

Festival do Castro
Castro
A A.C. O Castro de PANTÓN xunta
en directo o sábado 19 os grupos A
Banda de Poi, Dios Ke Te Crew,
Os Tres Trebóns, Os Carunchos,
Nao, Papaiacola, Caldaloba e
Pista 4. O festival conta ademais
con espectáculos de malabares, títeres, pasarrúas, percusión, feira de
artesanía e zona de acampada.♦

Este ciclo organizado por Caixa Galicia leva os nosos sons e os dos países lusófonos a máis de trinta concellos. As mozas de Ialma tocan o
mércores 2 ás 23 h. en BAIONA; o
xoves 3 ás 22 h. en FOZ; o venres 4
ás 23 h. en RIBADAVIA; o domingo 6
ás 22 h. en SARRIA; o mércores 9 á
mesma hora en CEDEIRA; e o xoves
10 en CAMBRE. O cantautor portugués João Afonso estará o venres
18 en MONFORTE. O grupo folc
Luar na Lubre chega o venres 11
ás 22,30 h. a Bertamiráns, AMES; e
o domingo 20 ás 22 h. a CABANA de
Bergantiños; o brasileiro Gustavo
Almeida actúa o venres 11 ás 23 h.
na CANIZA; o domingo 13 ás 22 h.
en LAXE; e o mércores 30 de agosto
ás 22,30 h. en BOIRO. A cantante
María do Ceo faranos gozar coa
súa magnífica voz o sábado 5 ás
22,30 h. en Carnota; o sábado 12 ás
22 h. en PADRÓN; o sábado 19 ás
22,30 h. en LARACHA; o luns 21 ás
21 h. en VIVEIRO; o martes 22 ás
22,30 h. en PONTEDEUME; e o venres 25 en MARÍN. E Milladoiro dá
un concerto o luns 14 ás 23 h. no
CARBALLIÑO.♦

A xira
dos 100 anos
Para celebrar o seu centenario a cervexa Estrella Galicia organiza unha
serie de concertos, que chegan o sábado 5 ás 22 h. á praia de Riazor da
CORUÑA, onde artistas como Los
Limones, Cómplices, Miguel Costas, Silvia Superstar, Teo Cardalda, Juan Rivas, Iván Ferreiro e
outros rememorarán o repertorio de
Golpes Bajos e Siniestro Total; no
concerto do auditorio de Castrelos
en VIGO o sábado 12, tocarán Semen Up, Cómplices, Deluxe, Teo
Cardalda, Juan Rivas, e Iván Ferreiro; a xira rematará o domingo
26 na explanada do Pavillón Municipal de Deportes de LUGO co concerto de La Banda del Camión,
Juan Rivas, Deluxe, Iván Ferreiro e Miguel Costas & Silvia Superstar. Máis información en
www.estrellagalicia.es.♦

Nº 1.233 ● Ano XXIX ●
Do 27 de xullo ao 6 de setembro do 2006

rina de Caro, Pablo Chiuminatto ou Vari Caramés,
entre outros, no Pazo da
Cultura, Instituto Valle-Inclán e Facultade de Belas
Artes / Escola de Restauración, de 11 a 14 h. e de 17 a
21 h. de martes a sábados, e
de 11 a 14 h. os domingos e
festivos. O luns pecha.

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

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

GABRIEL CUALLADÓ
No Café Moderno / Fundación Caixa Galcia se encontra esta mostra fotográfica pertencente ao Instituto
Valenciá de Arte Moderna.
Até o 17 de setembro.

O Porriño

Convocatorias
V XORNADAS
HISTORIA E CULTURA

DE

Que se celebran na Casa da Cultura do
PORTO DO SON do 9 ao 11 de agosto, con
un crédito da USC. Para participar hai
que inscribirse e para facelo facilitan a información no fax 981 767 758 ou no correo electrónico concelleriacultura@portodoson.net. De entre as actividades destacamos as conferencias Memoria e historia. Unha teoría con aplicación práctica, de J.M. Monterroso Montero; A igrexa de S. Martiño de Noia, de Begoña
Fdez. Rguez; Os retablos do Barbanza.
Aproximación tipolóxica, de Iván Rega
Castro; As mortes de Cans, de H. Hervés
Sayar; As escolas na costa da provincia
da Coruña ata 1936, de Ana Lamelas;
As casas consistoriais da provincia da
Coruña ata 1936, de José David Glez.
Fdez; O 36 en Noia e Portosín, de Xerardo Agrafoxo; A masonería no Barbanza, por Carlos Pereira; Mareantes,
comerciantes e corsarios nos mares de
Arousa e Muros na I. Moderna (s. XVIXIX), por Daniel Bravo Cores; Emigración e exilio na Galiza do 36, por J.M.
Monterroso; a exposición Luís Seoane:
Trece estampas de traición; ou a presentación do cartafol O balandro Mª Teresa
e o comercio marítimo entre Vigo e Porto do Son no s. XX...

II PREMIOS DEPORTIVOS GALICIA

■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
Esta mostra reúne 50 estampas de gran formato do
fotógrafo Manuel Lemos
sobre a natureza, que podemos visitar no Centro Cultural até o luns 31.
■ MÚSICA

FESTIVAL FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL
O venres 11 de agosto ás 22
h. na Praza de San Sebastián
coa agrupación coreana Jung
Yonjin Musa, os turcos Aydin Dogan Anadolu Lisesi,
e o grupo local da A.C. San
Xurxo de Mosende.

A Federación Galega de Prensa Deportiva promove o recoñecemento e defensa
da profesión do xornalismo deportivo na
Galiza convocando estes premios nas
modalidades: escrita, radiofónica, audiovisual, fotográfica e internet, ademais de
4 premios con distinción honorífica á traxectoria máis sobranceira no xornalismo
deportivo galego, correspondendo un deles a cada unha das Asociacións Provinciais. Ademais, e na súa primeira edición,
convócase o Premio á igualdade e integración da muller na vida xornalística
deportiva. Poderán optar aos premios todas aquelas persoas, autores orixinais, e

empresas propietarias dos seus dereitos,
que envíen os traballos xornalísticos editados entre o 1 de xullo de 2005 e o 30 de
xuño de 2006, en calquera medio de comunicación da Galiza ou fóra dela, presentando unha copia, según o medio no
que fora realizado (no apartado impreso
as copias a tamaño DIN A4; en radio CD;
en gráfico formato 30 x 40; e en audiovisual e internet CD ou DVD). Os traballos
remitiranse ao Secretario Xeral da Federación antes do 10 de setembro a través
de correo certificado á sede social da Federación Galega de Prensa Deportiva,
sita na rúa do Hórreo 94, 1º B - 15702 de
SANTIAGO DE COMPOSTELA.

SUMMER ACADEMY
ON PHILANTROPY
A sede da Fundación Barrié en VIGO
acolle o 30 de agosto e 1 de setembro
o ciclo de conferencias e workshops A
xestión do cambio nas fundacións:
aproximacións estratéxicas nun entorno complexo, desenvolvido integramente en lingua inglesa sen tradución,
que ten como obxectivo proporcionar a
directivos de fundacións unha visión
estratéxica xeral en materia de xestión. Inscrición previa en www.efc.be.

IV PREMIO CENTRO R. PIÑEIRO
Convócase este certame de ensaio breve
para homenaxear a figura do ilustre galeguista, no que poden participar aqueles
autores que o desexen con textos orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e
axustados á normativa oficial, sobre calquera tema referido ao ámbito xeral do
pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía, filosofía ou historia).
Os traballos, dunha extensión mínima de
50 páxinas e un máximo de 70, impresos
ou mecanografados en formato A4 con
letra corpo 12 e un máximo de 32 liñas
por páxina, enviaranse ou entregaranse
por quintuplicado e só cun lema ou pseudónimo nun sobre pecho no que se aportará o nome e apelidos, enderezo, docu-

mento de identidade, teléfono e enderezo
electrónico antes do 4 de setembro, no
Rexistro Xeral da Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza dirixidos á Secretaría Xeral de Política Lingüística - Centro Ramón Piñeiro
para a investigación das Humanidades,
estrada Santiago-Noia, km 3 - A Barcia
15896 de SANTIAGO DE COMPOSTELA. O
autor premiado recibirá 3.000 euros e o
seu traballo publicarase na colección Cadernos Ramón Piñeiro.

XIV CERTAME M. LUEIRO REY
O Concello do Grobe xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
da súa figura, así como fomentar a promoción da literatura galega e os seus autores. Poderá participar calquera persoa,
sen distinción de idade ou nacionalidade,
que presente os seus textos en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os
traballos, que deberán ser orixinais e inéditos, terán unha extensión mínima se 60
páxinas e máxima de 120, tamaño DIN
A4, de mil oitocentas matrices cada páxina aproximadamente. Do texto enviaranse 5 copias baixo lema, antes do 15 de
agosto, a XVI Premio Manuel Lueiro
Rey, Praza do Corgo s/n 36980 O GROBE (Pontevedra), coas que se axuntará un
sobre pecho no que figuren, fóra, o lema
e título e que conteña o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así como o
título do libro. Máis información en certamelueiro@culturaogrove.com.

XI PREMIO
M. REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada organiza este certame
xornalístico no que poderán participar
traballos ou serie de traballos (até un
máximo de cinco), sobre temas relacionados co Patrimonio inmaterial galegoportugués, e que sexan publicados en
lingua galega en calquera dos medios
de comunicación escritos até o 1 de

agosto de 2006. Os autores deberán remitir unha páxina orixinal dos artigos,
na que conste a data de publicación e o
medio, acompañada dos seus dados, á
sede da fundación (Zona Deportiva s/n
36680 A ESTRADA) antes do 11 de agosto. A dotación económica do premio será de 1.500 euros. Máis información en
www.a-estrada.org, no teléfono 986
573 406 ou no fax 986 573 761.

XV PREMIO Á. CUNQUEIRO
O IGAEM dispón este galardón para textos teatrais, dotado con 6.000 euros, e
crea o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, dotado con
4.000 euros, aos que poderán concorrer
todos aqueles autores que presenten un
texto teatral inédito, escrito en galego
normativizado, que non fora representado nin premiado noutros concursos, de
temática libre e sen límite na súa extensión, quedando excluídas as obras de teatro breve e de monicreques. Os orixinais
presentaranse por quintuplicado en tamaño DIN A-4, en exemplares separados,
mecanografados a duplo espazo por unha
soa cara, numerados, grampados ou encadernados en perfectas condicións de lexibilidade, baixo un título e un lema inscritos na súa portada e acompañados dun
sobre pecho no que constará o mesmo lema da obra no exterior, e no interior os
dados completos do autor. Os traballos
enviaranse antes do 7 de agosto ao Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), sito na Rúa da Vesada s/n
en San Lázaro 15703 de SANTIAGO DE
COMPOSTELA. As obras premiadas publicaranse na colección Os libros do Centro
Dramático Galego, que o IGAEM coedita con Edicións Xerais, e terá apoio para
a súa representación, valorando positivamnete o xurado ademais das calidades
literarias e os contidos dramáticos que
posúan as obras, aqueles factores que incidan na súa viabilidade escénica. Máis
información no 981 577 126 ou en
www.igaem.xunta.es.♦

XUSTO MOREDA

ARQUETIPOS DE PODER

O pintor amosa a súa obra
no OMIC até final do mes
de agosto.

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

Porto
Porto do Son

■ MÚSICA

ACCIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

BACH DA GEWANDHAUS

Podemos visitar, até setembro, a mostra Arte actual na
Deputación da Coruña en
dúas sedes; no Pazo de
Fonseca 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 selección das creacións realizadas polos artistas participantes no I Encontro coa Pintura, celebrado o ano pasado no Pazo
de Mariñán.

ESTRATÉXICAS

MANOLO BLANCO
O veterano fotógrafo compostelán mostra unha escolma do seu inmenso traballo, até o 20 de agosto, no
Club Náutico de PORTOSÍN.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

A Orquestra de Cámara
de Leipzig vai dar un concerto o mércores 23 ás 21 h.
no Auditorio Municipal.

FOLCLORE
O luns 21 ás 22 h. celébrase na Praza da Música unha
Mostra Internacional coas
agrupacións Siviriachka
de Siberia e Aravot-Hayastan de Armenia.

MALVELA

■ EXPOSICIÓNS

As pandereteiras tocan o
xoves 10 dea agosto ás
22,30 h. no Cantón dos Moreno. No mesmo lugar teremos a Leilía e Banda o domingo 27 de agosto.

INCURSIÓNS

HABANERAS

Podemos admirar as fotografías de Fernando Páez
até o sábado 15 na Casa da
Cultura.

A XII edición do festival
celébrase o sábado 26 de
agosto ás 21 h. no Auditorio
Municipal.

Ribadeo

Malvela.

■ TEATRO

PINCOMPÉ
Malabares o luns 28 de
agosto ás 20,30 h. na rúa
San Francisco.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

ESPÍRITO DO CAMIÑO

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Convócanse axudas en forma de
bolsas de iniciación á investigación
agraria no Centro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo e na Estación de Viticultura e Enoloxía de
Galicia en Leiro, dependentes da
Dirección Xeral de Investigación,
Tecnoloxía e Formación da Consellaría do Medio Rural, no marco do
Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica de Galicia. A dotación
mensual bruta por bolsa é de 610
euros. Poderán optas a unha destas

bolsas as persoas que acrediten ter
rematado os estudos de enxeñaría
de grao medio ou superior en especialidades agrícolas ou que estea
matriculado no derradeiro curso das
citadas carreiras durante o ano académico 2005-2006 ademais de ser
natural ou ter veciñanza administrativa en Galiza ou ser fillo de emigrantes galegos no exterior. As solicitudes atópanse á disposición dos
interesados na internet nos enderezos:
http://www.xunta.es/conselle/in, ou en
http://www.dxid.org, e presentaranse
antes do 5 de agosto. Toda a información desta orde pode consultarse no
DOG de 4 de xullo de 2006.♦

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

Santiago
■ CINEMA

INADAPTADOS
Dentro do programa Arte
no Parque do CGAC proxéctase este xoves 27 ás
22,30 h. no parque de San
Domingos de Bonaval (no
caso de mal tempo a proxección terá lugar no Auditorio) The Misfits (1961), a
derradeira fita de Marilyn
Monroe dirixida por John

Houston. En agosto é o turno do ciclo Estraños e estrañados con: L´enfant
Sauvage
(1969),
de
François Truffaut, o xoves
3; Les vacances de M. Hulot (1953), de Jacques Tati,
o xoves 10; Blow Up
(1966), de Michelangelo
Antonioni, o xoves 17; e
American Beauty (1999),
de Sam Mendes, que pecha
o ciclo o xoves 24.

senta no segundo andar do
Pazo de Bendaña a mostra
Viaxe a través de diferentes interpretacións da figura de Santiago, con pezas
de arte ritual de diversos
países, fotografías do galego Luis López Gabú, ou
cadros do surrealista holandés Rick Lina.

ÁREA DE DESCANSO

■ EXPOSICIÓNS

A galería Espazo 48 organiza esta colectiva que estará
aberta até o 30 de setembro.

INTRAMUROS

GRANDES ARTISTAS

Co gallo da celebración do
15 aniversario do Real Patronato, o Consorcio e o
Concello presentan esta
mostra sobre A vida e o espazo interior dos conventos de clausura en Compostela, 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.

Titula esta mostra colectiva
a galería J. Lorenzo (no seu
local da Travesa do Franco) que inclue obras de Alfonso Abelenda, Arturo
Brea, Buciños, Xosé Cid,
Ramón Conde, Rafael
Masia, Marieta Quesada,
Yayo Quesada, Ana Legido, Eduardo Roca, Daniel
Bilbao, Fernando Pereira, Alberto Gulías, Ramón Manzano, Marta
Pardo de Vera, Mª Jesús
Pérez Carballo e Leopoldo Varela.

SANTIAGO
A Fundación Granell pre-

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

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

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

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

CULTURAS NO MUNDO
A mostra Coleccións do
Museo Nacional de Dinamarca pode visitarse, até o
27 de agosto, en San Martiño Pinario.

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

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

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

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

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

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

Sobrado
dos Monxes
■ MÚSICA

FUNDACIÓN
TONY MANERO
O funk e o baile chegan o
sábado 12 á Praza do Concello da man deste grupo.

A Rede

COMPOSTELA WIRELESS

ollarse até o xoves 31 de
agosto no teatro Arte Livre
(rúa Váquez Varela, 19).

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.

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

DO REVÉS
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

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

ESPERANDO
1.000 PALABRAS
A Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa) acolle
esta mostra de Andrea
Costas, Jorge Couceiro,
Victoria Diehl, Raquel
Durán, Fran Herbello,
Silvia Herrera, Santi Jiménez e Silvia Omil.

Na sala do primeiro andar
do MARCO encóntrase a
mostra Ruído e políticas
musicais, que presenta a un
grupo de artistas do mundo
da arte e da música compartindo estratexias performativas e estéticas para transmitir valores alternativos
ou contidos políticos críticos. Até o 17 de setembro
poderemos ollar pezas artísticas e documentos videográficos de Alaska & Nacho Canut, Tobias Bernstrup, Carles Congost,
Chico y Chica, Killer Barbies, Chris Korda, Yoko
Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

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

■ EXPOSICIÓNS

AURICHU PEREIRA

ARTURO SOUTO

■ EXPOSICIÓNS

A POÉTICA DA PAISAXE
A Casa das Artes presenta
esta mostra do pintor Carlos Fernández Iglesias até
o 17 de setembro.

BALEY
Podemos admirar as súas
pinturas até o domingo 6 de
agosto no C.S. Caixanova.

XOQUE CARVAJAL
As súas fotografías poden

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Temporada de verán: 500
euros por semana. Telf. 986 320 837.
■ Precísase dependenta para Cambados, menor de 21 anos. Enviar currículo
ao apdo. 1.915 de Vigo. Ref. Cambados.
■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Véndense cachorros de Fox Terrier en Vigo. Preguntar por Carlos
Martínez no 616 904 688.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas na 2º quincena de agosto por 580
euros. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoxoxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).

■ 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. Desde entón levamos desenvolvido actividades asistenciais e culturais na cadea, e asesorando e orientado nos
seus dereitos. Facemos un chamamento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.
■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.
■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para

inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.
Para particulares e institucións da comunidade. Primeira consulta de balde. Telf. 981 134 144.
■ Inglés impartido por nativa bilingüe diplomada pola Escola Oficial de Idiomas. Todos os niveis,
conversa, apoio, recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade,
chama ao 625 692 813.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Arréndase piso en Ribadeo no
mes de agosto. Telf. 982 120 839 /
676 727 518.
■ Particular vende W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas interesadas poden chamar ao telf. 679
421 169.
■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.
■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e tamén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.
■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.
■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.
■ Coido crianzas, anciáns e, tamén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.♦

Macfeck; o sábado 12 estará no mesmo lugar a asociación folklórica Xalgarete, celebrando os seus 20
anos de historia; e o sábado
26 poderemos gozar cos regueifeiros Luís O Caruncho e Benito Lobariñas.
■ TEATRO

EN ALTA MAR

ción presentada. Este xoves 27 e venres 28 reálinzase os concertos dos finalistas; e o sábado 29 o dos
gañadores.

AUDICIÓNS DIDÁCTICAS
O sábado 5 ás 12,30 h. e
con entrada de balde temos
na finca circundante ao Museo Liste a actuación de

Até o domingo 13 de agosto
podemos ollar esta obra da
compañía Teatro Aforo no
teatro Arte Livre. No mesmo
lugar represéntase do venres
18 ao 10 de setembro A Comédia da Vida Privada da
man do Teatro Novo de Lisboa. As actuacións celebraranse os venres e sábados ás
22,30 h. e os domingos ás 22.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

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

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

O MAR
A Casa de Galiza acolle,
até o 31 de agosto, esta
mostra de magníficas obras
pertencentes aos fondos da
Colección Caixa Galicia.♦

Non vos riades que o conto é triste

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

Vigo

■ A asociación Máximo Gorki de Vigo
imparte cursos de ruso en agosto.
Máis información, de 17 a 19 h, no telf.
986 224 457.

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.

ON THE POWER

Páxina electrónica de Compostela Wireless, entidade que organiza un Obradoiro
Aberto que se celebra até o primeiro de
agosto. Trátase de ensinar aos interesados
como usar as redes sen fíos e os programas
de acceso libre. De forma puntual tamén
haberá actividades complementarias.♦

Mostra de pintura na galería Trisquel e Medulio até o
29 de xullo.

■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase habitación a partir de xullo, con dereito a cociña e baño propio
en piso novo na zona de Conxo, en
Santiago de Compostela. Piso amoblado e exterior moi acolledor, a 10
minutos dos hospitais e do Campus
Sur. Preferíbel persoa que traballa e
se quede alomenos un ano. Contacto
no 687 581 137.

SWITCH

www.compostelawireless.net

Tui

Anuncios de balde
■ Alúgase vivenda de 60 m2 en Abeleiras-Dornedo (Oleiros), por 210 euros.
Máis información no telf. 981 614 348.

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 Palabras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.
■ MÚSICA

UTOPÍA SON
O Foro Utopía, o Coro Zeca Afonso e o café Uf veñen desenvolvendo a 1ª
Mostra de canción de autor, na que os participantes
optan a un premio de 600
euros para a mellor can-
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FOTOGRÁFICOS

Non lle imos dicir aos responsábeis de Patrimonio que non tomen ferias, mais si lle podemos
case implorar a conta da vixiancia do noso patrimonio cultural e histórico cando volten delas.
Custa tanto inspeccionar monumentos como as Torres de Altamira e a súa contorna? En Brión,
son xusto as que aparecen, á dereita, acompañadas diso que deixan facer tantos alcaldes.♦

Diego
Santomé
expón no
MARCO de
VIGO.

H

ai xente que se queixa
do cambio climático e
da calor que ía o Día
da Patria. Prosmadas. Vexan o
que lle escribía Otero Pedrayo, con 80 anos, á viuva de
Castelao, en 1968, anuncián-

dolle que ía ir a Santiago o 25
de xullo: “Hoxe e nun día de
calor que caían os paxaros
fritidos, tomei vermouth con
chourizo, comín empanada
de polos, bebín a xerriña de
viño e o coñac con zucre a

culleiradas –moi bo pros vellos anque pouco elegante– e
traballei máis de tres horas en
libros fortes” (Tomado de X.
Alonso Montero, Laio polo
irmán ausente, de recente
edición en Galaxia).♦
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Simeón Cantó
‘Os Siareiros reivindicamos a selección galega, non a cervexa’
H. VIXANDE
Simeón Cantó é un dos representantes de Siareiros galegos,
unha organización que superou as diferenzas entre afeccionados ao fútbol no noso país e uniuse para reivindicar seleccións nacionais deportivas
que participen nas competicións internacionais oficiais.
Organizaron unha manifestación o 24 de xullo pola tarde, a
conto de que?
Exactamente, un pasarrúas.
Na semana da Patria, Siareiros fai
a súa contribución cun acto lúdico e reivindicativo que consiste
en reclamar seleccións deportivas
nacionais oficiais para Galiza.
Ademais, estivemos presentes
con faixas reivindicativas nos tres
concertos organizados o 24: o
Festigal, o de AMI e o de Briga.
E por que non o 25?
Por motivos evidentes. Ademais de ser apartidistas, a maioría
dos nosos afiliados milita en distintas organizacións políticas e
Siareiros non quere interferir no
traballo político de ninguén. Fixemos malabares para non coincidir
o 24 con ningún outro acto.
Non será que o 25 non serían capaces de erguerse da cama despois de saír a noite anterior?
Esa é a soa que lle queren dar
á mocidade deste país, mais no
noso caso a proba de que non é
certo é a presenza de moitos de
nós nas manifestacións da mañá
do 25. Non fomos os Siareiros os
que organizamos concertos a última hora do 24, o noso pasarrúas foi ás sete da tarde.
Se ten que elixir entre a patria e unha cervexa, que prefire?
Vaia armario de pregunta! A
resposta é unha república galega.
O lema dos Celtarras é “bo-

rrachos e orgullosos”.
O actual non. Foino e hai algo nese sentido. A todos nos saen
as contradicións que imperan nas
bancadas e na xente que vai aos
campos. Siareiros é das organizacións máis coherentes. O nivel de
seriedade dos colectivos vence-

llados ao fútbol ponse en entredito por ser lúdicos, pero aínda así
se poden reivindicar cousas serias nun recinto deportivo.
Non me dirá que o fútbol é
algo serio?
Cada vez menos. A visión
que temos do fútbol como depor-

te espectáculo reflectímolo no
noso manifesto. Vemos o deporte en xeral e o fútbol en particular como un vehículo de expresión de persoas e pobos, fomentando valores de integración, respecto e solidariedade entre homes e mulleres.
Cantos siareiros galegos
hai?
A primeira tirada de carnés
foi de mil e esgotouse. Estamos
orgullosos de ser a organización
xuvenil do nacionalismo con
maior número de afiliados de
Galiza.
E siareiras cantas hai?
Menos das que quixeramos.
Ou sexa, o fútbol é cousa de
homes.
Ve as cousas ou brancas ou
negras. Cada día hai máis rapazas. Non chegamos ao mesmo
nivel de igualdade que noutros
ámbitos pero é un obxectivo a
conseguir.
Fútbol, baloncesto, balonmán... queren seleccións de todo?
En todos os deportes que podamos. O noso obxectivo non é
gañar nada. Tampouco son capaces de facelo os camachos e
compañía. Galiza ten dereito como nación a estar representada a
nivel deportivo nas competicións
internacionais. Hai nacións menores que xa o están.
Cales?
É un mito que só Escocia e
Gales teñan selección de fútbol
por razóns históricas. Un estudo
do Goberno vasco sinala que hai
40 nacións sen Estado representadas en distintos deportes. En
surf, a federación vasca é anterior á española.
E para cando un grupo galego en Eurovisión?
Si home, en plan Mocedades,
pero con Ana Kiro, Xoán Pardo e
todos eses.♦

n o v i d a d e

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

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

A NOSA TERRA

Unha
débeda,
Isaac
PILAR PALLARÉS

H

ai agora dez anos
comezaba eu estas
colaboracións que
ultimamente teño tan abandonadas. “Un comezo e
unha lembranza” era a miña particular homenaxe, a
tentativa de pagar unha débeda que en realidade nunca poderá ser saldada, a que
continúo a ter con Francisco Pillado Rivadulla. Aínda
hoxe é premente a nostalxia de non poder comentar
con el este ou aquel libro,
tantos aconteceres políticos
que teñen alterado –case
sempre para mal– a face
deste desvariado mundo.
El foi tamén un dos
grandes responsábeis da
publicación do meu primeiro libro. Eu fun a feliz
vítima dunha encerrona del
e da amiga Isabel Balaca
para lle ler a Seoane uns
poemas case adolescentes.
Daquelas horas máxicas
saíu tamén a participación
na homenaxe do Ateneo da
Coruña ao recentemente
desaparecido Lourenzo Varela. Seoane só tivo tempo
para decidir que un abondo
inxenuo libro de poemas
dunha rapaza nova saíse á
rúa en Ediciós do Castro.
Morreu subitamente e foron propiamente Maruxa
Fernández –a súa dona–,
Marino Dónega e moi especialmente Isaac Díaz
Pardo os que se encarregaron de que fose realidade o
que Seoane tan xenerosamente tiña estabelecido.
Así que eu estou aquí
grazas a eles, como tantos
outros. Paco Pillado, Seoane e Maruxa, Dieste, Carmen Muñoz, Isaac. Fun tamén a filla adoptiva –unha
máis– que deles recolleu o
fío da memoria e un exemplo radical de intelixencia,
lucidez, integridade,
conciencia de país e unha
considerábel indiferenza
pola gloria persoal. Tratábase de teimar en tarefas
serias de máis para andaren
a reparar nos dividendos e
en satisfaccións egoístas.
Daquel tempo fica Isaac Díaz Pardo, alguén tan
alleo ao egotismo que podendo ter brillado como
artista individual, ter concentrado os esforzos na
carreira propia, todo o relegou para facer funcionar
esa imensa frente de recuperación da memoria e de
creación de cultura que é o
Laboratorio de Formas de
Galicia-Sargadelos-Ediciós do Castro-Cerámicas
do Castro-Museu Carlos
Maside-Instituto Galego
de Información.
De pouco han servir
estas palabras, Isaac, para
evitar que ese labor de
anos sexa traizoado. Capitalismo manda. Mais
publicamente, grazas.♦
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Carta á Conselleira de Educación
XAVIER SEOANE
“Ocorréuseme preguntar qué será de
nós cando, ao fracasar o humanismo do
que xa só somos funámbulos
desequilibrados da súa rota e antiga
corda, desapareza a literatura”.
Enrique Vila–Matas,
O mal de Montano.
“¿Quen decidirá sobre o que é máis
horrible de ver, corazóns secos ou
cráneos baleiros?”
H. de Balzac, O tío Goriot

Moi señora miña:
Escríbolle en relación cunha realidade cultural que vén preocupando
a numerosos intelectuais, escritores e persoas relacionadas co mundo da cultura, así como a un nutrido grupo de profesores de lingua e
de literatura en Galicia, aínda que
a inquietude sobre esta cuestión se
está a producir nos últimos anos en
todo o Estado español.
O tema é a evidente desaparición –ou cando menos marxinación ao reino da pura lateralidade ou da plena obsolescencia–
da literatura no ámbito do ensino
medio. Do ensino en xeral.
O tema non é novo. Pero nos
últimos tempos atinxe matices
máis problemáticos. Neste sentido, o editor Jorge Herralde, nunha ponencia na Universidade Menéndez Pelayo de Santander, no
ano 2000, referíndose no ámbito
catalán, expresaba a súa alarma:
“Verbo dos poderes públicos,
a situación é alarmante. Como
exemplo clamoroso: agora en
Cataluña podíase acceder á Universidade sen necesidade de estudar literatura no bacharelato.
O ano próximo rectificarase a situación, pero que teña chegado a
ocorrer indica un pavoroso desprezo á literatura, ou sexa, precisamente, á creación de lectores”.
A cuestión da desaparición da
literatura –se nos centramos no ensino medio– podería parecer paradoxal a calquera observador alleo
ao tema, maiormente se reparase
na, en aparencia, ampla oferta literaria existente na actualidade no
bacharelato: Lingua e Literatura
galegas, Lingua e Literatura casteláns, Literatura Universal, Literaturas Hispánicas e Literatura Galega do século XX. Vista esa enumeración de disciplinas relacionadas
co feito literario, podería resultar
impensable que alguén puidese sequera sospeitar que dita disciplina
non goza no ámbito educativo dun
tratamento privilexiado.
O que acontece é que a situación non só é equívoca senón, na
realidade, mesmo antagónica no
que atinxe a unha verdadeira presenza da cultura literaria. Porque,
ao seren de carácter optativo tres
desas cinco disciplinas, e por teren

‘Vostede sabe

OTTO / AGN

que competir cunha ampla oferta
de materias, a realidade é que a Literatura Universal, as Literaturas
Hispánicas ou a Literatura Galega
do século XX ocupan un lugar
meramente testemuñal. En moitos
centros algunhas delas xa non son
impartidas e noutros contan cun
número tan reducido de alumnos,
que ameazan con desaparecer ou
devir plenamente irrelevantes.
Poderíase argumentar que é
lóxico, desde o punto de vista da
oferta de materias escolares, non
outorgar unha maior presenza a
unhas materias que en xeral o
alumnado non está a elixir. Pero a
realidade é máis complexa. Por
unha parte, debido á unión da Lingua e da Literatura que se vén producindo xa desde niveis escolares
inferiores, un ten a impresión de
que o alumnado actual carece
dunha nítida e decantada distinción real entre o lingüístico e o literario. Por outra parte, os alumnos carecen de información sobre
esas materias optativas. E, sobre
todo, a tendencia social e produtiva de hoxe, marcadamente pragmatista, unida a unha visión do
ensino condicionada moitas veces
polo tecnocrático, marxina o feito
literario –como a práctica totalidade das Humanidades– a verniz,
complemento, adorno... para to-

dos os alumnos que non escollan
como vía Humanidades ou Letras.
Pero os problemas que suscita a
unión nunha soa materia escolar
da Lingua e da Literatura van
máis aló que o da propia absorción, por parte do lingüístico, da
formación literaria.
Neste sentido, o profesorado
amosa en moitos aspectos un
grande desconcerto. En primeiro
lugar, estritamente metodolóxico.
Pois non é doado impartir unidos
–de maneira equitativa– nunha
mesma clase os apartados lingüístico e literario. Os cambios metodolóxicos pasan a producirse acotío na praxe educativa. Pois non
resulta moi factible saltar da fonética á estilística, da gramática ao
comentario literario, da sintaxe á
historia da literatura, da análise
sociolóxica ou histórica da lingua
á abordaxe dun autor, ou do comentario lingüístico á lectura dalgunha das obras do programa. Todo isto acaba por introducir nunha
mesma chisteira realidades tan diversas, que demandan métodos e
actitudes pedagóxicas e creativas
tan plurais, que non é doado estar
sempre, como meigo, en estado de
graza para acadar unha praxe idónea, e moito menos para lograr do
alumno unha claridade conceptual

perfectamente
que a cultura
–e a literaria
en alto grao–
constitúe
por outra parte
un dos
elementos claves
de cohesión,
de vertebración
e de creación
de cidadanía e
civilidade”

de realidades e campos tan varios,
de modo que non viva mergullado
na confusión e, en consecuencia,
acade menor rendemento.
Poderíase sinalar, a maiores,
que os problemas non rematan aí
dentro da dinámica da aula. Pois
canto ao feito de cualificar os
exames, é evidente que até un teórico da pedagoxía –e un teórico
daqueles nos que puidésemos
acreditar– tería problemas para
calibrar cunha certa ecuanimidade un exame onde coexistisen
sintaxe, fonética, gramática histórica e socioloxía da lingua con
recursos estilísticos, historia literaria e feitos como a xerazón do
27, Galdós, Calderón e García
Márquez no caso da Lingua e a
Literatura castelá ou as cantigas
medievais, Rosalía de Castro ou
Blanco–Amor no da galega.
Mais retomando o fío da desaparición do literario, está claro que este feito se ve agravado por outros
aspectos. En primeiro lugar, a mellor formación do profesorado, en
xeral, no aspecto filolóxico e lingüístico que no literario, conduce a
un elevadísimo número de docentes a marxinar a literatura na clase.
O cal vese fondamente reforzado
por un feito a todas luces comprensible: que, fronte a un exame de selectividade no que apenas ten presenza o literario, todo profesor que
desexe verdadeiramente axudar a
salvar con éxito esa proba decisiva
para a futura promoción universitaria dos rapaces, lle outorgue a práctica totalidade do seu tempo á formación lingüística e marxine claramente a literaria.
Ninguén pode cuestionar que a
lingua está estreitamente unida ao
feito literario, pois a creación literaria constitúe sen dúbida a formulación canónica da lingua, non debendo desligarse, en certa forma,
as dúas realidades. Pero a elemental obviedade desta constatación
non significa que ambas as dúas
teñan que convivir, a nivel pedagóxico e escolar, como materia
única, e menos aínda se iso supón
á lingua marxinar ou eliminar a
aventura literaria, co cal se destrúe
de base o efecto multiplicador que
de entrada se desexaría.
Hai un feito, por outra parte,
esencial no proceso educativo; un
dos máis fecundos e axiais, dos
verdadeiramente claves: Escribir,
ler e comentar textos na aula. E
textos, en gran parte, tirados do
amplísimo repertorio literario, pois
nel é onde sobrancea verdadeiramente o nivel textual que un cidadán normal precisa para manexarse cun certo nivel de optimidade
na dinámica intelectiva e cognitiva
e na realidade social e cultural. O
feito de acadar esas tres destrezas
básicas, ás que tanto contribúe a

Laura S.
Piñón,
Conselleira
de
Educación.
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A literatura
está
praticamente
desaparecida
dos currículos
escolares.

DAS IDEAS E DAS ARTES

disciplina literaria, é, no ensino,
fundamental. E o seu baixo nivel
no momento presente constitúe un
dos motivos polos que se resinte o
ensino na actualidade. Porque se
descoñece o básico. De tal maneira que poderiamos dicir, trazando
un claro paralelismo, que o que
acontece cos problemas e as operacións elementais ou básicas en
matemáticas ou física, do que se
queixa o profesorado do ámbito
das Ciencias, ocorre tamén na baixa capacidade de ler, entender,
analizar e comunicar nas disciplinas de letras. E todos os expertos
alertan sobre os elevados índices
–progresivamente crecentes por
moi paradoxal que pareza– de
analfabetismo funcional nas sociedades desenvolvidas e de plena e
mesmo longa escolarización.
Por outra parte, é evidente que
o comentario textual literario facilita inmensamente esa análise de
comentario textual de “baixa intensidade” que por outra parte tanto cualifica nas probas da selectividade. Selectividade na que, segundo se constatou, a literatura
non aparece practicamente xa.
Ausencia que, quizais, en última
instancia, non deixa de ser talvez
un signo de certa coherencia, pois
se non se acredita, con certeza, na
transcendencia cultural, formativa, cognitiva e emancipadora do
literario, posiblemente sería incluso mellor eliminar definitivamente esa materia do ámbito da cualificación escolar na selectividade.
Porque, señora Conselleira, se
ben se observa, é evidente que a literatura está sendo engulida, literalmente, pola lingua. Está estraña,
rara, sutilmente desaparecida. A
súa presenza é enganosa: semella
decisiva, pero na realidade non
chega a ser nin vagamente instrumental. Pense vostede que nin Literatura Universal, nin Literaturas
Hispánicas (por certo: unha boa de
profesores, obviando arbitrariamente a realidade do temario, impártena de motu propio como Literatura Hispanoamericana e non
como a das distintas literaturas peninsulares) nin a Literatura Galega
do século XX entran na selectividade. Todo isto lévanos a pensar
que quizais fose mellor, como suxerimos, que, nun acto de verdadeira coherencia, non aparecerese
xa, pois vista ademais a forma infantilizante e trivializadora en que
aparecen formuladas as cuestións
relativas ao feito literario nesa proba, é imposible que un profesional
escolar da Literatura non acabe incluso ruborizándose.
Con certeza, ningunha persoa
con sentido común caerá na inxenuidade de pensar que a cultura,
nin a instrución, nin a educación
escolares, son os exames. Nin defenderá nunca esa enfatización
–que por desgraza está moito máis
extendida do que todos quixeramos aceptar–, de maneira que haxa
que estudar só en función das probas específicas, para meramente
aprobalas, como lamentablemente
non deixa de acontecer nun grao
máis elevado do desexábel. Pero a
ninguén se lle escapa, por outra
parte, a transcendencia que posúen
os exames, e a súa valoración e
cualificación, tanto no imaxinario
social como nas actitudes concretas, reais, canto a motivación, por
parte dos rapaces e polas influencias e pautas que sobre eles exercen e practican pais e sociedade, e
a énfase consecuente posta nas ma-

‘Até un teórico
da pedagoxía
tería problemas
para calibrar un
exame onde
coexistisen
sintaxe,
fonética,
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histórica e
socioloxía da
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recursos
estilísticos ou
historia
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‘O que
acontece cos
problemas e as
operacións
elementais ou
básicas en
matemáticas ou
física, do que se
queixa o
profesorado do
ámbito das
Ciencias, ocorre
tamén na baixa
capacidade de
ler, entender,
analizar e
comunicar nas
disciplinas de
letras”

terias que verdadeiramente puntúan, que verdadeiramente deciden
profesións, futuros, traxectorias...
De todas maneiras, son dos
que considera, a nivel persoal,
que sempre sería menos grave o
feito de que nada do literario figurase nos exames da selectividade –como xa vén practicamente acontecendo– a que a
unión actual da Lingua e da Literatura como unha materia única fagocitase a esta. Sería menos
grave a situación da Literatura
na actualidade se, aínda non aparecendo en absoluto na selectividade (agás en todo caso para os
alumnos que optasen por estudar
esa materia na universidade) se
lle outorgase no ámbito do ensino o lugar de natural autonomía
que de seu lle pertence como realidade humana e cultural perfectamente definida e caracterizada. Porque, desa maneira, alomenos non se impediría a súa
presenza real na configuración
do proceso cognitivo, formativo
e educativo integral dos rapaces.
Parece lóxica, por outra parte,
estimada Conselleira, a necesidade de encadrar este tema no
ámbito do debate sobre a presenza das Humanidades na educación actual. Obviamente non é
alleo a el. E resulta evidente que
nesta problemática xógase en
gran parte o sentido da educación. Da verdadeira educación.
A decantación dun horizonte
educativo no que o devalo das
humanidades se convirta nun feito dolorosamente real, como de
maneira palpable está a acontecer, perfila unha realidade escolar
na que a instrución se centra só
na formación de individuos meramente preparados para as necesidades estritamente pragmáticas
de carácter profesional, esguellando o verdadeiro sentido ilustrado, integrador e educativo da
educación, que debe crear persoas na súa dimensión máis ampla,
culta e emancipada posible. Pois
unha educación que queira recibir certamente o nome de tal é
aquela que ten como obxectivo
crear –e vertebrar– unha comunidade na que o reino dos consumidores xamais ameace substituír a

plenitude dunha verdadeira sociedade culta e democrática de
cidadáns autónomos, con plena
soberanía individual e capacidade crítica, movéndose sempre
nun marco de valores colectivos,
compartidos e solidarios.
E esta é unha cuestión decisiva. Se o que interesa é un suxeito
inculto e sen referentes, acrítico e
irreflexivo, ensumido na hipnose
e na anomia, o declive do literario
é un dos varios obstáculos posibles a eliminar para que esa antiutopía sexa acadada. Pola contra,
se interesa un “eu” articulado,
construído, que poida afrontar
con liberdade e capacidade crítica
e creativa os difíciles retos laborais, convivenciais e sociais que
lle agardan a calquera cidadán hoxe en día, a imaxinación literaria é
un instrumento insoslaiable. Como o conxunto das Humanidades.
Porque grazas a elas –e o feito literario é cernal no ámbito humanístico– o suxeito construirá o seu
relato interior e os alicerces da
súa coherencia vital, así como a
plenitude lingüística para abordar
a complexidade do “mundo da vida”, tanto no ámbito da realidade
cultural como no do desenvolvemento social e profesional que o
irán a interpelar, ao lado dos horizontes científicos, técnicos e tecnolóxicos que tamén o ensino lle
haberá de dar, para completar a
íntegra plenitude da súa formación e educación.
Por outra parte, e centrándose en
Galicia e nunha realidade cultural
que vostede, señora conselleira,
dada a súa traxectoria e responsabilidade pública, constitúe o primeiro cidadán desexoso de optimizar, parece presentarse como
incuestionable que, sen un certo
coñecemento da nosa literatura,
ningún cidadán galego se podería
considerar verdadeiramente culto
e formado. Pois difícilmente podería sentirse como tal quen descoñecese unha parte tan decisiva
para a comprensión das claves
culturais, sociais e históricas do
mundo no que está cotianamente
mergullado. Sobre o pasado cerneríanselle amplas, decisivas
sombras de desmemoriación. O
mesmo que lle acontecería ao

alumno ou cidadán que, á hora de
entender a realidade histórica, social e cultural do Estado Español,
descoñecese a riquísima cultura
literaria vehiculada en lingua castelá. E vostede sabe perfectamente que a cultura –e a literaria en alto grao– constitúe por outra parte
un dos elementos claves de cohesión, de vertebración e de creación de cidadanía e civilidade.
A miña pregunta, señora Conselleira, chegado a este punto, e
no caso de resultar certa esta impresión persoal sobre os feitos
que motivan esta misiva que teño
a ben enviarlle, é se, con esa bagaxe mínima, con ese elemental
ornamento que actualmente están
a recibir os nosos alumnos nas diversas literaturas, ¿non deberemos recoñecer unhas graves carencias culturais, con todo o risco
que iso arrastra canto a futuras
emerxencias de desnortamento
cultural, sendo mesmo preocupante a desvertebración social
que quizais dela puidese derivar?
Non quixera deixar de acudir a
algúns exemplos. Porque a cuestión é, a meu ver, no caso concreto de Galicia, se, sen uns acaídos
coñecementos do Rexurdimento
galego do XIX e dos seus mentores, ou do ámbito das Irmandades
da Fala, do grupo Nós ou das Vangardas Históricas, pode entender
un verdadeiro cidadán galego a
cultura que o rodea, o imaxinario
simbólico e social en que vive. Se,
sen acceder aos universos literarios, cognitivos, históricos e sociais dos escritores da posguerra,
ou de autores como Cunqueiro,
Celso Emilio Ferreiro, Méndez
Ferrín ou Manuel Rivas, entre outros moitos, e sen participar das
claves fundamentais da poesía, da
narrativa ou do ensaio galegos, se
está certamente en condición de
comprender e manexar a complexidade do noso presente.
O mesmo poderíase dicir para
o ámbito da literatura en castelán.
Alguén que, nela, ignorase o seu
rico medievo, ou o excepcional
barroco, ou a mística, ou as xerazóns claves do 98 e o 27, ou o pensamento de Ortega, ou as dinámicas da Residencia de Estudantes,
ou as aportacións dos últimos cincuenta anos..., ¿non estaría na
condición de posuír uns inmensos
buratos negros do horizonte social, cultural e vital no que está cotianamente mergullado?
E, se nos referimos á lectura, á
decisiva lectura, ¿que pasará realmente con ela? ¿Enganchará a
un maior número de escolares?
¿Seguiremos neses niveis deficitarios –verbo do noso horizonte
europeo– ou lograremos ir reducindo ese desfase?
Porque vostede é perfectamente coñecedora de que un dos
debates fundamentais da educación e das sociedades avanzadas
actuais, no ámbito cognitivo e
cultural, é o da transcendencia da
lectura. A súa condición axial, a
súa necesidade ancilar non só na
base de todo o proceso educativo
e cognitivo, senón incluso como
tecnoloxía ou ferramenta esencial
de futuro para unha sedimentación idónea da Sociedade da Información e do Coñecemento, e
sobre todo para esa praxe absolutamente insoslaiable que consiste
en converter o alumno ou profesional en alguén susceptible de
transformar a aleatoriedade da in-
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formación en coñecemento articulado, sexa a través dos medios
tecnolóxicos tradicionais ou das
sumamente capaces tecnoloxías
emerxentes ou por emerxer.
E ninguén ignora a grave preocupación existente polos baixos
–en ocasións alarmantes– índices
de lectura e de destreza lingüística na nosa sociedade. Pero se non
hai unha verdadeira rodaxe textual, na cal é absolutamente decisiva a formación literaria, ¿cantos
alumnos serán lectores o día de
mañá? E a propia lingua: ¿non se
resentirá poderosamente? Porque
a lingua non se decanta, enriquece nin optimiza só coa praxe filolóxica e gramatical. A linguaxe
precisa uns niveis básicos de coñecemento teórico –nin sequera
excesivamente altos: Shakespeare
e Cervantes non eran filólogos
nin gramáticos–, pero se decanta
e enriquece esencialmente na escoita e na fala, na lectura e na escrita. E aí non é doado deixar de
ver como esencial, ao lado da lingua, a transcendencia difícilmente
substituíble de todo o conxunto
de actividades pracenteiras, pero
singularmente formativas, que
implican o despregue do literario
na súa máis ampla acepción.
Lembraba recentemente o extraordinario analista mexicano
Gabriel Zaid que aprender a ler é
un proceso de integración de totalidades de sentido cada vez maiores. Ese sentido, esa ampla destreza só se acada con moita práctica,
e desde idades temperás. Todas as
disciplinas contribúen, con certeza, a iso, porque o “literario” é,
con certeza, moitas veces máis

amplo que a literatura mesma. Pero a literatura, como tal, é básica,
nuclear nesa dinámica. E talvez o
feito máis decisivo no ámbito da
educación sexa facer alumnos
lectores, e que o sigan sendo ao
longo da súa dilatada vida profesional e privada, en todo tipo de
soportes (prensa, revistas, libros,
pantalla...), e esa nunca doada batalla lectora onde mellor se pode
dar é na literatura. Inoculando a
destreza lectora, pero tamén o
verme do pracer de ler.
Dicía o gran humanista Steiner, ao que moito se cita pero
poucos len, e do que raramente se
seguen os lúcidos consellos: “Só
son un mestre de lectura”. Steiner
coñecía a transcendencia do que
afirmaba. O logos verbal, o dominio lingüístico e a capacidade
de “lectura comprensiva” das nosas sociedades son extraordinariamente deficitarios en amplas
capas. Cómpre, pois, seguir alertando sobre o crecemento do
analfabetismo funcional, ese preocupante iletrismo das sociedades industriais e tecnolóxicas,
mesmo das máis avanzadas... O
cal evidencia que algo moi básico
e elemental está a fallar.
O declive do literario, do
textual, do verbal, do lingüístico,
condiciona esas novas formas de
analfabetismo e iletrismo crecentes. Quizais cumpra ir máis
aos textos, aos libros, do que se
fai na actualidade. Así o parece
entender tamén o filósofo e ensaísta Fernando Savater, que
tantas páxinas dedicou ao tema:
“Eu creo que fixen ler moito
aos alumnos, pois penso que a

miña función non é descubrirlles
o Mediterráneo, que xa está descuberto, senón aos autores e que
os lean”.
Neste sentido, recordaba recentemente un escritor español
que a literatura quere desesperadamente ser maioritaria na actualidade. Que non quere perder un
espazo. Pero non quere perder ese
espazo, e a loita por irradiarse, e a
ventura de chegar á máis inmensa
maioría posible, se non incluso á
totalidade cidadán, non por corporatismo, senón por pura axialidade cultural. Porque un pacto
cultural minimamente ilustrado
pasa tamén polo literario, ou non
pasa, ou, alomenos, resentirase
fondamente se a nosa sociedade
esguella ese ámbito. Neste sentido, ¿non é, desde certo punto de
vista, a literatura, nalgúns aspectos, como unha certa matemática
das humanidades, no sentido de
que nela se establecen operacións
ponte con todas as disciplinas:
historia, filosofía, filoloxía, lingüística, ética, artes creativas...?
O debate, indubidablemente,
non é novo. A discusión entre unha educación de verdadeiros cidadáns cultos, soberanos e libres ou
a formación maioritaria dunha
masa acrítica e consumista xa se
vén alertando desde o momento
histórico en que os avances científico–técnicos suscitaron a eclosión da Revolución Industrial, feito agravado coa emerxencia dos
novos medios de comunicación
social. Un exemplo temperán e
paradigmático desa alerta podería
ser o americano R. W. Emerson,
quen, afirmando optar decidida-

‘Se non se
acredita na
transcendencia
cultural,
formativa,
cognitiva e
emancipadora
do literario,
posiblemente
sería incluso
mellor eliminar
definitivamente
esa materia do
ámbito da
cualificación
escolar na
selectividade”

mente pola cultura e non polas
multitudes, constataba algo que
parece estar pensado para hoxe
mesmo, tras termos contemplado
a programación duns media aos
que, por outra parte, ninguén pretende, por suposto, satanizar, sempre que o seu uso sexa o crítico e
selectivo que toda boa educación
debe tamén aspirar a acadar:
“¡Para que utilizamos este marabilloso intelecto que posuímos!
Para pasarmos o día lendo noticias
sobre asasinatos e accidentes ferroviarios, para elixir modelos de
chalecos e bufandas”.
Por iso Emerson engade, con
toda lucidez: “A cultura é unha
cousa e o verniz outra. Non pode
haber unha cultura elevada sen
pureza moral”.
É indubidable que non a pode
haber. E a educación perde a súa
mellor substentación moral, precisamente aquela que a alicerza,
que a funda e fundamenta, cando
só nos dedicamos a formar meramente para a profesión, o utilitarismo, a práctica laboral.
Porque a mellor utilidade
non é outra que a de formar o individuo de maneira harmónica e
íntegra. Vai necesitala nun mundo infinitamente cambiante, que
avanza exponencialmente no
ámbito da información e do coñecemento, e no que practicamente ningunha profesión deixa
de demandar formación constante, vitalicia. De aí a necesidade
básica das humanidades, da literatura, da lectura. Son indisociables. Así o entende o filósofo
Emilio Lledó, unha das mentes,
como vostede sabe, máis lúcidas

BANDO DO DÍA DA PATRIA GALEGA 2006
Estimados veciños e veciñas:
Nestas datas na que conmemoramos o Día da Patria Galega, achégome a vós para sentir con ledicia que neste día tódolos galegos e galegas, por suposto as xentes de Poio, manifestamos o noso espírito de nación. E que como nación defendemos o noso
dereito á propia lingua, á nosa cultura, ás nosas particularidades económicas e sociais, ós nosos valores ...a Nosa Terra....
Todos somos partícipes. De todos é este dereito e tamén a responsabilidade. Todos xuntos, pois, compartamos ao longo de tódolos días das nosas vidas a loita pola defensa da nosa nacionalidade; sentimento que debe xurdir do fondo do noso corazón, como
parte de nós, da nosa existencia cotiá.
O sentimento nacionalista, asumido, defendido, proclamado, non supón un muro de illamento. Por contra, quen se sinte
nacionalista, desexa con tódalas súas forzas, compartilo, estendelas mans cara os outros nun acto de humanidade que nos enriqueza e nos faga mellores.
A nosa tarefa está soamente iniciada. Como dixera o propio Castelao nun dos seus debuxos do álbum “Nos”: “non lle poñades
chatas á obra, namentres non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela; hai sitio para todos”.
Defendamos pois o noso, porque ó facelo, non só defendemos o que é propio, senón que somos motor e enerxía dun mundo
mellor, máis solidario, tolerante e respectuoso.
Todos aqueles veciños/as que desexen unha bandeira galega poderán solicitala no Concello ou chamando ós teléfonos 986 770
001, 986 770 038 ou 986 771300, indicando nome e enderezo. Repartiranse bandeiras ao primeiro cento de inscricións e unha
por domicilio.
O ALCALDE

Luciano Sobral Fernández
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das letras españolas actuais:
“Non existe literatura, filosofía, historia, se non é en función
dun posible lector”.
O filósofo Karl Popper afirmou no noso tempo que “a concepción da liberdade e o afán por
preservala que caracterizan á nosa
civilización repousa no noso
amor polos libros”. É incuestionable o que a galaxia gutenberiana representa na nosa civilización, malia a posible obsolescencia en que algúns quixeran
prematuramente ensumila ou
aparcala. Pois constitúe unha decisiva presenza no ámbito dunhas
novas tecnoloxías que enriquecen
ás vellas, como ben entende Umberto Eco ao afirmar que “ningunha pantalla e ningunha tecnoloxía lograrán suprimir a necesidade de lectura tradicional”, declaración que o intelectual italiano fai nun contexto de consideración da lectura como “necesidade
biolóxica da especie”.
Hoxe en día fálase moito do
pensamento insípido, ou débil, ou
mesmo da derrota do pensamento,
nun mundo marcado por un telever acrítico e larvado e por unha
hipnose inmersiva na redundancia
succionante dos media. Fronte a
iso, só se pode opoñer a cultura:
unha elevada capacidade crítica de
analizar e intelixir a crecente complexidade. Por iso non está de máis
oír a Giovanni Sartori, que tan ben
analizou a realidade do vídeo–neno, do homo videns, cando alerta
sobre a perda do horizonte ancilar
do homo legens:
“Pero aínda que non desespero, tampouco quero ocultar que o
regreso da incapacidade de pensar (o pospensamento) ao pensamento é todo costa arriba. E este
regreso non terá lugar se non sabemos defender a ultranza a lectura, o libro e, nunha palabra, a
cultura escrita”.
A lectura pode non ser a nai
de todas as batallas. Pero si, desde logo, de boa parte das que posúen verdadeira transcendencia
cultural. E a lectura –e o libro–
van moi fondamente unidos ao
feito literario, entendido este nun
sentido amplo. Se a literatura
triunfa, a lectura ha de recibir un
estímulo certamente inmediato.
Sería premioso insistir, señora
Conselleira, nesa gratificante,
emocionada e catequista cantilena
ou ladaíña de defensa das virtualidades do libro e da lectura que todos vimos facendo, e que por outra parte vostede, como persoa
preocupada no tema e como sensibilidade lectora, coñece perfectamente, e sabemos que asume de
seu, como responsable institucional preocupada pola educación e a
cultura dos galegos.
De todos modos penso que
vostede participaría tamén da
idea, que moitos compartimos, de
que sería a todas luces interesante insistir na importancia da educación estética, e na transcendencia á hora de formar educativamente aos rapaces para un ocio
rico e creativo e non para esa
“cultura” masiva e banal dos media e do centro comercial, lúdica
pero significativamente caracterizada polos sociólogos como deficitaria macdonalización cultural. Esa formación estética, sobre
a que Schiller deixou páxinas de
ouro na historia da emancipación
humana, recordábaa atinadamente Manuel Carrión Gutiérrez no

‘Se o que
interesa é un
suxeito inculto e
sen referentes,
acrítico e
irreflexivo,
ensumido na
hipnose e na
anomia, o
declive do
literario é un
dos varios
obstáculos
posibles a
eliminar para
que esa
antiutopía sexa
acadada”
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seu Manual de Bibliotecas:
“Non se afirma que, sen a
lectura, non haxa forma humanamente decente de aproveitar o
ocio. O que se quere dicir ao falar da lectura como fonte de diversión é que, sen a lectura, se
perden formas de experiencia
estética –e, por conseguinte, humana– das que o home non pode
prescindir sen sentirse menos
home; non pode ter total participación creadora e fruitiva do que
chamamos a cultura”.

‘Cómpre seguir
alertando sobre
o crecemento do
analfabetismo
funcional, ese
preocupante
iletrismo das
sociedades
industriais e
tecnolóxicas,
mesmo das máis
avanzadas...”

Ignoro se esta maneira de pensar
sobre o literario e sobre a súa
presenza escolar é maioritariamente compartida. A miña impresión é que non, e ese non non
é precisamente minoritario. Pero
o que si abrigo é a absoluta certeza acerca dos notables e variados problemas que esa realidade
está a xerar no presente e que no
futuro aínda intensificará: pedagóxicos, cognitivos, formativos,
educativos, culturais…
De todos modos, é indubidable tamén que cumpriría realizar
unha moi fonda autocrítica interna, de carácter pedagóxico, tanto
dos lingüistas e filólogos como
dos profesores de literatura, a
quen cómpre responsabilizar directamente de moitos dos problemas e secuelas negativas destas
materias. Pois non deixa de alertar o feito de que xa un humanista como Poliziano insistise en
1492 no feito de que non se confundise un ‘gramático’ cun gramatiqueiro. Xa que a excesiva filoloxización do lingüístico, e non
digamos certa intensa filoloxización recente do literario, fíxolle, e
segue a facerlle hoxe, tanto ou
máis dano a esas materias, como
á propia literatura a súa tradicional redución ao histórico e ao sociolóxico cando non ao abertamente erudito, pedante ou mesmo anecdótico. A radical revisión
metodolóxica destas dúas disciplinas –como por outra parte de
case todas– son feitos a ter en

conta se se desexa unha lingua e
unha literatura non mediatizadas
pola pedagoxía deses gramatiqueiros que Poliziano criticaba e
que recentemente Francisco Rico
non deixaba de recordar no seu
pertinente O soño do humanismo.
Que esta lamentable pedagoxía segue a acontecer o evidencia a recente denuncia que dunha concepción excesivamente
gramatical da lingua realizou
con lucidez o imprescindible
Gianni Rodari na súa Gramática
da fantasía:
“Ao xulgar os textos infantís,
a escola proxecta lamentablemente a súa atención sobre todo no nivel ortográfico–lingüístico–gramatical–sintáctico, que
non cobre nin sequera o nivel
‘lingüístico’ máis estrito, ademais de descoidar o complexo
mundo dos sentidos. O feito é
que na escola se len os textos para xulgalos e clasificalos, non para comprendelos. A criba da ‘corrección’ retén e valoriza só os
ripios, deixando pasar o ouro...”
Os nenos non van ser filólogos. Tampouco, obviamente, escritores. Iso cómpre telo claro o
docente de calquera disciplina,
sexa cal for: que o mundo do
alumno non se pode restrinxir só
ao ámbito que el imparte. ¡Mesmo aínda no caso de que se fose
dedicar a esa disciplina no futuro!
Resulta evidente, por tanto, que as
linguas deben ir unidas, de seu, ás
literaturas, pero no proceso cultural e formativo non implica que
sexan a mesma materia. Son realidades moi distintas. Con praxes
pedagóxicas distintas. Con problemas metodolóxicos infinitamente diverxentes. De natureza e
metas distintas. O benintencionado feito de unilas non favoreceu,
en realidade, señora conselleira,
na miña opinión, a ningunha. Que
non o vexan así certos “pedagogos de despacho” só implica
que a súa formación en materia
lingüística e literaria deixa bas-

tante que desexar. Ou que se moven na iconosfera dunha pedagoxía abstracta ou no ámbito dun
utilitarismo pragmatista que nunca permitirá acadar individuos
cultos, con capacidade crítica,
susceptibles de pensar de maneira
autónoma e non heterodirixida.
Porque se entendemos ademais o termo “literatura” dunha
maneira un pouco máis ampla
que a Literatura como mera disciplina, é dicir, como unha disciplina de formación humanista,
de base esencialmente lingüística e verbal, dentro do plural horizonte humanístico, é difícil
deixar de subscribir para a actualidade a reflexión de Thomas
Mann en A montaña máxica:
“Toda civilización e todo perfeccionamento moral saíron do
espírito da literatura, que é a alma da dignidade humana e que é
idéntica ao espírito da política”.
A política: esa sincronización
coa polis, esa condición ineludiblemente social do individuo, ese
horizonte dunha Ágora sedimentada, culta, libre, non pode prescindir do voo do Verbo, do despregue da linguaxe, do logos fundamentado nas artes da linguaxe.
Aí a lingua é decisiva. Pero ao seu
lado, despregada na súa inteira dimensión educativa e decisivamente estética, moral e humanista, esa
Literatura soberana se é que verdadeiramente se fala de emancipación humana nun tempo que, se
quere ser en plenitude Sociedade
do Coñecemento, non poderá selo
nunca a costa nin do declive da
Era Verbal nin do voo da imaxinación literaria en todas as súas múltiples e fecundas variantes.
Son estas unhas consideracións
que un agarda non soen a intempestivas senón propias de alguén
que aspira a aportar un grao de
area nun debate que debera acadar que, entre todos, consigamos
un horizonte educativo o máis
pleno posible.
Fernando Savater apuntou recentemente que “sen dúbida non
corren tempos favorables para a
ensinanza da filosofía”, debido a
“unha concepción cada vez máis
tecnocrática e instrumental da
educación media e superior”. Estas palabras parecen estar escritas
tamén para a literatura. Quizais
un pouco para todas as humanidades. Boa parte do declive do humanístico en xeral e en concreto
do literario quizais cumprirá poñelo, sen dúbida, no debe deses
profesores que fan aos alumnos
aborrecer a materia coa súa desafortunada pedagoxía. Ou deses
outros que, por sorprendente que
pareza, non len xamais, ou excepcionalmente, un libro. Pero é indubidable que a parte máis significativa desa responsabilidade haberá de recaer neses “expertos”
de despacho enrocados na teoría e
afastados da realidade. Ben intencionados, sen dúbida, mais inconscientemente mergullados
nunha visión tecnocrática e antihumanista, a cuxa mellora tampouco favorece a excesiva distancia temporal que algúns deles levan mantendo co tacto satinado,
reseco e un aquel áspero do xiz
nas xemas das mans.
Con todo afecto,
Xavier Seoane
A Coruña–xuño–2006
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Cociñas de antano e hogano
Da lareira á cociña de ferro, do gas á cociña eléctrica
XAVIER CASTRO

As cociñas
de ferro e
o uso
do butano
aínda
permanece
nos nosos
días.

Para atender as necesidades alimenticias da familia, as mulleres
foron pouco a pouco dispoñendo
de cociñas de ferro, máis eficaces
que as tradicionais lareiras. Na penúltima década do século XIX,
concretamente cara 1878, a mestra
do pobo de Vilamorta, segundo a
describe Emilia Pardo Bazán, tiña
na súa casa unha cociña de ferro.
Pero esta muller non carecía dalgúns posibles, amén dun magro
salario. A fins do século dezanove,
había un número significativo de
familias acomodadas en Galicia, e
entre elas algunhas de condición
labrega, de boa posición, labradores de casa farta, que dispuñan de
cociñas de ferro. Denominábanse
tamén bilbaínas (aínda que moitas
eran galegas, da fundición ourensá
Malingre, por exemplo) ou económicas, admitindo como combustible tanto leña como carbón. De
feito, había quen mesturaba a leña
con algo de carbón, “dese vexetal”
–dicía a informante–, e así parecíalle que conseguía que tivera máis
potencia calórica. Tiñan normalmente dous hornillos, e as máis
completas tres, un pequeno forno e
depósito de auga quente. Non era
isto un asunto baladí para a ama de
casa: “A bilbaína préndela para
quentar a casa e podes ter auga
quente en calquera momento”.
O mesmo Valle-Inclán chegou sentir o pulo modernizador
no eido da tecnoloxía culinaria;
en efecto, declaraba nunha carta
que: “voy a instalar una cocina
de hierro que estoy esperando de
Vigo”, onde a tiña encargado.
Queríaa para a súa casa da Merced, que dispuña de finca e estaba situaba nos arredores da Pobra do Caramiñal. Alugáraa coa
pretensión de compaxinar a explotación agrícola coa creación
literaria. Pero axiña puido comprobar que isto non resultaba nada doado; só mantela limpa de
silvas xa representaba un traballo
hercúleo: “la finca es un dolor,
no hay modo de limpiarla de
zarzas, retamas, tojos y helechos.
Era necesario un casero, porque
yo con estas barbas no puedo”.
O novo tipo de cociña representou un avance significativo. Na
cociña de ferro era máis doado
prender o lume que na lareira e
permitía ademais regular a súa intensidade mercé ó tiro, dándolle
más aire para avivar a combustión
da leña ou carbón, e tamén mediante os aros concéntrícos de ferro. Nas lareiras o problema era regular a intensidade do lume: en
canto a auga fervía no pote derramábase fora e apagaba o fogo.
Aínda que tamén é verdade que resultaba posible regular nalgunha
medida o hervor do pote na lareira, erguendo un chisco máis ou
menos a gramalleira, e achegándo
ou retirando leña. Se era de fritir,
cando as lapas subían moito, prendían dentro, e se incendiaba o aceite na tixola. Convén engadir que as
cociñas de ferro non provocaban a

‘A lareira
estaba revestida
dun carácter
máxico: as
ánimas dos
defuntos da
familia acudían
a este espazo,
entramentres
que non se sabe
que nunca se
sentisen atraídas
polas cociñas de
ferro”
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fumareda das lareiras, que era bastante considerable e cargaban o aire tornándoo difilmente respirable
e ademais tiznaban de negro a roupa e as paredes. E non provocaban
este problema porque tiñan saída
de fumes por cheminea entubada,
cousa da que carecían as lareiras.
Se a cociña de ferro estaba ben
instalada –isto era requisito imprescindible–, non daba fume ningún. Como precisaba unha cociñeira: “Nesta casa xa levamos catro instaladas, porque co trote que
levaron ó longo de máis de vinte
anos foron cascando, e ningunha
dou nunca problemas de fume.
Instalóunola sempre un señor que
vivía na parte daquí, do lado, e
que finou hai dous anos”.
Tamén semella que se acendían con máis presteza, pois co tiro
de que dispuñan axiña penetraba o
osixeno necesario para avivecer a
combustión do lume. Ademais, a
cociña de ferro permitía facer a un
tempo varias cousas: fritir un bistec, quentar unha pota de auga e
poñer unha cafeteira. Era fundamental nas comidas de festa (a do
patrón, por exemplo, no verán)
que había que ter moitas potas con
comida. A lareira non permitía realizar esta multiplicidade de tarefas á vez. Ademais, abondaba con
deixar a pota sobre a plancha de
ferro quente da bilbaína para conservar a comida á boa temperatura
durante moito tempo. Así o caldo
estaba sempre disponible para que
se puideran servir os integrantes
da familia a medida que ían regresando do campo. Deste xeito, unha informante valoraba moito a
prestación que ofrecía neste senso
a cociña de ferro. Sinalaba que,
nos fogares ou casas de comidas
que a tiñan todo o día acesa, era
posible ter a comida quente a calquera hora. Ou quentala paseniña-

mente, de xeito moi doado e culinariamente axeitado, con só pousar a tarteira na plancha quente (o
problema era, pois, só cando estaba apagada e se necesitaba preparar algo con premura). E non era
tampouco cativa ventaxa poder
dispoñer de auga quente sempre,
porque algúns modelos destas cociñas levaban un depósito para a
auga. Deste xeito, cando se tiña
encendida a cociña sempre se
quentaba ó mesmo tempo unha
certa cantidade de auga que logo
se mantiña tépeda durante bastante tempo. Ademais, nas cociñas de
ferro era posible facer doces ou
empanadas, no forno que tiñan. Isto nas lareiras non era practicable:
había que utilizar o forno de cocer
o pan e daba moito máis traballo.
Aínda máis: coa bilbaína facíase a
comida e os doces de reposteiría á
vez, coa mesma cantidade de
combustible e sen ter que adicar á
laboura máis tempo.

Máis limpeza,
máis comodidade
Cociñar nunha lareira presentaba
algúns inconvenientes. Cando se
preparaba a comida emborrallábase moito o pote, a tixola e a cazola
de barro, por mor da feluxe, “que,
¡para limpala!”, laiábase unha ama
de casa. O problema agravábase
porque nas máis das casas non había traída de auga e non deixaban
lavar os cacharros na fonte (aínda
hoxe miran moi mal á que fai iso:
“hai alí unha porca que os leva…”,
dicía algunha muller). Na cociña, o
máis problemático era a auga. No
verán a fonte tiña pouca auga. Había cola e cumpría esperar. Facía
falla carrexar moita auga para os
usos domésticos e daba moita leria. Para evitar pringar todo, había
que saír afora da casa, para coller

terra areosa na eira, como podía
ser o xabre. Había que frotar os cacharros con esta area, ou ben coa
“areilla” ou arenisca fina, de color
ocre, que semella que se chamaba
pedramol e que se vendía empaquetada nun papel, que aínda recentemente era posible encontrar
nas tendas. Pola contra, nas cociñas bilbaínas non se manchaban
tanto os cacharros. Apuntaba Josefa Domínguez que: “(...) eran
máis cómodas, non había que freghar tanto as potas, (…) entonses taban as potas máis limpias e maila
lousa, todo máis limpio, a cosiña e
todo. E máis cómodas, claro, por
iso, por estar máis limpias”.
Polo demais, as costas da cociñeira sufrían ben máis na lareira, porque poucas “estaban a altura” e había que agacharse máis
que nas bilbaínas.
Agora ben, nas casas labregas
non se deixaron de utilizar as vellas lareiras, que non foron substituídas por completo polas novas
de ferro, a pesar da maior comodidade que representaban, como
adoita acontecer con todos os procesos de renovación neste eido (de
feito, cando se introducen máis
tarde as de gas butano, seguíronse
a empregar as de ferro, ¡e as lareiras!). Pódemos aportar algunhas
razóns que poden explicar a coexistencia de ambas cociñas.
Nos fogares campesiños non
se podía prescindir da lareira ó ter
que elaborar a encaldada para os
porcos e as vacas. En efecto, Josefa Domínguez apuntaba que na
casa na que traballaba de serventa
“tiñan unha lareira pa quentala
augha dos animales. Aí [nas bilbaínas] namais que se cosiñaba pa
xente”, (…) sin a outra non se
arreghlaban. O que tiña animales
tiña que ter a outra”. En realidade,
a cousa non era tan axiomática.

O FORO

Nº 1.233
Do 27 de
xullo ao 6
de setembro
do 2006
Ano XXIX

DAS IDEAS E DAS ARTES

Tratábase ante todo dunha cuestión funcional e de comodidade:
resultaba máis práctico e menos
embarazoso servirse da lareira para tal menester. Pero quen non tiña
espacio dabondo na casa para ter
as dúas cociñas, arranxábase tamén bastante ben preparando a
comida para os porcos nunha pota
chea de auga que se quentaba na
bilbaína. A lareira cumpría ademais un papel insustituíble para a
conservación dos alimentos nunha
época en que non existían a penas
os aparellos de refrixeración doméstica: o frigorífico e arcón conxelador. Resultaba irremprazable
para curar mediante o fume os
chourizos e demais embutidos,
derivados do porco, que se penduraban sobre ela. E servía tamén
para secar as castañas.
O lume do lar seguiu a empregarse para elaborar certos preparados característicos da gastronomía e a repostería tradicionais,
ben porque adquirían mellor sabor que nas cociñas económicas
(varias informantes declaraban
que, en xeral, a comida sabía moito mellor na lareira) ou ben porque as cociñeiras estaban afeitas a
servirse das lareiras para elaboralos. Tamén porque a lareira ofrecía a posibilidade de cociñar coas
brasas, ó que non se podía facer
nas bilbaínas. Xa fora directamente ou ben pousando sobor delas unha tixola, ben untada de touciño (que é aconsellable ter pinchado cun garfo) para preparar,
por exemplo, as filloas. Os choupíns cociñábanse nalgunhas partes directamente nas brasas da lareira: botábaselles unha area de
sal gorda, un chisco de unto e púñanse logo boca abaixo (co tallo
cara arriba) nas brasas. Otrosí, o
lar permitía poñer unha grella sobre as brasas e asar sardiñas ou
ben carne. Asemade era posible
facer nela os bolos da lareira, que
se preparaban sobre a pedra do
lar, onde, por certo, tamén era posible elaborar as filloas. E había
ademais algúns alimentos, como
os chourizos, certas carnes ou as
espigas de millo, que se asaban ó
espeto (ou mediante outro procedemento de suxeición semellante)
achegándoos ó lume da lareira.
Polo demais, o fogo que ardía na lareira aproveitábase para
unha gran diversidade de usos,
tanto utilitarios, como culturais.
O máis evidente era o de dar luz,
alumear a cociña, complementando as febles candeas no tempo no que aínda non había electricidade. Podía servir para endurecer a madeira dos instrumentos de labor. E tamén para
outras cousas: Valle-Inclán describe en Romance de Lobos a antesala dunha casona onde unha
rapaza fiaba namentres “otros
criados desgranan maíz, a la redonda de una cesta colmada de
mazorcas”. Valíanse para iso
dun carozo que procuraban endurecer no lume do lar para que
realizara mellor a laboura e non
provocara dor nas mans. E non
ten dúbida que o lume viña moi
ben para acenderen os homes da
casa de cando en vez un pito.

Arredor da lareira
A lareira continuou desempeñando ademais un privilexiado papel
como espacio de sociabilidade,
pois, a carón dela, convocados
polo seu calor e engado xuntá-

banse nas prolongadas veladas
nocturnas todos os membros da
familia, e algún veciño ocasional,
para parolar, contar contos e sucedidos. Era o insubstituíble ámbito de calidez do fogar que operaba como centro de gravitación
da convivencia familiar.
Ítem máis, non se pode esquecer que o espazo social definido
pola lareira era un lugar caracterizado por unha forte impregnación
simbólica. A mesma lareira estaba
revestida dun carácter máxico: as
ánimas dos defuntos da familia
acudían a este espazo, entramentres que non se sabe que nunca se
sentisan atraídas polas cociñas de
ferro. Coma se considerasen que
os instrumentos elaborados polas
modernas factorías industriais xa
non tiñan alma. En efecto, segun-

do refiro con maior amplitude no
meu libro A lume manso, era unha
crenza firmemente asentada no
imaxinario popular que as ánimas
entraban nas casas pola cheminea,
que cadraba xustamente enriba do
lume da lareira. Sabíase que chegaran cando as labaradas se movían sen que correse a brisa ou andase alguén a zoscar no lume. E, deste xeito, como o lume vía e sentía,
resultaba conveniente gardar certo
recato diante del. Tamén a carón
do lume da lareira íase sempre invitar as ánimas na véspera dunha
viaxe de pelerinaxe. A cociña era
un lugar apropiado para lle rezar ás
ánimas, cousa moi conveniente
despois do solpor, pois como dicía
unha vella muller que nos fala desde Os camiños da vida: “A noite é
boa para durmir, despois de facer

M E L L O R V IÑ O
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‘A bilbaína,
como antes a
lareira, permitía
realizar as
operacións de
secado de
chourizos ou da
roupa en
inverno”

as oracionciñas e cumprir, como é
debido, cos defuntos”.
Adoitábase botar ó lume da
lareira anacos de pan –en particular ós que cairan ó chan–, como unha ofrenda para as ánimas.
E durante a noite non se podía
varrer a cociña porque revelaría
a intención de querer botar os espíritos do outro mundo, que se
viñan quentar cos familiares no
lume da lareira, sobre todo nas
noites de inverno, e alí permanecían cando os vivos se ían deitar.
Tampouco nas casas fartas
desapareceron supetamente as lareiras. En moitas perviviron durante moitos anos as dúas cociñas. A máis antiga cumpría tamén
varias das funcións sinaladas en
relación coas casas populares, e
servía ademais para que puidese
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traballar nela o chocolateiro, cando acudía ó domicilio para elaborar o chocolate. E así quedaba logo aquel recendo, que mancaba
de saudades a Florentino Cuevillas e os seus compañeiros do Seminario de Estudos Galegos.

A chegada do gas e os
problemas da eléctrica
Foi na década de 1960 cando se difundiron de xeito conspicuo por
Galicia, nos ambientes populares,
tanto as cociñas de gas como as
eléctricas. Polas aldeas espallouse
moito o uso da cociña de gas butano. A eléctrica bastante menos.
Non resulta de ningún xeito un feito casual que fora nos anos sesenta cando se propagou por Galicia
esta última clase de cociña: foi daquela cando se completou a instalación da rede eléctrica domiciliaria, nomeadamente no medio rural
onde aínda era moi insuficiente,
amén de precaria: a tensión eléctrica adoitaba ser en moitas ocasións
moi baixa e as averías habituais.
Estes factores contribuirían a explicar a razón da preferencia das
amas de casa labregas polas cociñas de gas, e só secundariamente
polas eléctricas. En efecto, a pesares das melloras realizadas a corrente eléctrica continuou fallando
adoito, quer a causa das tormentas,
ou quer sen ningunha explicación
aparente. As mulleres non podían
expoñerse de ningún xeito a verse
imposibilitadas de preparar a comida para as súas familias por mor
de que fallara a luz. “Da eléctrica
non te podías fiar, porque marchaba moito a luz, e, demais, antes había moitas tormentas, e entón qué,
a comer de bocadillos!”.
Polo demais, os avances na
tecnoloxía culinaria tiveron lugar
na década indicada, polo feito de
que foi entón cando se operou un
importante proceso de modernización económica, que levou
aparellado o incremento da capacidade adquisitiva de sectores
sociais moi amplos.
A difusión da cociña de gas
presupuxo a posta en funcionamento dunha vasta rede de transportes por carretera capaz de distribuir periódicamente as bombonas de butano a núcleos de poboación –como eran os galegos–, tan
reducidos como dispersos. Algunhas zonas de Vigo e A Coruña contaron, xa a principios do século
vinte, cun primitivo sistema de
“gas cidade”, fornecido por fábricas locais: as casas apuntadas ó
sistema dispuñan dun contador no
que había que botar unha moeda
para que liberase o gas. Esta fonte
de enerxía empregábase para
quentar unha especie de fogóns de
ferro, previstos tanto para cociñar
como para ferver auga. A instalación de tuberías de gas dende a fábrica ata os domicilios representaba un custe importante e, amén diso, o gas non podía competir en
custes coa madeira, antano relativamente abondosa e barata en termos relativos. Unha sociedade, como a galega, de recursos económicos moi limitados atendía máis
o prezo que o confort que viña representar a utilización dunha fonte
de enerxía máis limpa, que apenas
xeneraba fumes. Pola cuestión
ecolóxica nin que dicir ten que non
había a máis cativa preocupación.
Deste xeito, aconteceu que as máis
primitivas cociñas de gas cidade
só chegaron a un núcleo reducido

‘Durante a
noite non se
podía varrer a
cociña porque
revelaría a
intención de
querer botar os
espíritos do
outro mundo,
que se viñan
quentar cos
familiares no
lume da lareira”

‘Nas casas
labregas non se
deixaron de
utilizar as vellas
lareiras, que non
foron
substituídas por
completo polas
novas de ferro, a
pesar da maior
comodidade que
representaban”
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de vivendas urbanas nas que habitaban familias de postín. As cociñas de ferro non tardaron, pois, en
impoñerse.
Nalgunhas casas chegou a haber tamén outra modalidade, cal
foi a cociña de petróleo e queroseno, antes da implantación do
gas butano. Esta última tipoloxía
de cociña moderna, a de gas distribuído sub especie de bombona,
obtivo un éxito notorio. A súa boa
aceptación debeuse en parte ó feito de que máis era máis precisa
que a de ferro, na administración
regular da temperatura á hora de
cociñar. A de gas tiña a ventaxa
sobre a de leña, de que permitía a
ama de casa realizar outra laboura, mesmo fora da cociña, ao ter
asegurada unha temperatura regular e constante durante o tempo
necesario. Isto revestía gran importancia para preparar o cocido,
que precisaba unha calor inicial
forte, para levar a ebullición o
condumio, e despois unha temperatura suave durante horas. Como rezaba un folleto publicitario,
era posible abandoar a cociña ata
que chegara a hora de comer, pois
“se hace automaticamente durante el paseo de la familia”. Ou ben,
considerado de xeito máis realista
e menos publicitario, preparaba a
comida, namentras que a muller
podía despachar algún outro dos
seus moitos quefaceres.
Resultaba ademais que a cociña de gas era máis rápida, o que
representaba un aforro de tempo
importante para a cociñeira popular, case sempre agobiada de traballo. Paro usos culinarios simples, tales como quentar leite, preparar un café, etc., ou para as necesidades de entre horas, a ventaxa da cociña de butano era abrumadora: na bilbaína había que
agardar máis de media hora –a
contar dende que daba comezo a
operación de encendido– para estivese a punto o lume e fose quen
de quentar un cazo con leite.
Pero o prezo que houbo que
pagar para conseguir unha maior
rapidez non foi de ningunha maneira desdeñable: a comida preparada de tal xeito presuroso non resultaba tan sabrosa como na de ferro. Houbo unha especie de maleficio na historia do progreso da
tecnoloxía culinaria: cada novo
avance representou un retroceso
na calidade gastronómica –ao que
había que engadir a perda de sabor dos alimentos por mor da
agricultura industrializada, os
produtos conxelados, etc.. Ninguén dubidaba, en calquera caso,
que coa bilbaína sabía mellor a
comida. Pero non hai regra sen
excepción: dicíase que as patacas

fritas facíanse mellor na cociña de
gas que na de ferro. En realidade,
moitas mulleres consideraban que
a operación de fritir realizábana
as de butano con máis consumada
perfección. Nunha taberna de Ermelo (Bueu), onde fan comidas,
teñen as dúas cociñas, a de ferro e
gas. A cociñeira considera que os
guisos e cocidos resultan moito
máis sabrosos cando os prepara
na de ferro. En cambio, para fritir
prefire utilizar a de gas.
Un argumento decisivo a prol
da cociña de butano veu a ser o
doado que resultaba a súa limpeza. Nisto non había comparación
posible. A de ferro “era un coñazo
para limpala”: había que restregala cun pequeno raspador, en especial o forno, darlle con pedramol,
e logo baldear. “Botaba unha toda
a mañá limpándoa”. E púñase a
cociña feita un noxo, polo que había que botar serrín e limpar o
chan despois. Empregábase para a
limpala estropallos de corda e pedramol, ou ben a frotaban cuns tacos de “pedra de rascar a cociña
de ferro” (así a pedían na tenda),
que era semellante a unha pastilla
de xabrón; “Asemellábase á pedrapomez, pero non era iso”. Se
non era pedramol, dende logo habíase de parecer moito, porque varias informantes mencionan o tal
pedramol. Así o recolleu tamén un
investigador, que indicaba que as
antigas criadas limpaba con pedramol e pedrapómez a cociña bilbaíana. Só se limpaba a fondo, o
que se dí a fondo, dúas veces ó
ano: o comezo e o remate do inverno. Había que evitar que se enferruxara. Outra informante precisaba que a cociña de ferro había
que fregala cada día. Adoitábase
facer despois de comer, “bueno,
en realidade, un pouco máis tarde,
porque había que aghardar a que
enfriara a cociña”. As mulleres
que tiñan que traballar polo día,
nas veigas, dende que saira o sol
(“algúns días xa as cinco da mañá”), fregaba a cociña de ferro pola noite. Aos sábados, que era cando a muller tiña máis tempo, limpábana máis a fondo.

Cociñas en convivencia
Como sucedeu coa coexistencia
entre a lareira e a cociña de ferro,
tamén entre ésta e a de gas (ou a
eléctrica) se producíu unha situación de paralelismo e xustaposicón, antes que, na maioría dos casos, un proceso de pura e simple
substitución. En particular, conviviron ambas no medio rural, onde
as vivendas adoitaban ter dabondo máis espazo que os modernos
pisos das cidades (aquí, todo o

máis, collía unha cociniña de gas
moi pequena, tipo encimera, ou
era preciso desterrar a bilbaína).
En efecto, “usábanse as dúas: a de
ghas, que era máis rápida, para
preparar o almorzo. E a de ferro,
para cociñar o xantar”.
A de ferro presentaba unha
apreciable ventaxa no inverno sobre a cociña de gas: servía ademais de calefacción. Por isto, en
moitas casas, como a da informanta, estaba todo o día encendida a cociña de ferro, para así
quentar. E con tal propósito, se
empregaba, por certo un truco
que formaba parte do elenco de
recursos postos ao servicio dunha
estratexia de supervivencia popular: mollábase un pouco a leña
para que durase máis tempo, “é
que, se nón, consumíase nun momento”. E aínda se lle encontraba
outra aplicación práctica á onda
de calor que despedía a cociña
bilbaína: cando non se cociñaba,
púñanse por riba uns cordeis a
xeito de tendal para poder secar
neles a roupa. Esta era unha práctica moi habitual. Resolvíase así
un importante problema nos húmidos invernos galaicos.
Tampouco se pode esquecer
que a bilbaína, como antes a lareira, permitía realizar as operacións de secado de chourizos,
etc. pendurados por riba dela. E
amén diso, a cinza da madeira
queimada na cociña de ferro
(como tamén, por suposto, na
vella lareira) aproveitábase para
abonar a horta.
Polo demais, a auga quente do
seu depósito se aproveitaba, entre
outras cousas, para lavar a louza e
asemade a roupa. Tamén había
quen a empregaba para realizar as
súas ablucións corporais. E obtíñase así ese auténtico luxo do tempo pasado que era dispoñer de auga quente, á vez que se aproveitaba a leña para cociñar ou quentar
o ambiente da cociña. Por contraposición, conseguir quentar a auga
mediante a utilización dunha cociña de gas implicaba realizar un
gasto enerxético específico, o que
significaba un custe maior.
Temos constancia de que
nalgúns barrios do medio urbano
galego, na década de 1920, chegou a desenvolverse un tipo particular de cociña, que era unha
mestura da de ferro e gas. Pero,
en realidade, esta combinación
non acadou moita difusión.
E nalgunhas casas aldeás
conviviron os tres modelos de
cociñas: a de butano, a de ferro,
e a lareira, ésta última usada sobre todo para dar calor no inverno, e nalgunha que outra ocasión
especial. Deste xeito, aproveitábanse as ventaxas relativas de
cada unha das tres. A cuestión
dependía tamén da estación do
ano: semella que a de ferro usábase máis no inverno, pola función calórica que tiña. En efecto:
“A de ferro no inverno tíñase
prendida todo o día, así aproveitábase a calor, pois ademais pasaba a tubería polas habitacións
e quentábaas”.
Tamén houbo familias –e non
deberon ser poucas–, que pasaron
directamente da lareira á cociña
de gas, ou mesmo á de vitrocerámica. Non puideron aproveitar a
renovación tecnolóxica que tivo
lugar na primeira parte do século
vinte, e xa colleron o avance que
se produciu na segunda metade. E
bo foi que chegaran.♦

