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‘Hai moito que arder
e hai quen lle
prende lume’

QUE PASOU
ESTE AGOSTO?
Quen está
por detrás?

CANOSA

XELAMONITE
Luís Paradelo

Primeira obra dun autor no que creación
é sinónimo de renovación,
o seu protagonista deambula ensarillado
nas faldras do tempo, do amor e
do desamor. A relación coa actividade
política armada na Galiza tece e destece
o argumento e impón unha realidade
na que o lector se mergulla totalmente.
A novela salva e tamén condena,
o relato constitúese razón de vida.

A ALARMA SOCIAL CREADA ESTE AGOSTO E A POSTERIOR
toma de conciencia de que Galiza non pode seguir asolada polo lume nin chantaxeada por incendiarios, ten que servir para un cambio
de política rápido e profundo. Logo de quedar demostrado que os
incendios non se dan apagado cando o territorio está abandonado e
hai fortes intereses para que arda, hai que poñer en marcha medidas
estruturais para mudar as causas profundas e, tamén as outras, circunstanciais. A primeira prioridade é poñer en valor o rural, acabando coa idea de agro igual a atraso. Para logralo son necesarias
medidas lexislativas sen demora que leven a unha ordenación do territorio e dos cultivos, pero tamén a deixar sentado que os montes
e leiras, como os terreos ou casas, non son un ben privado co que
cada un pode facer o que queira. Polo tanto, urxe unha planificación
que non pode quedar en mans das empresas do sector, sexan forestais, vinícolas ou leiteiras, senón que ten que ser deseñada e incentivada pola Xunta. Así mesmo, é necesaria unha Policía Autonómica integral, un Servizo Nacional de Bombeiros, unha Rede de Parques Comarcais Anti-incendios e unha Lei de Emerxencias. É necesario consensuar e clarificar estas necesidades, primeiramente
desde o Goberno, logo cun importante debate social. Os lumes dos
15 primeiros días de agosto son unicamente un indicio, non unha
consecuencia final. A mostra evidente non da falta de planificación,
senón a causa dunha política que prima, cando non obriga, ao abandono do agro, e das reaccións daqueles sectores historicamente (e
economicamente) interesados en manter no atraso o rural galego.♦

Porque máis
da metade
de Galiza está
a monte?
A quen beneficia
a anterior
política forestal?
Por que as
maiores alarmas
se producen
sempre
nos cambios
políticos?
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Desde o 3 de agosto mudou a tipoloxía dos incendios:
máis focos, zonas arboradas, preto dos lugares habitados e das vías
de comunicación e prendidos ao mediodía con artefactos mais sofisticados

As maiores alarmas coinciden
historicamente cos cambios políticos
AFONSO EIRÉ

Xa hai moito escrito sobre os incendios na
Galiza. Co que pasou este mes de agosto
podíase editar un libro. Nesta reportaxe
pretendemos explicar algunhas causas e
deixar bastantes interrogantes para que
os resolva o lector. Facémolo desde a
óptica e a experiencia dun xornalista
que leva máis de trinta anos traballando
no tema, pero tamén dunha persoa que
está desde rapaz familiarizado cos incendios e coa problemática do agro galego.
“Hai moito que arder e xente que novo xeito de informar da maiolle prende lume”. Así explicaban ría dos medios de comunicación,
dous labregos da Limia nunha tanto galegos como estranxeiros,
cantina o que estaba a suceder na pois prestábase ao espectáculo.
Galiza nos primeiA isto hai que
ros días de agosto.
engadirlle unha
Aínda non atopamaior conciencia
mos mellor senecolóxica na popolítica
tenza que esta
boación
como
de
reforestación
e
emanada da lóxica
efecto do Prestige
popular. Logo póe un cambio de
abandono do rural
denselle engadir
Goberno que remúltiplas circuns- foi unha constante
lanzaba o debate e
tancias que remaa utilización polítarían por explicar nos mandatos do
tica dos incendios.
mellor aínda a vaga de lumes: as PP, contrariamente
Hai moito
condicións climá- ao aprobado
que arder
ticas e ambientais
(calor, seca na te- no Parlamento
Que hai moito
rra e no ar, vento
que arder é algo
hai
19
anos.
cairón...).
tan evidente que
Tamén certas
ninguén se atreve
condicións socioa discutir. Galiza
lóxicas que fixeestá a monte e o
ron que os lumes tivesen maior monte arde. Monte quere dicir
transcendencia que en semellan- abandono e non ten nada a ver
tes vagas anteriores: proximida- con espazo forestal como se trade dos lumes ás cidades, núcleos bucan moitos.
habitados e principais centros de
O monte xa supera hoxe os
comunicación (autoestrada e ae- dous millóns de hectáreas e as
roportos), transparencia oficial á actividades agrarias e gandeiras
hora de abordar a catástrofe e un
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

Máis de 20.000 persoas manifestaronse
en Compostela o 20 de agosto contra
o “terrorismo incendiario”,
convocados por Nunca Máis.
OTTO / A.G.N.

CANOSA

CANOSA

Nos últimos 25 anos
mudou a paisaxe
galega, tanto na costa
como perto
dos lugares do interior.

CANOSA

minguaron ano a ano até situárense por debaixo do millón de
hectáreas nun territorio no que
foron hexemónicas durante séculos. Levan anos pagando por
abandonar as explotacións!
Tamén aumentou a terra a arborado. A repoboación forestal
pública entre 1940 e 1984 superou
as 425.000 hectáreas e a privada,
realizada con alento público, supuxo outro tanto. De 1986 a 1997
a arborización expandiuse noutras
230.000 hectáreas. Hoxe o 48,5
da superficie galega está arborada.
Arborización que, como explica o historiador Lourenzo Fernández Prieto, “foi primeiro unha imposición da autarquía franquista e
despois foise convertendo nunha
forma de abandono. Iso é hoxe”.
A incautación dos montes veciñais e a repoboación forestal por
parte do IRIDA levou a moitas parroquias a unha acelerada emigración ao sacarlle boa parte do seu
medio de vida. Unha emigración
que conduciu gran parte do interior
de Galiza a unha semidesertización, aínda que sexa tinguida da
cor verde das xestas, silvas e toxos.
Os veciños queimaron moitos anos os montes parroquiais
que lles roubara o Estado franquista e tamén veñen usando o
lume tradicionalmente para desfacerse das matogueiras que
avanzan cara aos lugares e os
seus labrados sen poder facerlle
fronte pola idade, a emigración
ou a falta de medios.
Os veciños escapaban da
Garda Civil cando se queimaba o
“monte dos Forestais” e tocaban
as campás a “incendio” para chamar a xente a apagar cando o que
ardía eran os seus montes.
Non había servizo de bombeiros. Cando ardía o monte do IRIDA tiña que vir o Exército. Se era
o monte dos veciños non aparecía
nin a Garda Civil nin o alcalde.
Esta dicotomía entre o oficial
e o comunal foi unha constante
no rural galego durante moitos
anos. Finalmente, impúxose a
política oficial.
Porque a situación na que se
atopa o rural galego non é casualidade, senón que obedece a unha política deseñada e incentivada desde Madrid na que, todo hai
que dicilo, participou boa parte
da clase dirixente galega desde
que no pacto de Restauración
trocou identidade e economía
por poder político en Madrid e
beneficio propio.
Daquelas apostouse pola exportación de man de obra (emigración) na vez de xatos ou viño.
Fixéronse así parte das grandes
fortunas galegas.
A política de abandono do rural e especialización de Galiza
en recursos forestais non foi só
un dos sinais de identidade do
franquismo, senón que continuou case mimeticamente durante os 25 anos de autonomía.
Un deseño do centro económico europeo a través dos órganos
da UE que executaron lealmente
tanto desde Madrid como desde a
Xunta (reunión da Trilateral en
Lisboa a comezos dos anos oitenta). Só que o diñeiro dedicado á
incentivación forestal e ao abandono do agro foi en aumento.
Unha emigración cada vez
tamén máis envellecida e incapaz de procurar as súas terras, o
nacemento de industrias relacionadas coa silvicultura cada

A maioría dos lumes comezaron ao mediodía, perto dos núcleos habitados, polo que os servizos contra-incendios tiveron que dedicarse, sobre todo, a salvar casas. Moitos dos incendios non se poden considerar rurais porque foron nos perímetros urbanos, como
foi o caso de Arcade, arriba.

vez máis potentes (o sector forestal factura máis que o téxtil)
e unha política contra incendios
centrada, en consonancia, en
apagar os lumes, axudaron a
compor unha situación na que

as especies importadas, de rápido crecemento expandidoras do
lume, foron arrecantando e
substituíndo as autóctonas.
Só hai que ollar as fotos dos
25 últimos anos, os anos da auto-

nomía, para darse conta de como
mudou a paisaxe galega. Dous
foron os grandes trocos: unha
plantación de eucaliptos e piñeiros nas rías, que fornecen facilmente ás celulosas pola súa pro-

ximidade e comunciación, cun
urbanismo descontrolado, e uns
labrados que rodeaban os lugares
do interior, primeiro substituídos
por prados e, agora, co abandono
das explotacións, están a monte
ou con árbores de folla perenne.
Moitos, felices porque ollan
verde. Pero o verde galego ten
moitos matices. Outros contentos porque sempre desprezaron
o rural galego ao considerar
agro igual a atraso. Estas ideas
tiveron a súa correlación política, executada pola dereita pero
apoiada tamén por persoas doutras ideoloxías.
O lume sería un efecto lóxico
desta política segundo veñen denunciando algunhas organizacións nacionalistas e ecoloxistas
desde o franquismo.♦
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Quen prende
o lume?

Reportaxe Gráfica: CANOSA

Que haxa moito que arder non ro case nada noutras partes.
Logo están as imprudencias.
explica por por si só a vaga de
incendios que se están a dar ano Aqueles que lle plantan lume a
tras ano en Galiza. Tampouco un arredor, cañetas ou queren faeste. Hai outro elemento funda- cer unha queima controlada e o
mental, como afirmaban os pai- lume se lle vai das mans. Poderían chegar a outro
sanos da Limia:
cinco por cento,
“hai xente que lle
segundo expertos
prende lume”.
uen sae
de brigadas conSegundo totra incendios.
dos os datos reca- beneficiado da
Os outros ludados por A Nosa política forestal que
mes todos serían
Terra nos últimos
causados por pi25 anos, os lumes impuxo a dereita?
rómanos. Uns
que se dan na Gacon máis ou meliza tanto polo
nos deficiencias
seu número como
mentais, outros
pola súa magnitude non se poden comprender sen por rancor ou simplemente por
facer dano, algúns para aproveiunha clara intencionalidade.
E menos este ano, afirman di- tar os pastos como se fixo tradiversos expertos consultados, des- cionalmente (aínda que estas
de os teóricos aos que están nas queimas sempre se fixeron máis
brigadas ao pé das lapas, pasando ao comezo da primavera ou do
outono) E os outros...
polos ecoloxistas e políticos.
Ese é o grande enigma da
“Averigua o móbil e terás o
criminal”, sentencia Eugenio Vé- Galiza.
lez Troya, un dos detectives privados de máis sona de todo o Estado.
E móbiles baralláronse moitos ao longo destes anos, segundo as zonas, coincidindo todos
nunha clara intencionalidade: os
veciños para recuperar pastos
fronte ás plantacións forestais,
intereses das celulosas, intereses urbanísticos e até políticos
ou dos ecoloxistas, cobraban
máis forza uns anos ca outros.
Segundo diversos expertos
consultados, as causas fortuítas
non pasarían dun cero con cinco
por cento: latas, cristais, cigarros, chispas de trens ou coches,
tronadas... Mesmo se sabe que
as tronadas secas atacan maiormente no Caurel e Quiroga, pe-

Q

Cuestión política
“Non é lóxico que 15 delitos
queden impunes na Galiza todos os anos”, afirmou o vicepresidente Anxo Quintana. Non.
Non é lóxico que os poderes
non considerasen prioritario o
seu esclarecemento nin que a
sociedade non o demandase con
máis forza até o de agora.
Habería que preguntarse, primeiramente, quen gaña coa política forestal que se veu realizando até o de agora. Quen gaña cos
incendios? A partir desta investigación, tería que comezarse a
analizar e definir a situación.
Pero non se fixo. Levamos
un cuarto de século apagando
lumes e formulando as mesmas
hipóteses, incluída a Comisión
Parlamentaria no 1987, que propuxo un cambio na política forestal, o Plano forestal de 1992
aprobado por unanimidade, dos
que o PP non fixo caso. Mesmo

hai teses doutorais e traballos xudicial e policial. O que non
universitarios. Pero oficialmen- chega é un grupo de gardas cite non se fixo nada para ter un- vís vidos de Madrid que marha radiografía exacta. Por que? chan aos cinco días afirmando
As administracións públicas que o dos incendios é “normal”,
deberían ter realizado investiga- por moi especialistas que sexan.
cións e análises e, sobre todo un Os veciños, antes ou despois saseguimento rigoroso do que oco- ben se quen queimou o monte e
rre logo dos incendios. Por que “dos seus” ou non.
A existencia dunha “trama
nunca se realizou unha investigación do que pasa cos montes incendiaria” é algo que diversos
queimados? Por que non existe colectivos e estudosos do tema
un rexistro público desas terras? veñen barallando desde hai anos
Para que valen sen el os decretos para explicar algunhas vagas de
que impedirían construír neses incendios. A hipótese colleu
terreos? Neglixencia unicamen- máis forza no mes de agosto pate? A política faise en bases a uns sado. Esta definición foi acuñada
intereses concretos. Cada partido polos nacionalistas e negada teirepresenta en maior medida un mudamente polos populares. No
PSdeG-PSOE, pola súa banda,
segmento deses intereses.
Tampouco se comezaron até uns voceiros negaban a súa exiseste ano unhas liñas de investi- tencia, outros acreditaban. O úlgación claras nos eidos policiais timo, Xosé Blanco o 29 de agose xudiciais. As detencións era to en Chantada. O presidente
moi cativas comparadas co nú- Emilio Pérez Touriño finalmente
mero de incendios, a maioría aceptou a tese de trama incendiados incendiarios eran postos en ria como tamén o fixo Alberto
Núñez Feixóo.
liberdade inme“Isto semella
diatamente (meunha sabotaxe de
dia ducia foron
s
medios
manual”. Así o
detidos de novo
afirmaban
os
este ano). Este contra-incendios
mandos militares
ano en quince díforon
insuficientes
que se desprazaas (43) superouse
ron a Compostea media de detila logo de estudos nos meses ante o número
dar os incendios
anteriores. Non de focos e
no mapa da Sala
serve afirmar que
é unha investiga- a súa nova tipoloxía. de Coordinación.
Perante esta sición complicada
tuación, os mepois, en moitos
dios dispoñíbeis
casos, nin lles fipara
facerlles
xeron casos ás
denuncias dos veciños. As inter- fronte aos incendios non foron
vencións deste ano, aínda non suficientes, dedicándose sobre
sendo as necesarias, demostran todo a protexer vidas e facendas
que era posíbel outra actuación non forestais.♦

O
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Que pasou este mes de agosto?
Até o 3 de agosto todo “era normal”. Desde aquel día todo foi diferente. Non só é unha percepción
persoal. Así o afirman os técnicos,
os políticos e, sobre todo, os cidadáns que reaccionaron perante a
vaga de lume coma antes facían as
parroquias cando lle queimaban o
seu monte. Só que esta vez só había unha parroquia: Galiza.
A manifestación de Nunca
Máis o 20 de agosto en Compostela; os seis mil voluntarios que
se puxeron a patrullar o monte
ou se apuntaron no rexistro oficial para colaborar; as concentracións de repulsa en moitas vilas
e, sobre todo, a percepción social, cos incendios como maior
preocupación, así o indican.
Este cambio de clima na poboación galega non se debe unicamente ao número de hectáreas
queimadas, 77.772, pois houbo
anos anteriores que foi semellante. Houbo outros picos nos anos
1975, 1976, 1978, 1981, 1985 e
1989 que sobardaron as 50 mil
hectáreas queimadas oficialmente. Extensións que, segundo os
ecoloxistas, se poderían ter duplicado, pois o PP contaba a superficie queimada cando o incendio
estaba controlado e non apagado.
Diversas persoas que pasaron
as vacacións fóra e seguiron os
incendios polos medios de comunicación, logo de percorrer Galiza
de banda a banda, constatan que a
percepción que tiñan era que había moita máis terra queimada (os
datos oficiais falan do 2,6% da
extensións de Galiza) da que, finalmente, se atopou na realidade.
Moitos concluíron que a alarma
creada non era para tanto e que
outros anos fora aínda peor, pero
no interior de Galiza. Tampouco
ao número de focos de incendios
era anormal até chegar ao 4 de
agosto, contabilizándose desde
ese día ao 10 do mesmo mes
2.006 lumes activos, vinte veces
maior que en anos anteriores.
Xustificaría iso a alarma social?
Cal é logo a diferenza con outros anos? Existiron causas novas
neses incendios? Todo semella indicar que son as mesmas causas
que se din e se supoñen noutros
anos, pero actuando de distinta
forma e con outra intensidade.
En anos pasados o incendio tipo neste período de tempo era basicamente de monte baixo e forestal, con poucos focos (un media de
dous por lume) tornándose neste
ano nunha media de cinco focos.
A forma nova de actuar é que o
lume prende perto das casas e, nuns
poucos días, desde o 4 de agosto ao
10 do mesmo mes, arde sen parar
polas Rías Baixas, a Costa da Morte, e os arredores das cidades, como
Vigo, Pontevedra, Ourense e Ferrol
e, sobre todo, Compostela. Nesta
cidade existen incendios que non se
poden considerar forestais propiamente pois están dentro do mesmo
casco urbano e nos seus polígonos
industrias e comerciais. É de resaltar que cando chega o presidente
español, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita a Galiza comeza a
arder a carón mesmo das pistas de
Lavacolla. E que as lapas tamén rodearon a mesma mansión oficial do
presidente da Xunta.
Tamén quedan cortadas a auto-

minado para dobrar o cambio de
política que impulsa o bipartito”.
O BNG explica no seu voceiro, BE-NE-GA ao día: “os pirómanos están por vez primeira organizados en tramas que semellan
ter un denominador común; buscan causar o maior dano posíbel,
provocar alarma social, o caos e a
desestabilización da sociedade”.
Unha nova política informativa

Até o 3 de agosto todo era “normal”. Desde ese día mudou a tipoloxía dos lumes, con cinco focos por incendio, fronte aos dous de
media até ese día desde hai anos.

A campaña continúa malia as
estrada, autovías e corredores co- incendios van dirixidos contra as
mo o do Barbanza, acentuando a masas arbóreas de perto da costa. denuncias xudiciais que non lles
Así, neste agosto do 2006 ca- dan amparo aos nacionalistas
sensación de perigo e illamento. É
se non arde o porque nunca se celebraron os
preciso desaloxar
monte baixo. En- xuízos contra os calumniadores.
casas, cámpings e
Para facer máis críbel a camtre 1985 e 1989
urbanizacións.
ste ano existe
q u e i m á r o n s e paña mesmo se chega a deter un
Non se trata só de
unha
tipoloxía
nova
676.000 hectáre- militante nacionalista de Curtis,
casas de labregos
as, segundo dados acusado de queimar os montes.
coma outros anos,
de
incendios
e
un
oficiais. O 64% Foi posto en liberdade ante a falsenón de chalets...
E nos primeiros novo xeito de actuar desta superficie ta de probas. Os acusadores, conon era arborada. mo recolleu daquelas A Nosa Tedías morren tres
Existe outra re- rra logo de entrevistalos, afirmapersoas. Logo un- dos pirómanos.
alidade que consta- ban que era un “home grande e
ha máis.
tan as cifras: os forte”, cando o acusado era peO Servizo de
montes galegos ar- queno e máis ben mingurrias.
Prevención e DeDesde estas páxinas saían a luz
den moito máis nas
fensa contra os
Incendios Forestais non estaba épocas de cambio político. O que reunións en Curtis onde, coa presenza de Augusto Assía, se planifideseñado para esta nova tipoloxía non sabemos son as razóns.
Así temos que a principal va- caba como parar os nacionalistas.
de lume e con esa intensidade.
Pouco despois o que ardía non
Desde a Consellaría do Medio ga de lumes se rexistra en 1989 co
Rural afírmase que a “racionali- goberno tripartito liderado por eran os montes, senón o coche do
frade pasionista
zación non estaba a causar nin- Fernando Gonzáde Melide Leogunha mingua no dispositivo, se- lez Laxe. Francisnón todo o contrario, pois os da- co Sineiro era o
raga desembarcou poldo Rego e a
casa do cura de
tos, até o 4 de agosto, compara- conselleiro resdos con anos anteriores estaban a ponsábel, un ex- en Galiza afirmando Visantoña, Domingos Campaña,
perto en agriculturesultar satisfactorios”.
dous destacados
ra que viña apos- ‘a min non se me
líderes nacionatando nos seus es- queima o monte’.
Coordinación
listas na zona.
tudos universitaPolas mesmas
A actividade desaforada dos incen- rios por primar os Ao ano seguinte
datas aparecían
diarios que andan cun apuro inusi- pastos fronte á regastou
oito
mil
unhas voandeiras
tado plantando focos a eito en lu- poboación foresque por un lado se
gares escollidos fala dunha nova ti- tal. A campaña da millóns contra
preguntaban:
poloxía, afirman algúns expertos. dereita contra o
“Quen queima o
Varios integrantes das brigadas tripartito foi feroz os incendios.
monte?” Pola ouconsultados por esta redacción e e deu os seus froitro contestaba: “A
traballadores dos medios aéreos tos políticos: inUPG”. Hai consnon dubidan en afirmar que, este centivouse a polítancia da imprenta
ano “os incendiarios actúan de xei- tica reforestadora.
As outras grandes vagas de lu- de que foran impresas por persoas
to moito máis profesional e coordinado”. Así o xustificarían os arte- me tiveron lugar ao final do fran- conectadas coa policía política.
factos atopados, pero tamén os quismo, anos 1975 e 1976 e cando
puntos de lume en lugares ben es- comeza a andar a democracia, con- Terrorismo ecolóxico
collidos e a dimensión que collían cretamente en 1978.
É significativa está data se bo- Neste ano do 2006, os nacionaas lapas en poucos segundos, e a
hora en que prendían a maioría dos tamos man dos xornais. Nesta oca- listas tamén están convencidos
incendios, ao mediodía, algo que sión, utilizando os lumes, ponse en de que existe un “terrorismo ecomarcha unha campaña contra o na- lóxico” que trata de “subverter o
non ocorría en anos anteriores.
Moitos veciños e vixías do cionalismo, ao que acusan directa- Goberno e impedir unha nova
monte ven actuar estes pirómanos mente de ser o causante dos lumes. política agraria”. Así o teñen
Así o predica unha e outra vez analizado nos seus órganos de
perfectamente equipados e camuflados, mesmo os perseguen pero Augusto Assía desde a súa colum- dirección, aínda que publicana de La Voz de Galicia, secunda- mente son máis cautelosos.
aínda non foron detidos.
O sempre explícito Antón LoOutra importante novidade é do polo xefe de prensa de Fenosa,
que esta vez constátase que os Luís Caparrós no mesmo xornal. sada, secretario xeral de Relalumes van dirixidos non só a cre- Son acusacións directas contra o cións Institucionais da Xunta, dear psicose incendiando perto dos Bloque e as Comisións Labregas, clara publicamente que “nos enlugares habitados, senón que os unhas forzas en franca expansión. frontamos a un ataque indiscri-
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Pero nin a reacción social habida
en Galiza, cunha poboación moitas veces pasiva antes os lumes,
que ollou a vaga de incendios
como un ataque ao conxunto da
sociedade, nin a sensación de
alarma social máis global, que
tamén se deu nalgúns días, terían
acontecido se non se producise
un cambio de política informativa a respecto de anos anteriores.
Desde a chegada de Manuel
Fraga á Xunta coa súa frase de “a
min non me queiman os montes”,
o Goberno galego puxo en marcha unha campaña de minimización dos lumes e de ocultación da
situación real, entre eles a da superficie queimada. Esta consigna
foi seguida máis ou menos fielmente por case todos os medios
de comunicación, sobre todo os
públicos. Chegaría con realizar
unha comparanza das portadas e
das fotografías para darse conta.
Fronte a esta opacidade informativa, a Consellaría de Medio Rural xa o ano pasado apostou pola maior transparencia informativa como un dos seus sinais de identidade.
O reflexo desta política non só
pode ollarse na información emanada desde a propia consellaría, senón nos medios públicos galegos.
O cambio foi patente sobre todo na TVG. Cos gobernos do PP,
os datos eran unicamente os oficiais e as tomas dos lumes realizábanse de lonxe, maiormente fume.
Raramente aparecían casas ameazadas, os servizos de incendios tiñan todo o protagonismo e os veciños semellaba que nunca tiñan que
traballar, nin sequera se aparecían
ameazadas as súas propiedades.
Nesta ocasión, sobre todo desde o día 4 ao 14, multiplicáronse
as tomas de perto, a carón das casas e os veciños aparecían importantes ante a vaga de lume tratando con caldeiros ou con mangueiras de xardín de salvar as súas propiedades. Desde o día en que o
presidente Touriño se puxo á fronte do operativo tomaron o protagonismo sobranceiro os medios contra incendios que se achegaron
desde fóra. Ben do Estado ou doutras comunidades autónomas.
Á información de perto dos
medios galegos é preciso engadirlle a especial importancia que
lle deron os medios estatais, sobre todo os máis próximos ao PP.
Os tres mortos dos primeiros días xustificaban, sen dúbida, esa
atención preferente que a espectacularización do suceso, á que
son tan dados agora os medios,
incentivaba sobremaneira. Porén, algúns centráronse, sobre todo, en desacreditar o Goberno,
queréndolle devolver ao PSOE e
aos nacionalistas o ocorrido durante o Prestige.♦
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Devolver a ‘xogada’ do Prestige
Desde o PP deseñaron unha estratexia para devolverlles a “xogada” do Prestige aos nacionalistas
e socialistas. Así tentaron en todo
o momento comparar ambas as
traxedias e as actuacións de ambos os gobernos ante a crises. Como tentan equiparar o envío de
tropas ao Líbano co realizado ao
Iraq. O voceiro do PP no Congreso, Eduardo Zaplana, acusaba os
políticos galegos de estaren de vacacións e tanto Mariano Raxoi
como Núñez Feixóo aparecían todos os días nos lugares do lume e
preguntándose: “a ver, quen manda aquí”, como se existise unha
falta de poder, mentres demanda- Os veciños do rural sempre apagaron os lumes, pero o PP usou este feito, xunto cos
CANOSA
ban que se declarase Alerta tres, chalés, para acusar ao Goberno.
pero sen explicar que significaba entrar de funcionario na extin- Pontevedra, que liga os incendios
sacarlle á Xunta as competencias ción de incendios se solicitase á aplicación do Plano de Infraestruturas Rurais.
que serían asumidas inmedia- o coñecemento do galego.
Tamén houbo momentos de
Os nacionalistas, ante as crítamente polo goberno central.
Esta política, da que é reflexo ticos pola falta de medios, po- tensión entre nacionalistas e soa foto do candidato do PP á Xun- ñían de manifesto como 30 con- cialistas. Nos primeiros días de
ta cunha mangueira de xardín fa- cellos do PP rexeitaron crear agosto, os nacionalistas percibían
cendo que apagaba no lume foi un brigadas contra o lume. Algúns como desde o PSOE analizaran a
destes concellos vaga de incendios como “unha
grande erro de
foron dos máis cousa do BNG”. Até que chegou
cálculo, segundo
castigados logo Zapatero e lles expuxo que tamén
os estudos realin comunicado
polos incendios. el podía saír “queimado”. Todos
zados a posteriori.
dos
alcaldes
do
PP
se lembraban de Guadalajara.
Casualidade?
Así o demosLogo os nacionalistas non
Tamén podetra a enquisa purían preguntarse acreditaban cando o presidente
blicada o pasado de Pontevedra
domingo por La liga os incendios á como só o 10% Touriño facía fincapé unha e oudos alcaldes afec- tra vez a que se se saía adiante
Voz de Galicia,
pero tamén outros aplicación do Plano tados se persoaron era “coa axuda de España” e na
nos incendios, co- TVG aparecían sempre os meque obran en pomo publicaba un dios de extinción vidos de alén
der do Goberno de Infraestruturas
xornal galego. Ou do Padornelo, querendo minimigalego, segundo Rurais.
cal foi o papel das zar o papel da Consellaría do
puido coñecer A
deputacións e os Medio Rural, analizaban. PerciNosa Terra. É sigseus presidentes. bían que unha parte do PSOE
nificativo que Alfredo Suárez Canal, o conselleiro U-la coordinación cos concellos? era partidario de que Suárez Canal dimitise como conselleiro ao
que asumiu toda a dirección dos Onde estaban os seus medios?
Se cadra quen definiu me- mesmo tempo que o titular de
operativos e a responsabilidade
política sae ben parado nas enqui- llor o papel dos alcaldes do PP Presidencia, Xosé Luís Méndez
sas, só superado por Pérez Touriño foi Xoán Fernández. O ex con- Romeu. Loitas internas.
Os nacionalistas tamén se
e Anxo Quintana. Feixóo e Raxoi selleiro do PP afirmou en Feestán un punto por debaixo do rrol cando en plena vaga de in- queixaban do papel de Conseconselleiro do Medio Rural na súa cendios o alcalde Xoán Xuncal llaría de Presidencia, con commarchou e o deixou de alcalde petencias sobre bombeiros e
valoración.
Os fallos tanto do Goberno accidental que “vai atender a Protección Civil. Demandaban
ao mesmo tempo do goberno
galego como do central, non es- contraofensiva política”.
central que puxese máis vontatán en marchar de cazaría, nin
de e medios para investigar as
en minimizar a catástrofe ne- As prioridades
causas dos incendios e falaban
gando o evidente. Tampouco en
usar todos os medios dispoñí- Esa semellaba ser a prioridade de que a solidariedade que prebeis. O gran fallo tería que bus- dalgúns alcaldes do PP, mesmo en dicaba Zapatero tiña que exprecarse en non ter mudado o plano certa disintonía coa dirección, co- sarse nos orzamentos.
Existiu outra diferenza políde incendios deseñado polo PP mo no plante que lle deron á Xune, sobre todo, explicado con an- ta. Neste aspecto sobresaíu o al- tica entre nacionalistas e sociaterioridade con máis amplitude calde de Barro, Xosé Antonio listas: os socialistas, o mesmo ca
e rotundidade o que Suárez Ca- Landín Eirín, que creou unha pla- o PP, teimaban en pagarlles cannal fixo a posteriori: nunha vaga taforma que pretende demandar a to antes aos afectados. Os nade incendios desta dimensión Xunta pola actuación na vaga de cionalistas mostraban o seu desempre faltan medios. Pero no incendios. É de destacar que na sacordo por considerar que pagarlles sen máis
mes de xuño tomaron medidas reunión estivesen
a aqueles aos que
como a limpeza a 25 metros das presentes emprese lles queimara
casas que moitos concellos se sas como ENCE ou
ignificativas
o monte podía
Silvanus, esta últinegaron a pór en marcha.
Para o PP non existiu excep- ma denunciada va- empresas forestais ser unha política
que incentivase
cionalidade. Os culpábeis non rias veces polos
os incendios.
son os pirómanos senón o gober- nacionalistas por asistiron
Agora a inno. A causa de proliferación de conexións co PP e a unha reunión
cógnita é se a polumes é froito dunha nova políti- beneficiada coa súa
convocada polo PP lítica estrutural
ca de incendios na que se deixou política forestal.
para o agro que
Landín, nun
fóra os anteriores responsábeis.
pretende impulO sindicato CIG, pola súa ban- dos días de máis contra a Xunta.
sar Medio Rural
da, viña denunciando todo o incendios, non tisen máis demora
contrario, que se seguía contan- vo reparos en
vai ser apoiada
do cos mesmos responsábeis en marchar á Festa
incendios, como Arsenio Mori- do Albariño e acusou os ecoloxis- ou coutada polos socialistas. A
llo Rodríguez, cabeza de lista do tas dos incendios, como xa fixera decisión do goberno central de
PP en Ribas de Sil, e asesor do con anterioridade Xosé Manuel aplicar por decreto o plano de
Romai Beccaría. Máis inquietan- abandono de explotacións cuesdirector xeral de Montes.
Desde o PP e os medios te é aínda o comunicado dos al- tionado polos nacionalistas agoiafíns fixeron causa en que para caldes do PP da provincia de ra máis enfrontamentos.♦
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‘Hai que incentivar
a rendibilidade do monte’

Touriño di que chegou o fin
do modelo herdado do PP
PERFECTO CONDE
O martes 5 de setembro, na
súa comparencia no pleno do
parlamento, o presidente da
Xunta defendeu a reacción do
Goberno fronte á excepcional
situación que crearon os incendios forestais e dixo que
chegou a hora de traballar polo país desenvolvendo un esforzo común de colaboración.

das Forzas Armadas e dos corpos
de seguridade, efectivos de todas
as comunidades autónomas e unidades especializadas de cinco países estranxeiros”. No mes de agosto houbo 50 persoas detidas. “Antes había incendios, bastantes máis
dos que nos facía ver a televisión
de Fraga, pero non había axudas”,
dixo Touriño.
Contra os que fan acusacións
de “desmantelar ou polo menos de
O presidente da Xunta mostrouse descabezar o dispositivo de loita
contundente. “Por máis que aín- contra o lume”, Touriño replicou
da hai quen se empeña en negar que esa tese non responde á realias evidencias, as opinións dos ex- dade nin é entendíbel “maís aló da
pertos e os datos contrastados de- intención partidista de lixar a cremostran que a crise de agosto, dibilidade do Goberno actual”.
eses dez días que estremeceron a Segundo el, “o problema radica
nosa comunidade, foi absoluta- en que conservamos un sistema
mente excepcional”, dixo. Na súa que, se ben deu certos froitos en
opinión, “unhas condicións me- anos anteriores, colapsou ao enteoorolóxicas especialmente ad- frontarse a unha situación excepversas, a acumulación de com- cional e de extrema garvidade. O
bustíbel forestal, a enorme mag- ciclo dun modelo baseado neste
nitude do acoso incendiario xun- esquema de resposta aos lumes
to coa singular tipoloxía que pre- ten chegado ao seu fin. Cómpre,
sentaba a distribución dos lumes, xa que logo, reformular o modelo
constitúen o trespés de razóns e deseñar un sistema que, sen baique explican a crise”.
xar a garda nin escatimar recursos
Emilio Pérez Touriño conside- nas tarefas de extinción, poña o
ra que “a velocidade das lapas ato- acento na prevención e na remopou o seu festín nuns bosques ción dos atrancos estruturais que
ateigados de materia combustí- impiden poñer en valor os nosos
bel” nos que “o abandono do montes”. Botando man da metáfomonte, vinculado ao cambio nos ra, proclamou que “se estamos
usos do solo que se rexistrou nos viaxando na dirección equivocaúltimos decenios,
da, a solución
converteuse no
nunca será auseu mellor aliamentar a velocintes había
do”. Para citar un
dade senón dar
exemplo da políti- incendios, bastantes volta e coller o caca forestal que máis dos que nos
miño axeitado”.
cómpre revisar,
Para “implanexplicou que “os facía ver a televisión tar un modelo que
sistemas de eucapermita combater
liptos nas provin- de Fraga, pero non
os incendios cancias da Coruña e
do se producen,
había
axudas”.
Pontevedra “pasapero tamén elimiron de 109 e 120 EMILIO PÉREZ TOURIÑO
nar as causas que
pés por hectárea a
lles serven de mefinais dos anos oicha”, anunciou “a
tenta a 224 e 171 dez anos des- revisión dos sistemas de exitinpois”. No mesmo período, “a ve- ción e de resposta en situacións
xetación morta estrada no chan, de emerxencia, dotándoos de
cun espesor superior a 4,5 centí- maiores medios, de máis eficacia
metros, que ocupaba o 26 por cen- e profesionalidade”. En segundo
to dos bosques coruñeses e o 19 lugar, “unha nova política forestal
por cento dos pontevedreses, pa- que incentive a utilidade do monsou a invadir máis da terceira par- te e a súa posta en valor e que sete do bosque en cada unha das xa quen de dar cumprida resposta
provincias”.
á complexa interacción dese trespés integrado polos ecosistemas
Reacción excepcional
forestais, a propiedade e a poboación”. E, finalmente, “a posta en
Para enfrontar este andazo incen- marcha dun modelo de ordenadiario, Touriño opinou que “a reac- ción territorial que perfile as fronción dos poderes públicos foi ex- teiras entre terreo rural e terreo
cepcional pola transparencia infor- urbano, e ofreza unha alternativa
mativa, polo marco de axudas e in- razoábel e sostíbel ao crecemento
deminizacións arbitradas do día difuso, desordenado e desequilidespois, e polo plano de recupera- brado do noso urbanismo”.
ción das zonas afectadas aporbado
Touriño dixo que este esforzo
no último consello da Xunta”. Se- hai que abordalo “contando coas
gundo dixo, mobilizáronse 8.562 administracións locais coas que
bombeiros, axentes e soldados, sen este Goberno tivo e seguirá tencontar os miles de voluntarios, 946 do un tratamento preferente”, e
vehículos diversos e 72 avións e considerou que “chegou a hora
helicópteros. “Un auténtico exérci- de traballar polo país, de desento de intervención –dixo o presi- volver un esforzo común de codente galego– que integrou máis laboración”. O lume, segundo el,
da metade do operativo anti-incen- “non entende de ideoloxías nin
dios do Estado, unidades de elite de partidos políticos”.♦
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Que fai tan excepcional este
ano despois de trinta e cinco
ininterrompidos de incendios
no monte galego?
A situación de excepcionalidade baséase nunha avaliación do
comportamento histórico dos incendios. Tanto no número de incendios, comparado co 2004 e coa
media anterior, pasan de 1.000
máis en todo o país, e concentrados
basicamente nas zonas costeiras de
Coruña (do paralelo de Fisterra para abaixo) e Pontevedra, zonas nas
que se produce o triple dos incendios da media histórica. A segunda
excepcionalidade é o número de
focos que ten cada lume; normalmente era de 2,5/3 e este ano pasa
a 5. A terceira é a ubicación dos incendios con proximidade ás casas.
Non é que non existiran antes deste ano, pero era esporádico e apenas eran 2 ou 3 de cada 100. Antes
había lumes que despois de varias
horas ou días chegaban a territorio
urbano ou periurbano e agora chegaron axiña a esas zonas habitadas.
E ademais nin siquera un número
de efectivos grandes era quen de
evitar esas situacións. En Santiago,
con máis de 1.000 persoas e todo
tipo de vehículos de extinción e
máis de 30 medios aéreos, un incendio que durou seis horas provocou o desaloxo de barrios enteiros
porque nunha hora e media estaba
enrriba o fume e ameazando o lume. En 2005, na fase crítica do 14
ao 24 de agosto, tivemos algo máis
de trinta situacións de nivel 1 e 50
lugares ameazados; en 2006 tivemos máis de 1.200 incendios de nivel 1 e se falamos de casas ameazadas estaríamos perto das 10.000.
Ademais da excepcionalidade climática vivida neses días deuse unha actividade criminal especial,
con ameaza contínua a zonas urbanas. En Santiago segue habendo
hoxe actividade incendiaria con
focos excepcionais, e chegouse a
prenderlle lume perto da Lavacolla cando viña o presidente Zapatero para que o avión non puidese
aterrar e que os medios aéreos
contra o lume que tiñan alí a base
non puidesen sair. Todos os profesionais que pasaron por aquí, do
exército, dos bombeiros doutras
comunidades ou de Portugal recoñecen que foi unha situación extraordinaria e que era claramente
de acoso dos servizos de extinción. Moitos policias locais de
concellos que nada teñen que ver
co BNG recoñeceron ver xente
con pasamontañas polo monte,
atopouse unha manchea de artefactos incendiarios, algúns pensados para que o lume subise rapidamente ás copas e puidese circular,
como nos días de máis nordés, até
a 3 quilómetros por hora, o que
significa que se chegas en 15/20
minutos xa avanzou 500 metros.
Desa excepcionalidade a dedución non ten volta, foi unha
actividade criminal planificada.
Non entraría nese tema, pero
si digo que foi unha actividade
que quere facer dano, e que en
moitos casos sabe como facelo,
aínda que prender lume cunha lata de gasolina tampouco é tan difícil, sobretodo se o fas nunha zona á que non pode acceder ningunha motobomba e se o fas perto dunha zona habitada prendendo en catro ou cinco puntos simultaneos. Créase unha situación
imposíbel de controlar axiña. O
deseño antiincendios que tiñamos, e que basicamente se articulou sobre o que había antes, non

Alfredo Suárez Canal
‘O ano pasado houbo 50 casas ameazadas,
este ano case 10.000’
XAN CARBALLA

Para o conselleiro de agricultura o sucedido na primeira quincena de agosto foi
un asedio singular do lume forestal, “pasamos de 2004 con 30 incendios de nivel
1, con perigo ás casas, a 1.200 en agosto. Nós debemos facer políticas para ordenar o monte, facelo produtivo e ter medios para apagar o lume, pero hai que
perseguir con máis medios este delito que se repite desde hai trinta e cinco anos”

PEPE FERRÍN / A.G.N.

estaba preparado para unha situación dese tipo. Cando o venres
día 4 pola tarde nos decatamos de
que o que sucedía era excepcional xa comezamos a seguir os
protocolos e pedir axuda de fóra.
Medio Rural fai investigación dos incendios?
Non nos corresponde a nós,
pero temos algunha brigada que
determina se son provocados ou
non e que outro tipo de causas
poden concorrer. Pero a investigación é cousa dos corpos de seguridade do estado.
A sensación do cidadán é de
que estamos ante un delito impune que se repite na mesma
época do ano, masivamente e
durante 35 anos, e que no futuro pode seguir.
Penso que algunhas das cousas que hai que intentar modificar
van nesa liña. É un delito que fai
moito dano ao país e que provoca
mortes. Perseguilo merece todos
os esforzos. Se chegan a estar nas
estatísticas policiais, non xa os in-

cendios producidos por neglixencias, senón os claramente feitos
para producir dolo e que quedan
sen resolver, tirarían por terra todos os baremos de eficacia policial. Os cambios que queremos
facer para que non sigamos laiándonos cada verán van ser lentos
porque afectan á propia estrutura
do territorio, á ordenación do
monte, ao seu aproveitamente
multifuncional, ao diálogo de especies forestais, pero aínda que os
aceleremos tardan en facer efecto,
e mentres pode seguir a actividade delictiva. Daquela, ten que
mellorar a persecución policial.
As lecturas políticas sucedéronse, ninguén acusou a ninguén
pero houbo moitos que se deron
por aludidos. Quedou unha sensación de que o PP facía presión
política sobre a Xunta pero temía o retroceso desa actuación.
O que digo é que houbo xente
con interese en facerlle dano ao
país. Até aí podo chegar porque os
feitos aválano. Xa sei que pode ha-

ber persoas que aínda que ardera o
doble do que pasou seguiría sen
aceptar que foi excepcional porque esa é unha posición tomada
apriori para procurar rendabilidade política. A min os feitos confírmanme que foi excepcional en todos os sentidos, que non era previsíbel. Penso que todos debemos
intentar evitar que o territorio dos
incendios, no que campa a impunidade, sirva para dirimir problemas e conflitos persoais, intereses
políticos ou de diferentes sectores.
Había unha certa comprensión ou
indiferenza social a ese fenómeno
e iso ten que rematar.
Na intervención súa no
parlamento dixo que estimou
a posibilidade de demitir.
En todo este tempo, desde uns
círculos máis que desde outros, as
intervencións focalízanse máis
que en aprender para o futuro en
insistir por un camiño de aproveitamento político. Daquela dixen
que no momento máis intenso do
problema non se me pasou pola

cabeza outra cousa que traballar na
resolución do problema, que esa
era a miña responsabilidade e do
meu equipo. Aínda co balance dramático que facemos, en monte
queimado e nas mortes que se produciron, –malia que haxa que aclarar as circunstancias que as rodearon non hai que esquecer que a
súa orixe está no delincuente que
puxo lume ao monte– o resultado
do traballo feito é satisfactorio. A
oposición concentra o seu esforzo
en producir unha dimisión e a min
paréceme que había que analizar
se as decisións que adoptamos foron inadecuadas. Sempre chegamos á conclusión de que apesar
das circunstancias que concorreron e a cantidade de medios diversos que operaban, con máis de mil
persoas chegadas de fóra, a orixe
do problema era excepcional e o
funcionamento extraordinario dos
medios empregados non podían
evitar o que aconteceu. A segunda
conclusión nosa é que hai que enviar a mensaxe de que queimar o
monte non obtén premio. Iso atinxe os gobernantes de hoxe e os do
futuro. Entenderíase que ademais
de destruír o país poñer lume no
monte sería un medio de remover
a un gobernante democrático.
Fala de medidas estruturais
a longo prazo, pero o monte sen
limpar é como unha permanente
balsa de gasolina e o estímulo do
abandono do rural que leva tantos anos funcionando non fan ser
optimistas a corto prazo. Que liñas van seguir máis de contado?
O monte hoxe é un polvorín e
calquera incendio é un problema
grave. Xa non sabemos se están eucaliptos e piñeiros enriba das casas
ou as casas incrustadas no monte.
Requírese unha nova política forestal e de aproveitamento do que produce o monte. Quizais o estábamos
facendo máis lentos do que se debe
e agora imos ter que acelerar. Traballamos na biomasa, no incremento de madeiras de calidade de todo
tipo, tamén de eucalipto porque hai
territorio para todo, con máis diversidade das árbores a plantar e facelo con ordenación, con máis presenza de frondosas caducifolias e
que podan aportar máis valor engadido, e tamén ordenar o monte facilitando o acceso dos medios de explotación e de extinción de incendios. Iso significa regular a fronteira rural/urbano para evitar que calquer lume forestal remate nun problema de seguridade pública. Todo
isto require tempo pero o que pasou
este verán esíxenos aínda máis decisión.
Nestes anos sempre se afirmou que as políticas de Bruxelas
eran determinantes e non deixaban apenas marxe de manobra
para outra política agraria.
Moitas das cousas que facemos
no medio rural teñen marcos europeos sobre os que apenas podemos
incidir e tamén hai directrices do
estado que acaban por determinar
até o que ten que producir de leite o
último gandeiro galego. Temos que
propoñer cousas para modificar
esas decisións e conseguir máis peso de Galiza neses foros. Hai que
romper coa rutina de que todo iso é
inamovíbel. Galiza segue sendo
unha marca de garantía de ter produtos agrarios e forestais de primeira calidade, debemos conseguir que
acaden todo o seu valor engadido e
de transformación e que iso sirva
para que a xente do medio rural
acade rendas dignas co seu traballo.
Será a mellor garantía de futuro.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Un día de loita nos montes do Barbanza

Felipe González
FINS EIREXAS

Diferentes colectivos ecoloxistas participaron activamente na extinción dos lumes. Diante da vaga de incendios, moitos valores estiveron en perigo, non só casas.
Tornan ao traballo
milleiros de
persoas, despois de
cultivar con
dedicación o seu
futuro melanoma e
atópanse con
menos lugares para
fumar. É difícil
saber a razón de
que o Goberno
esteña máis
preocupado polo
cancro de pulmón
que polo de pel.
Talvez porque as
tabacaleiras son
americanas e a
industria turística,
en cambio, é a que
lle resolve a
balanza exterior a
Solbes.

D

ende os primeiros momentos da catástrofe, moitos socios de ADEGA
quixeron estar ao carón de veciños e
equipos de extinción para atallar o lume. No
traballo, no tempo de lecer, cadaquén pode
axudar na medida das súas posibilidades. Eis
o voluntariado ambiental (981570099; adega@adega.info) posto en marcha por ADEGA para combater as causas e as consecuencias
deste andazo. Deseguido,
a nosa xente no Barbanza
refírevos as peripecias
dun día de traballo na serra.
No entanto, é difícil
ver consumirse no lume
as carballeiras, gándaras,
bouzas... que conforman
as paisaxes vitais de cadaquén sen querer axudar
a parar esta desfeita como
sexa. Por iso e de xeito
espontáneo, no Barbanza,
unha das comarcas máis
castigadas polo lume, socios de ADEGA colaboran cos veciños e as comunidades de montes en tarefas de vixilancia
e, en moitos casos, de extinción (non fagades
isto sen asesoramento e supervisión experta).
Precisamente, a delegación Barbanza de
ADEGA vén desenvolvendo dende hai uns
anos un proxecto de ordenación e silvicultura sostíbel do monte, en colaboración cos

Israel aceptou
liberar 800 presos
palestinos a cambio

Roi Cagiao

Unha das primeiras preocupacións dos
comuneiros de Lesón (A Pobra do Caramiñal) e de ADEGA-Barbanza con esta vaga
de lumes foi precisamente as tres plantacións de frondosas, de aproximadamente
dúas hectáreas, que fixemos na serra. Nos
primeiros días, parecía que zafaban, e só ar-

FINS EIREXAS é secretario executivo de ADEGA e
delegado no Barbanza

Cartas

Resposta
a Celso López Pazos
Ken Loach estrea
película. Di que no
cine británico non
aparecen outros
directores
independentes
porque non atopan
financiación. Non
hai que
preocuparse. Son
pequenas
anécdotas. En
Europa hai
liberdade e
democracia (non
como en Cuba).

sectores interesados (comunidades de montes, cazadores, gandeiros e con apoios puntuais dos concellos) que pretende buscar alternativa ao modelo de monocultivo de eucalipto/piñeiro. Trátase de ir introducindo plantacións mixtas de castiñeiros, cerdeiras, freixos e outras frondosas en zonas escollidas,
que son coidadas durante todo o ano.

deron algunhas zonas afastadas. Pero no 10
de agosto, ADEGA deu aviso de tres focos
de lume na serra, dous deles relativamente
próximos ás plantacións. O persistente nordés e o feito de que os medios aéreos estaban adicados a combater lumes de nivel 1 e
2 (con risco para as persoas e vivendas) facía prever que o día seguinte a cousa ía a ser
ben distinta.
Xa dende a mañá, as lapas aproximábanse dende dúas frontes e os medios e o persoal non chegaban para atender a tanto. En
poucas horas, o lume alcanzou unha das tres
plantacións (a máis vella) con castiñeiros e
freixos duns cinco anos. Hoxe, a barbarie terrorista ameaza con acabar co futuro ambiental desta terra.
Durante a tarde conseguiuse conter como se puido o lume que cercou as outras
plantacións, grazas ás pistas forestais e as
limpezas do mato nas gabias levadas a cabo polos comuneiros. Parecía que aquilo
podía endereitarse cando ao fío das 20 h a
garda civil desaloxou todo o persoal “non
autorizado” co pretexto dun cambio na dirección do vento que ameazaba con botarnos as lapas enriba e polas costas. Quedou
aínda moito traballo por facer mentres había luz. Agardemos que a noite non traia
novas sorpresas.
Ao baixarmos, a xente que subía a ver o
“espectáculo” dende o cumio da Curotiña, tiña que baixar do monte “escoltada” pola garda civil. Dende este cumio, no límite entre os
concellos da Pobra do Caramiñal e Ribeira,
pódense ollar unhas das máis espectaculares
vistas de Europa, que daquela, entoldadas
polo fume e as cinsas, parecían máis propias
de Beirut.♦

Neste país onde se lle foxe ao
debate e se arrepía da crítica
non quixera deixar sen atender
unha crítica pretendidamente
chocarreira que no número
1.231 d’A Nosa Terra fai Celso
López Pazos a propósito dunha
entrevista comigo publicada no
número anterior. Non sei se me
critica a min, a Paco Lobatón, á
USC, á institución universitaria,
á Consellaría de Cultura ou a Indalecio Prieto.
Seguro que Celso López Pazos confunde o touciño coa velocidade na súa carta. Converte unha referencia illada dunha longa
e rápida entrevista da que só se
recolle –inevitabelmente– unha
parte (magnificamente, por certo: os meus parabéns para o entrevistador, Xan Carballa) nunha
categoría. Confúndese e confun-

Os textos enviados a esta sección
non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de. Adrede ou sen querer, non
sei. A referencia a Paco Lobatón
que tanto o alporiza está máis
explicada na introdución que fixen para o último número de
Grial sobre a memoria e os problemas da memoria pública das
vítimas e as consecuencias sociais da represión capilar tentei
explicalo nun longo artigo de
1993 na revista Historia Social
de Valencia.
A anécdota que tanto xogo
lle dá está utilizada para explicar como a comezos dos anos
90 a memoria das vítimas era
aínda privada, tolleita, oculta,
case vergoñenta e como aquel
programa televisivo, dun xeito
tan casual como incómodo (o
PP eliminouno cando chegou ao
poder pese ao seu share) converteu en hora de máxima audiencia a memoria privada e
oculta en pública. Daquela, hai
unha década, a memoria das vítimas, a dos derrotados e a da
República seguía sendo tabú.
Por moito que se publicasen
memorias de protagonistas (a
colección de Ediciós do Castro
aforra outras referencias) ou traballos de historiadores académicos (Harmut Heine, M. Wouters, Isaura Varela, M. X. Souto,
Máiz) ou non vinculados á academia (C. Fernández, Lamela).
Xa A Nosa Terra publicara especiais en 1986 (o 1º) e dende
os seu primeiros números poden
contarse por centos as informa-

cións sobre o pasado oculto da
guerra e do franquismo, como
Teima no seu día. Máis alá, xa
Interviú publicara reportaxes
sobre as foxas de Franco…
Máis recentemente viñeron os
narradores (de Manuel Rivas
para acó) a colocar a memoria
das vítimas no debate público.
En fin, coido que isto xa estaba
aí moito antes de que existira a
asemblea que vostede preside.
Non si?
Ao cabo, o mérito de Lobatón (querido ou non) foi situar
no espazo público as batalliñas
dos avós ás que ninguén lles facía caso. Hoxe a sociedade e tamén os gobernos fanlles caso.

Mellor. Afanémonos pois á tarefa. Aproveito por iso para lembrarlle que, dende a presidencia
que ostenta tan galanamente,
ten o camiño aberto para colaborar co Proxecto de Investigación Interuniversitario “Vítimas, Nomes, Voces e Lugares”
sobre a represión en Galicia.
Que por certo non é o primeiro
das universidades galegas. Estamos ao seu dispor e confiamos
en que vostede tamén estea
presto á colaboración nesta tarefa de coñecer para honrar as vítimas.♦
LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO
(COMPOSTELA)
Xosé Lois
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Rodríguez Peña,
unha vida á procura do centro nacionalista
AFONSO EIRÉ
Foise Xosé Henrique Rodríguez Peña no mes
de agosto cando as bágoas de San Lourenzo.
Quixera escribir unha crónica de quen o tratou
desde 1979, nalgúns momentos con bastante
relación. Seguro que quedaba ben sentida e
con relatos humanos dos que gustaría o lector,
algúns pouco coñecidos como o proceso de incorporación ao BNG, que vivín de moi perto
ou a súa relación especial con A Nosa Terra.
Tería que resaltar algo que é unánime cando amigos, políticos contrarios ou compañeiros, se refiren e Pepe Peña: a súa calidade humana, a súa tolerancia, o seu sentido do humor.
Podería falar das súas tertulias e das súas comidas con xente de distinto pensamento. Da
súa faceta de arquitecto comprometido co país, especialista en restauración de monumentos, grande estudoso do mosteiro do Oseira, da
arte visigótica e románica, ou da súa afección
ao xadrez. De como hai algúns meses me dicía
que tiña que trasladarse a Pontevedra porque
en Ourense non o deixaban traballar... Como
apostou por seguir co seu estudo de arquitectura sobre todo polos seus empregados.
Gustaría de facelo, pero o meu deber como xornalista é debullar a personalidade política de Rodríguez Peña e a súa contribución
á unidade do nacionalismo.
Non é fácil realizalo nun espazo tan cativo
para unha persoa de longa andaina aos seus 63
anos, que dirixiu varios partidos políticos cunha ollada de estratego, non confundir co oportunismo do que algúns o acusaron chegando a
tecer mesmo unha pequena lenda negra sobre a
súa personalidade política que, non embargante nunca afectou á súa honradez persoal e profesional. Porque o fío condutor da súa traxectoria política foi procurar a unidade do nacionalismo nun proxecto o máis amplo posíbel.
Non sabemos se alá polo anos sesenta cando
estudaba en Compostela e xa militaba contra o
franquismo, aínda que sen filiación política, tiña

xa esa arela. Si que sabemos que foi un dos impulsores de Unidade Galega, formación pola que
se presentou a candidato municipal en Ourense
como membro que era do Partido Galeguista.
Si que asistimos á súa loita porque os piñeiristas e outros históricos non liquidasen o
PG no Congreso de Poio e á súa aposta, con
Rodríguez López e Manuel Beiras por lanzar
o Partido Galeguista Nacionalista, ou o encirramento dun sector porque no congreso de
Coia, se quedase coas históricas siglas do PG.
A súa teima en 1982, como secretario xeral do PG en converxer nunha mesma formación co PGI de González Mariñas, coa Converxencia de Independientes de Galicia e cos
Centristas de Ourense de Gómez Franqueira,
levou á creación de Coalición Galega (CG) a
imaxe do PNV e CiU, para dotar a Galiza
dun proxecto nacionalista de centro, outra
das apostas constantes de Rodríguez Peña.
En 1985 tenciona un goberno tripartito
no que participasen Coalición Galega, PSOE
e PSG-EG. A Executiva de Coalición Galega
avalaba esta postura, pero destacados políticos ex ucedistas impiden coas súas declaracións públicas que o proxecto se consume.
Este foi o comezo do fin de CG. As diferenzas no seu interior entre a corrente “galeguista”
e a “centralista”, unha apostando por unha dinámica propia galega e os outros ollando a Galiza
como alanca na política estatal, fórense acentuando. A desaparición de Gómez Franqueira
impediu que solidificase esa amalgama ideolóxica e de intereses que era CG (non hai máis que
ollar a traxectoria política e persoal de moitos
dos seus membros máis destacados).
Non así de Rodríguez Peña que, con outros
catro deputados, decide escindirse de CG e crear
un partido cun inequívoco carácter nacionalista o
PNG, que conflúe case ao mesmo tempo cun PG
refundado, pasando a denominarse PNG-PG.
Impulsa desde esta organización a moción de

censura contra Xerardo Fernández Albor, e, cando se consuma, coa ruptura de Xosé Luís Barreiro Rivas e os seus co PP, e o liderado do PSOE
con Fernando González Laxe á cabeza, ocupa o
cargo de conselleiro de Pesca, dándose a coñecer
ao grande público galego, aínda que viña sendo
deputado desde 1985, electo nas listas de CG.
En 1989 tanto o PNG-PG como CG fracasan electoralmente, non conseguen ningún
deputado, entre outras cuestións pola presión
tanto dos seus inimigos do PP como pola pouca vista política dos seus socios do PSOE.
Rodríguez Peña comeza de novo a intentar unha acumulación de forzas nacionalistas
negándose a incorporarse ao PSOE, ou ao
PP, do que tamén tivo propostas por medio
de Vitorino Núñez.
Comeza así o achegamento ao proxecto
frentista do BNG, para lograr que esta formación política abarcase todo o abano ideolóxico: desde o centrismo que representaría o
PNG-PG, ao marxismo leninismo.
Rodríguez Peña non só participou desde
aquelas ao máximo nivel no BNG (candidato á
alcaldía de Ourense en 1991 e deputado desde
1983 até a pasada lexislatura, pero tamén membro de Permanente e do Consello Nacional, como Secretario Xeral do PNG-PG, senón que
afirmaba sentirse moi cómodo e a gusto, con
amigos de todas as tendencias (como Bautista
Alvarez), e con posturas internas que miraban
moito máis cara á unidade do nacionalismo e o
ben do país que con aliñamentos ideolóxicos.
Sen dúbida que a morte de Rodríguez Peña é unha grande perda para o nacionalismo
e para o PNG-PG en particular, pero tamén
temos que acreditar que os froitos do labor
dunha persoa non desaparece con ela senón
que sigue sendo saiba nutricia do tronco común, coma os vellos castiñeiros escaracochados que viven séculos porque esa madeira seca interior é a que nutre as súas raíces.♦

O mar da Guarda acolle as cinsas de Luís Noya
GUSTAVO LUCA
Os amigos pediron que o mar da Guarda fose leve para Luis Noya cando o despediron
no remate de agosto nun acto tan laico e discreto como imaxinara o militante comunista
nas suas horas finais.
A vida de Luis Noya, morto aos 75, representa a resistencia contra o sistema de ideas
conservadoras que estragan o país e contra os
púlpitos que as defenden e xustifican. O pai
Xoán Noya perseguido a morte polos fascistas
nos montes de Torroña, do 36 ao 39, era para a
reacción e o caciquismo un odiado tenente de
alcalde republicano pero, sobre todo, era culpábel de fundar un xornal que promovia a liberdade e a emancipación polas ideas, o Heraldo Guardés. O país ten sen escribir a historia dos perseguidos a morte por usar unha minerva no teito da última Lei de Prensa da Restauración e por sementar en letra de imprenta
ventos de democracia, ilustración e liberdades
nacionais no tempo da República.
Para os Noya ese compromiso ilustrado
en defensa da República, da cultura do país e
contra o abuso e a mentira foi pagado co exilio. Luis mantivo a Imprenta Numen familiar

coma un lugar de referencia e abrigo para
tempos imposíbeis no que o ruído da rotoplana e as alzadoras disimulaba as conversas
prohibidas. O paso do mar deica a parte da
familia exiliada en Venezuela é para el a conexión vital coa política de esquerda en liberdade e desas visitas volve ao grupo de
profesionais no que está integrado dentro do
Partido Comunista coa recomendacion de
comprender o nacionalismo como parte básica da resistencia anti-fascista. Luís Noya vive abordo do Santa Maria, en singladura de
Vigo á Guaira, o secuestro que levaba noticia
desta resistencia aos noticiarios de todo o
mundo. El foi tamén o interlocutor do Partido Comunista co incipiente nacionalismo de
esquerdas, nos primeiros sesenta.
En anos do fundamentalismo castelanista
que abrazaba con firme ademán o ridículo da
tradución dos nomes da terra, Noya invitaba
co exemplo diario, na casa, no traballo e na relación de partido, a visitar a mina de ouro da
lingua da súa tribo guardesa. A medida da firmeza das súas conviccions estaba nas maneiras suaves e firmes, na contención cortés e

sensíbel, na paciencia e na bondade nacidas
do epicureísmo comunista e fraternal e tan
lonxe dos muros da igrexa como se pode imaxinar nun ateo consecuente até nas últimas indicacións exemplares e precisas da súa vontade para despois da morte. Proba do material
solidario e paciente de que estaba construído
Noya é que non hai noticia de que os proxectos de edición máis delirantes, multiplicados
coma morcegos en tempos de censura e escuridade, non fosen sopesados e razoados por el
con máis calma, atención e respecto dos que
en termos de racionalidade parecían merecer.
Iniciativa súa foi a construción dun monumento no cemiterio guardés aos mozos
(algúns case rapaces) antifascistas fusilados
no 36, a maioría deles chegados das minas de
Asturias, como recorda o xornalista José Antonio Cabezas que compartiu con eles cadea
no colexio dos xesuítas de Camposancos.
(Non está de máis citar que os propios membros da orde de Ignacio de Loyola nunca
mais quixeron lembrar esta e outras activas
colaboracións cos fascistas e que nin sequera
se sumaron á iniciativa do monumento).♦

Xan Traba, compromiso coa sociedade galega
O 28 de agosto deixounos Xan Traba. Lembrarémolo pola súa traxectoria política e sobre todo pola súa afabilidade. Xan Traba foi un dos
fundadores de Esquerda Galega e no empeño
de construír unha esquerda nacionalista ao servizo da sociedade galega percorreu con ese partido o camiño que o levou ao BNG. Mais os
seus compromisos non se cinguiron ao ámbito

H.V.
estritamente político; foi solidario cos problemas das mulleres e viviu con interese a loita pola ampliación dos dereitos civís. No plano partidario, centrouse na proxección da imaxe e a
mensaxe do Partido Socialista Galego-Esquerda Galega e do seu herdeiro, Unidade Galega.
Tamén participou nos seus órganos reitores.
No terreo profesional, da actividade na ad-

ministración saltou á publicidade e as relacións
públicas, un campo no que xa destacara na súa
vida partidaria, aínda que o que cabe destacar
máis del é que era unha grandísima persoa.
Sen Xan quedamos un pouco máis sós. Levouno unha enfermidade cruel que non coñece
de xustiza. Tiña 53 anos e deixou muller –Ana
Míguez, a alma de Alecrín– e dous fillos.♦

do seu soldado
secuestrado en
Gaza. Dato
importante. Así
sabemos a como
está o cambio de
seres humanos.
Quizais a ONU
debería ofrecer un
listado diario de
cotizacións.

Din: o éxito da
selección favorecerá
que os nenos se
enganchen ao
baloncesto.
Pregunta: é que ten
de bo que os nenos
se enganchen ao
baloncesto? Talvez
fomentar un novo
negocio
televisivo?

Hai que aproveitar
a actual coxuntura
para recomendar un
clásico, as Vidas
Imaxinarias de
Marcel Schwob.
Sobre todo o seu
relato “Eróstrato.
Incendiario”.

Vinte e catro
millóns de euros
costou Alatriste. Boa
filmación. Ben o
protagonista (que
está de morte), mal
o resto dos actores,
moito zume de
tomate e sobre todo
pésimo (ou
inexistente) o guión.
Algo extraño tendo
en conta que se
basea na obra dun
autor de
renome.♦
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Latexos

Ao mellor
salta
a lebre

Maragall
contra
Zapatero?

X.L. FRANCO GRANDE

O director de La Vanguardia
José Antich comenta (4 de
setembro) a situación do aínda presidente catalán. “Evidentemente, non é casualidade a actitude un punto displicente cara os máximos dirixentes do PSC e do PSOE
con que abordou o presidente da Generalitat, Pasqual
Maragall, e a súa contorna
familiar máis achegada, o
seu retorno das vacacións de
verán. A algo menos de dous
meses das eleccións autonómicas en Cataluña, Maragall
transmítelle á opinión pública unha sensación de desapego e desencontro cos que o
encumiaron após de perder
os últimos comicios cataláns
pouco frecuente na vida pública. Outravolta, coma cando deixou a alcaldía de Barcelona, emerxe a soedade de
Maragall dando un segundo
portazo. Mais, que pretende
o president? Enfant terrible,
si, mais tamén perseverante
estratega, non só tenta deixar
ao descuberto a relación destes anos co seu partido e dun
xeito especial co seu sustituto, José Montilla, senón,

NOVIDADES

A

Olmert, primeiro ministro israelí con Condoleza Rice.

quizais, tamén atenuar nalgúns sectores progresistas
cataláns o prestixio co que
conta o presidente Zapatero.
Cara o secretario xeral do
PSOE van envites como a
reivindicación dun grupo
parlamentario propio no
Congreso ou o presentalo como un mandatario disposto,
chegado o caso, a sacrificar
o PSC se en troques se obtén
o apoio de CiU en Madrid.
Non hai dúbida. Maragall
busca algo e maneira como
Joan Clos deixa o concello

NOVIDADES

NOVIDADES

foi se cadra algo máis que o
detonante”.♦

A axuda
económica dos
Estados Unidos
a Israel
En pleno ataque ao Líbano,
El País (29 de xullo) informaba colateralmente sobre

NOVIDADES

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

a axuda norteamericana ao
país xudeo. “De momento
non hai discusión sobre outro aspecto fundamental para Israel: non se pedirá axuda financeira aos Estados
Unidos. O Estado recibe
2.400 millóns de dólares
(1.887 millóns de euros) ao
ano a fondo perdido, pero
en 2007 comezan as negocacións para renovar o
acordo, e Israel non quere
partir dun posición de febleza. Nin sequera con
Washington”.♦

NOVIDADES

NOVIDADES

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

1936. Represión e alzamento
militar en Galiza
Un libro tan agardado como escrito para responder
á demanda das moitas preguntas que levaban facéndose
desde hai décadas a conta da represión franquista.
De Carlos F. Velasco Souto

A NOSA TERRA

queles que pensaban,
entre os que me
encontro, que ZP non
é senón un político de
deseño, que non difire moito
dos seus conxéneres de
dentro e de fóra e que a súa
nota máis característica é a
superficialidade e o baleiro
intelectual, ao mellor temos
que admitir que algunhas capacidades políticas está a demostrar, capacidades que, por
riba de todo, suxiren unha astucia pouco común.
A astucia é unha cousa e
moi outra o talento. Mais o
certo é que a astucia nunca lle
vén nada mal a un político.
Pois astucia, por exemplo, é
como resolveu as casos
Vázquez e Bono
–incompatibles os dous coa súa
política, ou sexa, coa que se ve
obrigado a facer, que de certo
non é a que quixera–, ou como,
coa inestimable colaboración
de Artur Mas, deixou na cuneta
a Maragall, ou ter silenciado,
aínda que non domesticado, a
Juan Carlos Rodríguez Ibarra...
Aquela grileira que foi o
partido de ZP fixo mutis, aínda que non sempre estea claro
o custo. Pero ese é o feito.
Agora estase falando dunha
magna operación dirixida por
Felipe González e Alfonso
Guerra, xentes que non aceptan a política de ZP e que,
porque a xulgan grave para
España –o centralismo ao vello estilo segue pesando neles,
como de costume– propoñen
un cambio radical, desbancalo
e volver eles ao mando do
partido e ao goberno do país
–para salvalo, ao cabo.
O erro maior desta
operación, que se di en camiño,
é ter perdido o sentido do tempo. E tamén a memoria, porque
os recordos e lembranzas que
quedan da parella en cuestión
penso que difiren moito do que
eles pensan de si mesmos, e
que resumo dicindo que aínda
que se consideren un capital, un
activo ou unha reserva, na realidade non se decatan de que son
rémoras, unha reserva negativa,
unha referencia dun tempo do
que moitos pensan que mellor é
que non volva.
Por iso coido que ZP vai
resolver esta acometida con
certa facilidade, pois ten ao
seu favor estar no poder, con
moita máis facilidade que o
tema ETA, que é outra cousa.
Mentres que os que se
postulan para sucedelo teñen
en contra, sinxelamente, o seu
pasado. Penso que non se
decatan de que xa o sol lles
pasou pola porta. E se non se
torce a economía, pode que
haxa ZP para algún tempo, e
que, ao mellor, nos alegremos
de que a lebre, como de costume, salte onde menos se
pense. E á vista do que se ve,
mellor é que salte.♦

Nº 1.234 ● Do 7 ao 13 de setembro do 2006 ● Ano XXIX

Nº 1.234 ● Do 7 ao 13 de setembro do 2006 ● Ano XXIX

A santa idea
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

o verán estiven cunha
amiga de sempre, que me
comentou os cambios na
súa maneira de pensar. Xandra
Rosas era militante nacionalista
xa con Franco e foi sempre unha
muller activa, instalada no grupo
dos que se poden considerar, ao
xeito brechtiano e sen ironía ningunha, como os imprescindíbeis.
Díxome que deixara de ser nacionalista e pensei que era broma.
Mais argumentou: o nacionalismo
leva acumulando enerxía durante
douscentos anos con elaboracións
teóricas, literarias e de autoorganización, que agardaban como corolario o goberno do país, a partir do
cal a enerxía sería trasladada ás
persoas e a cada recanto da nación.
Por iso, dixo, foi polo que ela
traballou durante trinta anos e agora atopa que esa enerxía era tan
volátil, ou convertérona eles en tan
volátil que todo era nada. Un
goberno nulo, dicíame, e como
calquera outro, incluídos os do PP.
Retruqueille que Manuel Fraga era
outra cousa e transixiu en que nos
medios de información hai aire
fresco, pero que no demais, na totalidade, no urbanismo, territorio,
novo estatuto, son simplemente
patéticos. Entrou a morte ao falar
de cultura, do cambio radical de
obxectivos coa construción da Cidade da Cultura. Na lingua
considera que a entrega do Bloque
é tal que vai ser este pacto dos nacionalistas o que definitivamente
deixe o galego no comezo do fin.
“Síntome como Charlot
correndo detrás do camión aquel
ao que lle cae o pano vermello do
remate da carga, e que cando o
recolle e axita para que llo vexa o
condutor nota como se lle vai sumando xente e xente. Síntome como Charlot pero ao revés. Só uns
poucos ficamos co pano mentres
nin detrás nin aos lados nin diante
hai xa ninguén. E por necesidade
de ser seareira eu non milito en
ningún partido, que son do Betis
Balompié. Síntome a estas horas
como se fose güelfa ou xibelina
na Italia de hoxe.
Fiquei de pedra porque ela é
das nacionalistas (non son tantas)
que teñen fillos pequenos monolingües en galego. E o idioma de
falar? Dixo que a estas alturas
non se facía trapecista nin ridícula, que só desfacía o edificio ideoloxicamente porque o sentía así,
para exercer a súa absoluta liberdade. E está segura que ninguén
a vai atacar, di que a ninguén lle
interesa o seu asunto porque non
ten intereses; en todo caso que
ela dispón do seu departamento
de balística a punto. Coñecéndoa
crinllo ao pé da letra.
Rematou lembrando que
chegara a ERGA para liquidar o tirano e que morreu na cama. E para
formar parte dun movemento
igualitario mundial e que Galiza
vive no primeiro mundo allea aos
grandes dramas. “Véndoo en
panorámica é o mesmo quen mal
goberne en Galiza, a sopa boba
sempre chega por algunha parte”.
Iso si, estaba guapa e remocicada, como din polos Ancares.
Acáenlle os novos aires.♦

Máis de 750 nenos voltan ao deserto logo de dous meses en Galiza

Os saharauís
namorados das escaleiras
MARÍA OBELLEIRO
Raguía é unha das oitocentas rapazas e rapaces que viaxaron
grazas aos concellos galegos e á Asociación Galega de Axuda ao
Sáhara. Hai 17 anos que o programa Vacacións en Paz comezou a súa andaina na Galiza. Este ano, 793 nenos e nenas de entre 7 e 13 anos disfrutaron aquí do verán. Durante os meses de
xullo e agosto os pequenos viviron novas experiencias ao lado
de máis de 700 familias galegas para abandonar os 50 graos centígrados que se rexistran na sombra durante os meses do estío.
O principal obxectivo do programa é sensibilizar a opinión pública e implicar as autoridades
para tentar erradicar o problema
que continúa vixente na ex colonia do Estado español. Outra das
finalidades é detectar as posíbeis
enfermidades dos nenos nas revisións periódicas que teñen lugar nos distintos centros médicos e odontolóxicos.
Co programa preténdese suplir as carencias nutricionais, xa
que un 35% dos cativos presentan desnutrición crónica e un
13% padece desnutrición aguda.
Os saharauís reciben o 40% das
2.100 calorías establecidas pola
ONU. Son rapaces cun alto índice de atraso no crecemento. As
viaxes solidarias tamén permiten establecer nexos culturais
entre ambos os dous pobos e posibilitan manter unha relación
de cooperación entre as familias
galegas e as saharauís.
Hai quen se posiciona en
contra do programa xustificando
que se trata dunha situación

A auga e a luz
eléctrica son os
elementos que
maior impresión
causan nos nenos.

Un 35% dos cativos
presentan
desnutrición crónica
e un 13% padece
desnutrición aguda

Grazas
á solidariedade e á
axuda internacional,
o Sáhara
converteuse nun
lugar menos
inhóspito.

temporal na que se lle ofrece todo tipo de bens aos nenos para
que, pasados os dous meses, sufran as penurias da súa situación. “É como darlle un caramelo a un neno para logo quitarllo”, argumentan. No Sáhara, os
cativos teñen carencias materiais, pero non afectivas, queren

As claves do conflito
O Sáhara Occidental era unha
colonia do Estado español que
no 1965 aspiraba a acadar a
independencia avalada polo
dereito de autodeterminación
proclamado pola ONU. Anos
antes, o rei de Marrocos manifestara a súa intención de anexionar o seu territorio.
En novembro de 1975, asináronse en Madrid os acordos
tripartitos secretos polos que o
Estado español entregáballe o
Sáhara a Marrocos e a Mauritania a cambio de compensacións políticas e económicas.
Foi daquela cando Hassan II
deu a orde para o inicio da denominada Marcha Verde, na
que máis de 350.000 homes e
mulleres, acompañados por
25.000 soldados marroquíes,
tomaron posesión da antiga colonia. Miles de saharauís atravesaron o deserto entre a fame,
o frío, e a sede nunha longa
travesía a pé a través dunha superficie de po e pedras que se
convertiría na súa propia terra.
No 1979, Mauritania acadou un acordo de Paz co Fronte Polisario polo cal renuncia-

ba a súa parte do territorio do
Sáhara Occidental.
Un ano máis tarde, Marrocos construíu un muro de
2.500 quilómetros que, dende
entón, divide o territorio e a
súa poboación.
O alto ao fogo declarouse
no 1991 baixo o auspicio das
Nacións Unidas. O 1991 foi o
ano no que se estableceu o
alicerce do referendo de autodeterminación.
Na actualidade, o conflito
segue a ser unha ferida aberta
que parece non ter solución. O
cumprimento das resolucións
da ONU e a celebración do referendo seguen a estar obstaculizados polas grandes potencias. Os Estados Unidos manteñen con Marrocos unha estreita relación e consideran o
país como un baluarte máis en
política de seguridade preventiva no mundo árabe. Francia,
antigo país colonizador de Marrocos e Arxelia, conta coa rexión do Magreb como unha
zona de influencia económica
debido á súa proximidade xeográfica e aos intercambios co-

merciais, sobre todo no que
atinxe ao sector pesqueiro. No
que respecta ao Goberno de
Zapatero, cabe salientar a importancia que lle outorga ao
fluxo comercial e migratorio
con Marrocos. Ao Estado español interésalle non confrontar intereses políticos con
Francia nin cos EE UU.
As grandes potencias económicas apostan por alongar a
situación nun contexto de desinterese da comunidade internacional. Marrocos gaña poder
sobre os territorios e explota
todas as riquezas e as materias
primas do Sáhara ocupado.
O país magrebí controla
dous terzos do territorio do Sáhara Occidental parapetado
polo muro do silencio. Un muro minado de punta a punta
que mide 60 veces máis que o
coñecido Muro de Berlín. Un
muro que delimita a fronteira e
permite que as autoridades do
país vulneren os dereitos dos
saharauís con torturas, secuestros e detencións dos sospeitosos de apoiar a independencia
do Sáhara.♦

as súas familias e ansían que
chegue o momento no que abrazarán as súas nais. Como están
escolarizados dende os tres
anos, son moi sociábeis e, na
maior parte dos casos, adáptanse
perfectamente á vida galega.
Tampouco hai que esquecer que
as familias galegas conformaron
un apoio fundamental.
Hai 17 anos a situación no
Sáhara difería de xeito notábel
da situación actual. Grazas á solidariedade e á axuda internacional, o Sáhara converteuse
nun lugar menos inhóspito.
Hai quen non entende a felicidade que irradia a expresión
destes nenos. Pese á precariedade, nunca deixan de amosar o
seu sorriso. Contemplan o mundo baixo unha luz especial descubrindo moitos encantos que,
para a maior parte da xente, permanecen ocultos.
A vida na Galiza
A auga e a luz eléctrica son os
elementos que maior impresión
causaron nos nenos saharauís.
Nos primeiros anos do programa Vacacións en Paz, o abraio
era maior. Hoxe en día, os nenos
que aínda non viaxaron xa coñecen as praias e o noso verde grazas ás fotos que os seus veciños
da daira lles achegan.
As sorpresas adoitan ser comúns. Os saharauís soben e baixan os chanzos das escaleiras
sen parar, van correndo cara ao
teléfono cada vez que sona,
prenden e apagan a luz, tiran da
cisterna e tocan o timbre.
Nos campamentos, non hai
instalacións eléctricas, tan só os
paneis solares que adquiren grazas aos cartos fornecidos polas familias que acollen os nenos. Tampouco posúen unha rede de auga
potábel, nin escaleiras, nin timbre.
A cisterna non existe porque os
inodoros son latrinas que constan
dun buraco sobre o que se verte
un caldeiro de auga sucia. Os colchóns situados a rentes do chan da
haima trocan en grandes e confortábeis camas das que os nenos,
acostumados a durmir no solo, caen. A auga de cor ocre que converte as cabeleiras en ásperos fíos
de acibeche cambia na Galiza por
xampús, xeles e cremas.
Durante as súas vacacións, os
nenos poden advertir que o pan,
ademais de facerse nun buraco a
máis de 40 graos na area, tamén
pode ser elaborado nun forno. Teñen a posibilidade de inxerir alimentos pouco habituais para eles
como as verduras, os peixes ou o
chocolate. No Sáhara, unha das
lambetadas preferidas polos nenos, os xeados, elabóranse con laranxa vertida no interior dun carrete de fotos que uns poucos
afortunados introducen nunha
caste de conxelador.♦
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Dous días
agardando
polo voo
en Santiago

ous meses en Galiza

ras

Raguía, á esquerda, diante das escaleiras da súa casa galega. Sobre estas liñas,
as crianzas atenden ás leccións na escola do “27 de febreiro”,
e unha boutique onde se mercan víveres no campamento do Aaiún.

A espera parece establecerse como o sinal de identidade do pobo saharauí. Uns 260 nenos víronse na obriga de pasar 46 horas nas instalacións do Monte do
Gozo agardando polo avión que
os levaría de volta aos campamentos. Durante as primeiras
interminábeis horas, os rapaces
amosábanse ledos por volver a
ver as súas familias. Co paso
das horas, as bágoas foron asomándose nos ollos dos máis pequenos. Os problemas comezaron a xurdir cando se decataron
de que non podían acceder á súa
equipaxe, ao estaren embarcadas as maletas. Para intentar facerlles pasar unha estadía más
agradábel, voluntarios de Protección Civil e da Cruz Vermella
organizaron torneos de fútbol e
distintos xogos. Pola súa parte,
o Concello de Santiago de Compostela ofreceulles aos saharauís a posibilidade de presenciar unha actuación do novo circo galego, co obxectivo de borrar a nostalxia do rostro dos cativos. Air Argelie, a compañía
aérea encargada das viaxes aos
campamentos, anunciou que se
responsabilizará dos custos provocados polo retraso.♦

O soño entre as dunas
Viaxar aos campamentos significa atravesar as fronteiras do tempo para iniciar unha travesía por
un pasado que non é quen de
evocar o exotismo das lendas
orientais. Os veos árabes convértense en grosos tecidos que revisten a estrutura das haimas nas
que habitan os saharauís e os
bailes sensuais da danza do ventre derivan en movementos sutís.
A hamada na que se instalaron
os refuxiados é un deserto envolto nas chamas dun inferno que
mudou nun lugar habitábel.
As altas e mestas dunas, de
area fina e donda, permítenlle
aos pequenos voar e soñar. A pequena Halyfa atópase no cume
preparada para vivir un momento intenso de felicidade. Quere
notar cómo o vento bate con forza na súa face mentres os seus
pés espidos se somerxen no máis
fondo da terra a cada paso que
dá. Como acontece na beira do
mar, as pegadas desaparecen da
superficie da duna sen deixaren
vestixio ningún. O cálido vento
do deserto dificúltalle a entrada
do aire nos pulmóns, pero ela
goza voando porque nunca viaxou en avión. As ondulacións
que desprende a terra comezan a
entoldarlle a vista á vez que o sabor salgado da suor se confunde
co aroma do mar das costas galegas. Pecha os ollos e soña que
está voando cara a Galiza.
Halyfa é quen de cambiar as
cousas só con crer que son distintas. A súa boca emite un golpe de risa. Raguía, ao pé da du-

na, contempla o baile ao compás
do vento que iniciaron os caracois de acibeche que forman o
cabelo da súa curmá. De súpeto,
o nó da lazada do vestido de
Halyfa despréndese e disponse a
comezar un periplo polo ceo saharauí. Halyfa chegou ao seu
destino, abre os ollos e esperta
dun soño que a devolve ao chan
esgrevio e estéril no que se erixen as pequenas construcións de
adobe nas que os saharauís gardan as súas poucas propiedades.
Raguía colle entre os seus
brazos a súa curmá e fúndense
nunha aperta. As bágoas comezan
a agromar duns ollos abertos como pratos que lanzan preguntas
que Raguía non sabe responder.
Os sucos formados polos regueiros das bagullas limpan de pó o
rostro da pequena. Raguía esténdelle as súas mans para ver se é
capaz de enchelas de auga porque

sabe que se alguén pretende facer
funcionais as súas bágoas, deixará de chorar. Halyfa pídelle a Raguía que lle ensine as fotografías
das súas viaxes a Pontevedra.
As primeiras vacacións
de Raguía
Raguía chegou a Galiza con só
sete anos, aínda que semellaba
ter moitos menos. A primeira vez
que a vin baixar do autobús,
achegouse a min e agarrouse ao
meu pescozo con cara de medo.
Estaba mareada. Camiñaba con
dificultade porque as súas fráxiles pernas non estaban acostumadas a apoiarse sobre superficies duras. Do seu cabelo penduraban numerosos abelorios que
ensalzaban a súa expresión. Uns
beizos carnosos debuxábanse
nunha face na que salientaban
uns grandes ollos de ébano que

amosaban tenrura e vergoña.
Ao chegar á casa, Raguía
non deixaba de observar todos
os obxectos, parecía concentrada
en cada recuncho. Ao baixar á
finca, comprobei que nunca vira
unhas escaleiras. Sentaba para
baixar cada un dos chanzos co
fin de non caer. Arrincaba as herbas e achegábaas ao chato nariz,
do que sempre brotaban pequenas gotas de suor, para sentir o
recendo da herba recén cortada.
Achegábase ás árbores e collía
entre as súas mans os pexegos,
gustáballe sentir o tacto de veludo destas froitas. Ao principio,
resultáballe estraño comer pezas
extraídas de xigantes verdes con
tronco e xeados que se lle derretían entre os longos dedos antes
de chegar a súa boca.
Cada vez que chovía, Raguía
corría cara á leira. Tiña os ollos
pechados baixo a chuvia, desafiaba o frío e sentía cómo a auga
mollaba o seu pel e impregnaba
a súa roupa. Gozaba notando a
terra enchoupada baixo os seus
pés mentres o son da chuvia ao
golpear as follas das árbores anegaba o seu pensamento.
A terra roubada
Raguía acabou de contarlle á súa
curmá as marabillas da Galiza.
Halyfa sorrí porque sabe que para
o próximo verán, con xa 7 anos,
poderá sentir a calor humana da
acollida. Escurece. É entón cando
comeza a espertar o deserto.
Milleiros de puntos doura-

dos bañan o Sáhara de luz. A
lúa chama a atención de Raguía, que esboza un sorriso e
permite que se lle vexa o pequeno oco que deixou o dente
que se lle acaba de desprender.
Centos de lumieiras e faíscas
cobren o deserto de paixón. A
noite é a vida no Sáhara.
As avoas, sentadas ao redor
dunha lumarada, acórdanse dos
seus maridos caídos durante a
guerra e da marcha a pé polo árido terreo. Fouteia, a nai de Raguía, lémbrase do olor a nápalm e
a fósforo branco durante os bombardeos de 1976 sobre a poboación civil. Tamén recorda a casa
que posuían no Sáhara Occidental, unha construción de pranta
baixa e cor branca situada a carón
dun parque infantil e dunha cabina telefónica, “ata tiñamos un
berce”, comenta. Séntese culpábel por pertencer a unha terra que
posúe o maior tesouro do océano
Atlántico e, porque baixo a inmensa area, descansa a maior reserva mundial de fosfatos.
Mentres Fouteia narra as súas desventuras ao atravesar o inhóspito deserto, os demais saharauís agardan como o fixeron
durante 26 anos. Pasan toda a
vida esperando, esperando a que
chegue o referendo. Viven unha
existencia na que todo se repite
e na que o día anterior é igual ao
seguinte. Agardan a que as verbas baleiras da ONU se tornen
en xustiza. Os saharauís agardan
co corazón posto na volta á casa,
a súa propia casa♦
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O lume
fai política

máis de trinta nós de vento) poderían non se cualificaren o traballo) e de lugares emblemáticos (do ponto de vista
como excepcionais. E a situación do monte, abandonado político e patrimonial) co fin de procurar visibilidade e
e inzado de combustíbel vexetal até a beira mesma das crear alarma social.
casas era xa coñecida. Abonda consultar o informe do
Mais a excepcionalidade reside tamén na actuación do
Consello Económico e Social sobre os incendios fores- goberno de Galiza e, singularmente, do conselleiro de Metais de 2005, as conclusións das xornadas organizadas dio Rural. Na transparencia e na veracidade informativa,
polo Consello da Cultura ese mesmo ano ou o ditame na dedicación ao servizo público e no compromiso co paaprobado unanimemente pola Comisión de Estudo que, ís ao formular e aplicar medidas estruturais –sobre a proxa en 1987, se constituíra no
piedade, o planeamento e a
parlamento para comprobar
xestión forestais– que van á
lume segue a ser na Galiza raíz dun problema que non é
que existe na Galiza masa crítica suficiente de análise e de
novo. E que, sen dúbida, ionproposta sobre a situación do un instrumento de presión política e comodan os que até o de agomonte. Cabería tamén pre- económica. Mais, pola primeira vez, ra se beneficiaron da insustenguntarse como é que ninguén,
tábel situación do monte galeaté a chegada do BNG ao gohai un goberno que non vai ceder go: a industria do lume, algunberno, a quixo aproveitar e lehas empresas que contaminan
á chantaxe”
vala á práctica.
o noso ar e as nosas costas e
Onde reside pois a excepque pagan os seus impostos en
cionalidade? Pois, sen dúbiMadrid e, dándolles amparo
da, na tipoloxía e na clara dipolítico, un PP que non dubida
reccionalidade dos lumes.
en culpar os ecoloxistas, como
Lumes con cinco focos de media (frente aos dous de antes fixera cos nacionalistas, de pegarlle lume ao monte
2005), de carácter urbano-forestal (fronte ao carácter con tal de agachar a súa propia responsabilidade.
eminentemente forestal dos anos anteriores co resultado
Esta é a situación. O lume segue a ser na Galiza un
de que fronte aos 32 lumes de nível 1 de 2005 produ- instrumento de presión política e económica. Mais, pola
círonse 1052 entre o 4 e o 15 de agosto de 2006), con- primeira vez, hai un goberno que non vai ceder á chantacentrados nas provincias atlánticas, nos contornos das ci- xe. Lonxe de desistir, a experiencia deste verán faranos
dades e das principais infraestruturas e vías de comuni- acelerar a aplicación das novas políticas que o pobo decación con focos localizados na proximidade de núcleos mandou na Quintana o pasado 20 de agosto, as que o
habitados (normalmente ao norte, para que o nordés faga BNG comprometeu no seu programa de goberno.♦

‘O

CARLOS AYMERICH
Estamos a sufrir unha grave agresión contra o país e, singularmente, contra o cambio de políticas que o nacionalismo promove para o monte e para o medio rural de Galiza, baixo a dirección do compañeiro Alfredo Suárez Canal. Un ataque organizado que esta mesma semana se
manifestou en Ourense, Santiago ou A Coruña e que, aínda antes de rematar a campaña de incendios, leva xa provocado catro mortos e case 80.000 hectáreas queimadas.
Non é a primeira vez que o lume bate forte en Galiza.
De feito, a superficie afectada supón un incremento aproximado do 60% a respecto da media dos dez anos anteriores, nos que arderon máis de 350.000 hectáreas de
monte. E, certamente, tamén non é a primeira vez que a
case totalidade dos lumes son provocados. Mesmo as
condicións climatolóxicas extremas da primeira quincena de agosto (o “triplo trinta”: máis de trinta graos de
temperatura, menos dun trinta por cento de humidade,

A Coruña
Superadas as ardencias climatolóxicas propias do noso particular “ferragosto”, volve a hora de
retomar a vida real dun país, tamén real, que formula pensamentos árdegos e queimores internos na reflexión e na análise
da coreografía atopada e dos
aconteceres, densos e profundos,
dun verán non tan desavariado
dos precedentes como a primeira
vista podería entenderse.
O feito político dun novo goberno xunteiro non significa de
que desaparezan, de súpeto, as
eivas estruturais dunha sociedade en practicamente indefensión
moral e a cabalo de sínteses
mentais encistadas a través dos
tempos na escuridade e na ignorancia, e aínda máis, ben abecidas polos de sempre en nome e
proveito de señores foráneos e
intereses alleos.
Agosto de xolda no país e os
incendios como número especial
de todos os programas patronais.
As labaradas que ao lonxe estaban presentes no intenso fume
que recendía pola cidade en festas, era como unha chamada permanente en cheiro abol que debería espremer os espíritos e enlevar os ánimos. Pero a amorfía
dos tempos estaba asemade presente. Era o triunfo da cultura do
inmediato e do hedonismo como
sentido en si mesmo, como finalidade de todo anceio e desexo:
as festas de María Pita coruñesas
seguiron o seu programa, como
en toda Galicia. E un arlote de
honra e avoleza debería abafarnos a todos. Pero non foi así. As
flamas e as faíscas formaban o
seu imperio a poucos quilómetros e os altofalantes de verbenas, os andróxinos estoques dos
matadores de touros e os fogos
de artificio, tecían de festa á Marineda e, como decote, sen un
aluco de galeguidade, de presenza da terra en calquera das súas
manifestacións. E isto coma
exemplo do que estaba a ocorrer
na meirande parte da nosa nación. Pois non hai que ir moi aló
da torre de Hércules para ver outros casos vergoñentos: Compos-

Non eran as fallas,
eran as festas de veran
MANUEL LUGRÍS

As festas do verán esqueceron as referencias á cultura
galega. Os touros volveron ter desmedido protagonismo.
tela en noites de flamenco e botellón españolizado, Sada en espectáculos “neutros”, Betanzos,
Noia en “arte de Cúchares”, etc.
Claro que os incendios serven
tamén para o que serven: arma
política destrutiva para pór de
manifesto, unha vez mais, a falla
de presteza ética de todos os que

Guisa e Napo

aproveitan a conxuntura para que
as lapas voten o que lles negan os
electores. Como historia que se
repite en lembranza daquel outro
verán do 1989 no que 71.000
hectáreas foron queimadas en
tempos daquel goberno tripartito
que mesmo semellaba, igualmente, non saber apagar os lumes. Iso
UXÍA E BRAIS

lles decian os mesmos que o din
agora. Pero que ninguen se trabuque. A multiplicidade casual destas catástrofes non é predicíbel
en modo ningún: intencionalidade, especulación, accidentes,
descuranzas; en fin, unha complexa orixe que debe ter unha estratexia de aplicación para a con-

tra ampla e diversa. Desde configurar o elemento humano até os
medios técnicos e, mesmo, os artesanais, deberán ser consecuentes con esta realidade de principio: estenso abano de posibilidades causais que multiplican as dificultades de atallar a desfeita
cando esta se produce.
Pero, en fin. Regresamos ás
páxinas da escrita e a nosa mangueira non é mais ca un bolígrafo ou un teclado. E con el xa teremos por diante as vellas pantasmas temáticas que nos agardan con toda a forza das enerxías renovadas: eleccións municipais a menos de nove meses vista con todo o que isto leva consigo de debate intenso e algarves
na procura do desputado voto do
cidadán anónimo. Ben esperemos que os fumes nos diexen ver
nidiamente. Amén.♦

Subliñado

A luz máxica dos días
LOIS DIÉGUEZ
Este verso de Manuel María sempre foi para nós como un compendio da súa vida, da forma con que el gozaba cada hora de cada día. A ilusión non é, precisamente nestes tempos sen luz,
crueis ás veces, miserentos nas escasas colleitas da alegría vital
con que as culturas propias se vestiron, un alimento cotiá, un programa social planificado desde os gobernos. Pero el tívoa até o
seu derradeiro momento. A ilusión, a alegría, a esperanza, a dignidade. Soubo sacarlle á vida esa rosa fresca e olorosa de cada
día. Por iso a cantou tanto, salpicada de tristezas tamén, de dificultades, iso si, pois non podemos esquecer nós a realidade que
nos vai facendo arreo. A dignidade non é virtude que non custe.
Ten un prezo, ás veces, ben alto. Non o esquecía el, nen nós precisamente agora. Para non escurecer a idea que iniciamos: queremos dicir que el soubo rasparlle á vida o mellor que ela nos pode ofrecer. E apurouna como se fose o vaso de viño fresco que
tomamos tantas veces nas tardiñas de verán no Carrazúa ou no
Blusas, aló en Monforte, onde pasou corenta anos, nada menos,
e boa constancia deixou diso en xentes e paisaxes dos lemavos.
Agora, a dous da súa morte, pensamos nisto, en tantas cousas e,
unhas veces coa bágoa lambéndonos a perfeba, outras co corazón
na ampla e largacía chaira miñota, lemos un poema seu, un libro,
e parece como se a presión no peito se esvaecese. A palabra, ao
final, é o que nos transcende. El mesmo nolo ensinou. Ponme
aquí outro verso seu, hoxe, a dous anos daquel 8 de setembro.♦

Árbores e
bosque
XESÚS VEIGA

C

rises como a
provocada pola vaga
incendiaria do mes de
agosto constitúen –alén dos
danos humanos e materiais
irreparábeis– importantes
fontes de coñecemento e
aprendizaxe para as
sociedades que pasan por
semellantes experiencias.
O drama vivido remite a
unha evidencia non por
coñecida menos
preocupante: a pesar das
notábeis coincidencias
rexistradas nos abondosos
estudos existentes a
respecto do valor
(económico, social,
cultural...) do patrimonio
forestal galego, non houbo
–nas últimas décadas– un
consenso suficientemente
amplo á hora de executar
políticas de alcance
temporal prolongado
congruentes con esas
análises. Máis aínda: dende
1987 estiveron dispoñíbeis
un conxunto de acordos
parlamentares capaces de
xerar cambios estruturais
significativos na dinámica
forestal e rural do país. Os
sucesivos gobernos e todos
os sectores económicos
implicados non podían
alegar ignorancia: os
incendios eran o síntoma
–tráxico– dun vello
problema que se agravaba
co paso do tempo.
Por iso semella bastante
lóxico o resultado das
sondaxes recentemente
publicadas: o desgaste que
sufriu o PP pola crise de
agosto foi maior que o
padecido polo equipo
gobernamental. A obsesión
por matar a pantasma do
Prestige e a busca
desesperada dun atallo que
lle permita abandonar canto
antes o purgatorio da
oposición danaron
seriamente a credibilidade
das mensaxes dese partido e
contribuíron xenerosamente
ao propio desprestixio da
política perante aqueles
sectores da sociedade
galega que esixen máis
rigor e calidade na xestión
dos asuntos públicos.
As arbores da oposición
desquiciada practicada polo
PP non deberían impedir,
aos actuais responsábeis da
Xunta, a visión acaída do
complexo bosque de
intereses, inercias e
pasividades sobre os que se
debe actuar. Ter a chave
gobernamental é,
certamente, a condición
necesaria pero tamén é
verdade que esta
experiencia recente
confirma que non é
suficiente. Requírese un bo
diagnóstico, un calendario
priorizado de obxectivos e,
sobre todo, a complicidade
dun conxunto de forzas
sociais dispostas a copilotar
esa dinámica de cambio.♦
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O incendio da empresa Brenntag
en Caldas causa grave contaminación no Umia

Pode unha planta química
estar á beira dun río?
H. VIXANDE
A creación de postos de traballo xustificou durante décadas a construción de fábricas
perigosas en lugares sensíbeis. Agora, o país está inzado
de actividades de risco como
a que desenvolvía Brenntag
en Caldas de Reis. Tras arder
o un de setembro, esta empresa verteu químicos que contaminaron gravemente o Umia.
Vinte e un postos de traballo
xustificaban a localización á beira dun dos ríos máis importantes
de Galiza dunha distribuidora e
manipuladora de produtos químicos. Como este hai moitos outros exemplos polo país adiante.
Trátase de factorías que poden
ter un sinistro semellante. Que
acontecería se ocorrese isto en
Elnosa, en Pontevedra?
No noso país non existe un
mapa de riscos que permita localizar as empresas e actividades
que constitúen un risco para o
medio ambiente ou para a poboación local. Por esta razón, tampouco se poden trazar planos
globais de emerxencias ou, no
seu caso, ou establecer calendarios para cambiar a localización
das factorías máis perigosas.
De momento, o conselleiro
de Medio Ambiente, Manuel
Vázquez (PSOE), xa anunciou
que Brenntag tiña unha localización ilegal e que non consentirá que se reconstrúa no mesmo
lugar onde estaba situada, xusto
á beira do río Umia. É máis, segundo as autoridades, Brenntag
non contaba cunha licenza acaída ás actividades que realizaba.
A asociación ecoloxista
Adega denunciou outros casos
de empresas en localizacións
perigosas como os depósitos do
Ferrazo en Vilagarcía ou a planta de Reganosa na ría de Ferrol.
O lume se produciu cando
se procedeu a traspasar dun camión cisterna unha carga de tolueno cara uns depósitos de menor capacidade. A electricidade
estática e as altas temperaturas
provocaron unha detonación. O
incendio foi imparábel.
Durante a mañá do luns día
catro, varias empresas traballaban en coordinación cos concellos para construír unha canle
entubada que levase a auga desde
Caldas a Vilagarcía, sorteando a
zona contaminada do Umia. A
obra é importante porque implica
salvar unha distancia de algo
máis de dezaseis quilómetros. A
empresa que sufriu o accidente
asegurou que correrá con todos
os gastos que xere e que conta
con seguros que cobren este tipo
de sinistros. “Contamos con ter o
by-pass en funcionamento o mér-

A fábrica quedou completamente calcinada.

cores”, dicía o alcalde de Caldas,
o socialista Xosé María Tobío.
Auga ao Salnés
Na estación de bombeo que Vilagarcía ten no Umia, as máquinas
estaban paradas na mañá do luns.
Un empregado do servizo de augas indicaba que “a auga que se
subministra é potábel porque non
vén de aquí, traémola do encoro
de Castrogudín e de Padrón mediante unhas cisternas”.
A pesar da dilixencia en tratar de restablecer a normalidade,
o alcalde de Caldas, Xosé María
Tobío, non soubo contestar á
pregunta de que facía unha química á beira do Umia. “Ah, non
sei”, respondeu ao xornalista,
que lle volveu a preguntar: “Pero vostede non se fai esa pregunta?”. “Non, non ma fago
–dixo Tobío–, pero hai máis empresas como esta porque é un
polígono, como Foresa ou Finsa; nós estamos aquí para solucionarlle os problemas á xente,
non para iso que me pregunta”.
Tobío non ten responsabilidade na localización desta industria e máis tarde foi el mesmo

CANOSA

quen denunciou que a empresa
ía máis aló do que lle permitía a
lei. Tampouco o goberno anterior presidido por Fraga Iribarne
é responsábel da instalación desta factoría xunto ao Umia. A localización de empresas sen control é unha tradición que vén do
franquismo e que Fraga e os
seus gobernos non fixeron por
modificar; todo o contrario,
acentuaron esta práctica polo
ben da industrialización do país.
Consciencia de perigo
A consciencia do perigo non está
arraigada. Ás dúas beiras de
Brenntag en Caldas hai outras dúas instalacións perigosas, como
son unha central de xestión do gasoduto de Enagás e unha estación
de servizo. Un operario de Enagás aseguraba que “as nosas instalacións non correron perigo, de
feito non son perigosas porque o
oleoduto está soterrado, pero a
gasolineira si que tivo perigo”.
Cen metros en dirección contraria, o encargado da gasolineira dicía exactamente o contrario: “perigo, ningún, os nosos tanques están baixo terra e non podía haber

A mortaldade de peixes no Umia foi absoluta.

CANOSA

ningunha explosión”.
O encargado da gasolineira
asegurou que nunca tivo medo
ante un eventual accidente na
factoría de Brenntag. “Non sei si
é que é que estabamos acostumados, pero no tiñamos medo. A
nosa actividade tamén nos obriga a observar certas normas de
seguridade e nós sabíamos que
eles tiñan un bo sistema de antilumes e un persoal preparado
para atallar calquera problema.
Centos de instalacións como esta hainas en toda a Comunidade,
como imos controlalas?”
De todas formas, tampouco
temos un sistema transparente para coñecer as actividades das empresas que operan no noso país.
Por exemplo, no día do incendio,
os fotógrafos que se achegaron á
factoría escoitaron a responsábeis
desta empresa dicir que o río estaba lonxe da factoría, cando está a
tres metros de distancia. Días despois, sóubose que a instalación industrial non cumpría coa lei. Por
outra banda, os comunicados difundidos pola compañía alemá
que sufriu o lume tendían a minimizar os danos. “Trátase dunha
mancha superficial de tolueno, xileno e estireno que foi sometida a
un tratamento con carbón activo,
que absorbe partículas contaminadas coma se tratase dunha esponxa”, indicou a empresa o luns,
que tamén asegurou que en dous
ou tres días desaparecería. Tamén
dixeron que no vertido non había
metais pesados nin benceno. As
afirmacións en todo caso non poden obviar o feito de que centos
de peixes morreron tras o vertido
e que a auga quedou contaminada
para o consumo humano. Pasarán
meses antes de que se poda recuperar a zona do río afectada.♦
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Todas as cidades, agás Pontevedra e Santiago, contarán con este servizo

Oitocentos nenos poderán recibir
a Educación Infantil integramente en galego
H. VIXANDE
O Programa de potenciación do
ensino en lingua galega na Educación Infantil que promove este curso que se inicia a Consellaría de Educación en colaboración coa Secretaría Xeral de
Política Lingüística permitirá
a oitocentos nenos recibir as
clases integramente en galego.
Os concellos nos que se prestará
este servizo son Cabana de Bergantiños, A Coruña, Ferrol, Laxe, Ponteceso, Lugo, Ourense,
Xinzo, Baiona, Cambados, Moaña, Ribadumia e Vigo. Na maioría dos centros está prevista unha
liña completa, é dicir, que terán
unidades para nenos de tres, catro e cinco anos. O número total
de centros públicos que participan no programa é de dezaseis.
As cidades de Vigo e da Coruña

A lexislación non garante as mesmas horas lectivas de galego que de castelán.

contan con dous centros cada unha, o resto dos concellos, con un.
Segundo informou a Consella-

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

ría de Educación, todos os centros
de ensino que presentaron a solicitude foron admitidos no Programa

de potenciación do ensino en lingua galega na Educación Infantil.
Esta coincidencia daría a razón aos
colectivos que denunciaron o estritas que eran as normas para acceder a este Programa.
Os requisitos establecidos
por Educación eran que os centros educativos debían contar co
segundo ciclo da Educación Infantil e polo menos con dúas liñas, nunha das cales se impartiría o ensino en galego. Outras
das esixencias da Consellaría
eran que se comprometese o profesorado, que desen a súa autorización os pais, nais ou titores,
que se producise un acordo do
Claustro e que o aprobase o Consello Escolar. Por último, a Xunta indicou que só admitiría as
propostas de Centros cun número suficiente de estudantes.
A Mesa contra Educación
As iniciativas da Administración a
prol da presenza da lingua galega

no sistema educativa non rematan
de convencer á Mesa pola Normalización Lingüística. A falta de sintonía entre a Consellaría de Educación e o organismo que preside
Carlos Callón volveu poñerse de
manifesto con ocasión dunhas declaracións do subdirector de Inspección Educativa, Xosé Graña,
sobre o grao de cumprimento do
Decreto 247/95, que regula as materias mínimas a impartir en galego no ensino non universitario.
Xosé Graña estimou nun
92% o cumprimento do Decreto
do uso mínimo do galego e indicou que durante o curso pasado
só 120 centros o incumpriron.
A reacción da Mesa foi indicar,
por boca de Carlos Callón, que “se
nota ás leguas que estes datos están falseados”. Por esta razón da
Mesa pediulle á Consellaría que
“deixe de maquillar as estatísticas”
e que ofreza unha información
“veraz, clara e polo miúdo” da situación do idioma no ensino.
Á marxe das declaracións que
descualificaban á Xunta, a Mesa
deu datos que entran en contradición coas afirmacións da Consellaría. Un deles está relacionado
cos ciclos formativos. Estes impártense en 278 centros e na
maioría dos casos non contan
material pedagóxico en galego
porque non o hai na nosa lingua.
A Mesa non culpa á Consellaría
desta carencia, pero si sinala que
é unha incoherencia asegurar que
cumpren todos os centros menos
120, cando hai 278 que, por razóns alleas a eles, non están en
condicións de cumprir. En calquera caso, a Mesa lembra que “o
Decreto 247/95 é tan raquítico
que non garante nin tan sequera
que haxa a mesma carga horaria
en galego que en castelán”.♦

Galiza e Castela reforzan
o ensino da lingua
no Bierzo e Seabra
O Goberno galego e a Junta de
Castela e León asinaron en Ponferrada un convenio de colaboración para reforzar o ensino de
galego no Bierzo e na comarca
de Seabra. Os alumnos non universitarios poderán seguir a recibir clases en galego segundo
un programa que se iniciara en
2001 e que agora coñece un novo impulso.
Os gobernos galego e castelán divídense as responsabilidades. Á Consellaría de Educación
e á Secretaría Xeral de Política
Lingüística correspóndelles a
formación do profesorado, a cesión de materiais didácticos aos
centros e o acceso dos ensinantes
ao portal educativo da Consellaría galega de Educación.
Pola súa banda, a Junta cas-

telá concederá a preceptiva autorización do ensino de galego nos
centros non universitarios que o
soliciten e dotaraos de persoal
necesario. Cómpre ter en conta
que o Estatuto de autonomía de
Castela e León establece unha
protección parcial do galego.
Durante o pasado curso académico, 12 centros públicos de
Educación Infantil e Primaria
de nove concellos destas comarcas impartiron clases de galego
a un total de 723 alumnos. En
Secundaria, o número de centros que impartiron galego foi
de catro e o número de alumnos
beneficiado ascendeu a 57. Por
outra banda, na Escola Oficial
de Idiomas de Ponferrada matriculáronse o ano pasado en galego un total de 72 persoas.♦
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O Barco da Memoria chega á súa fin logo de 52 xornadas
difundindo as historias dos represaliados do mar en distintos portos galegos

Cando a memoria se converte en barco

Desbordamento
das expectativas
As máis de 30.000 persoas que
visitaron a mostra durante os
cincuenta e dous días que durou
a viaxe desbordaron as previsións dos organizadores. O historiador Dionisio Pereira, coordenador da exposición itinerante, apunta que “tanto a nivel
cuantitativo como da cantidade
de testemuñas, o balance foi
moi positivo”. Pereira subliñou
a importancia da aparición de
novos datos, nomes, familiares
e historias dos represaliados no
mar ao longo do camiño da memoria. Matías Rodríguez, coordenador das actividades do barco, afirmou que, a medida que
avanzaban os días, a participación da xente nas actividades
ía sendo maior. O alto índice de
intervencións provocou cambios nos horarios das conferencias, entrevistas e coloquios na
maior parte dos portos. As
constantes dos pronunciamentos foron a demanda de xustiza,
a necesidade de que Franco e os
verdugos sexan recoñecidos como asasinos e a memoria reivindicativa.
Dionisio Pereira anunciou
que a exposición itinerante, “Os
Mártires do Mar”, que el mesmo
coordina, visitará os portos nos
que o Barco da Memoria non
puido recalar por diversos factores. Pola súa banda, o vapor Hidria II continuará coas súas actividades didácticas de buque museo. Despois do grande éxito que
obtivo a iniciativa, Pereira comentou que se abriron múltiples
expectativas e que todo vai depender da palabra da Consellería. A inxente cantidade de visitantes puxo de manifesto o desatino do anterior Goberno ao rexeitarlle, en tres ocasións, os estatutos de legalización á Asociación para a Recuperación da
Memoria Histórica.
O Vigo da memoria
A cada paso, o edificio do Náutico vai deixando ao descuberto
a figura dunha embarcación de
madeira que se adicou a rescatar unha memoria que, até agora, algún grupo político se empeñaba en ocultar. A carón do
vapor descúbrense novas historias paralelas sobre as xentes do
mar. Un bo número de curiosos
dispóñense a preguntarlle aos
protagonistas cómo foi a súa vida durante a represión. Coa mirada cargada de bágoas, aquelas
que xermolaron dos seus ollos
ao enterarse de que quedara or-

fa de nai e pai, Concha Nogueira, presidenta da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica,
cóntalle aos alí presentes a historia dos seus pais, ambos os
dous mortos no bou “Eva”. Aínda que non comezou a conferencia, Concha xa está a falar
rodeada de cámaras e dos seus
fronte a un grupo de xente.
Un día despois repítese a
mesma escena con distinta
protagonista, Tareixa Cores Vilanova. Desta vez, os visitantes
do Hidria II queren coñecer de
primeira man o calvario vivido
pola traballadora da conserva.
Cos acordes do himno da República de fondo, Tareixa falou
da súa ilusión por cambiar o
mundo naqueles duros anos.
Cunha memoria de ouro, Tareixa, convertida naquela rapaza
republicana de dezasete anos,
narrou cómo foi detida por catro descoñecidos, sen dar ningunha explicación, e levada ao
antigo cárcere vigués. Meses
despois destinárona a Pontevedra, a Tarragona, Barcelona e,
por último, a Girona. Da súa
estadía en Vigo, lembrou o sopapo propinado por un oficial
de Prisión por non erguer o brazo ao grito de “Arriba España”.
Tamén recordou a súa vida no
convento en Barcelona e as patacas con vermes que lle ofrecían de comida. Contou que, en
moitas ocasións, dábanlle a auga que sobraba de cocer as patacas. Por último e cun rostro
cargado de ilusión, Tareixa fixo
partícipes aos asistentes do día
en que a deixaron libre. Durante a súa intervención en forma
de conversa cos presentes, Tareixa afirmou, “a República
aínda está, o que é republicano
éo sempre”.
Aquelas palabras serán rememoradas ao contemplar a
chamada Pedra da Memoria,
escultura que presentou Benito
Freire, coa que se plasmará a
“longa noite de pedra” vivida
polos represaliados.♦

Reportaxe Gráfica: CANOSA

MARÍA OBELLEIRO
A singradura do vapor Hidria II finaliza. O fume que desprende a cheminea evádese pola ría de Arousa á vez que o ronsel desaparece silenciosamente das augas que recolleron os
corpos dos represaliados durante o franquismo. Non obstante,
a pegada que deixou o vello vapor na memoria dos visitantes
non se perderá. Moitas e diferentes historias conformaron a
carga do Hidria II ao longo da súa travesía polo mar galego. A
adega do barco tinguiu de pasado o presente de cada recuncho.

Incidente coa Garda Civil no porto de Cangas
Numerosas foron as anécdotas
que tiveron lugar durante o mes
e medio do roteiro do Barco da
Memoria nos portos galegos. A
incidencia máis salientábel foi a
acontecida durante a estadía da
exposición itinerante no porto
de Cangas. No programa deseñado para a zona do Morrazo
atopábase unha homenaxe aos
represaliados cuxos corpos fondearon na caste de fosa común

na que se converteu a ría naqueles escuros días. No transcurso do percorrido, no que
participaron o Hidria II e corenta embarcacións da vila, apareceu a Garda Civil impoñendo,
segundo a organización, “unha
actitude intimidatoria”. Durante
a volta ao porto, a lancha pilotada polos axentes comezou a
facer manobras que, segundo
Matías Rodríguez, “non eran

axeitadas e incordiaron o transcurso do roteiro”. O coordenador das actividades do barco
declarou que, a continuación, a
patrulla M-13, con base en Marín, recriminou o tamaño da
bandeira republicana e advertiulles a obriga de portar as insignias pertinentes do Estado
español. Dionisio Pereira afirmou que os axentes tiráronlle
fotografías a todas as embarca-

cións que participaron no acto e
reclamáronlles aos patróns a
documentación. Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura, que
estaba presente no lugar dos
feitos, comprometeuse a falar
con Manuel Ameixeiras, delegado do goberno, no caso de
que os axentes impuxesen sancións aos mariñeiros ao non ser
día laborábel e levar os aparellos no interior dos barcos.♦
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Burocracia e
recursos propios
MANUEL CAO

A.G.N.

Podería consistir nun acordo
de colaboración entre Leite Río e Feiraco

Medio Rural prepara unha
alternativa se falla a creación
dun grupo lácteo galego
RUBÉN VALVERDE
Ante as dificultades para montar un grupo lácteo galego, a Consellería de Medio Rural podería apostar por unha terceira vía de colaboración entre as dúas grandes empresas lácteas de capital autóctono –Leite Río e Feiraco- ás que se lle engadirían outras cooperativas de tamaño máis pequeno. As negociacións entre o Goberno
galego e as dúas compañías lácteas veñen producíndose dende o comezo da lexislatura, unha vez que o compromiso de constitución
dun gran grupo de capital autóctona formase parte do pacto de
Goberno entre o BNG e o PSOE. Medio Rural dáse un ano máis de
prazo como máximo para que as negociacións cheguen a bo porto.
As conversas a tres bandas entre
Leite Río, Feiraco e Medio Rural
atópanse moi avanzadas, segundo recoñece un responsábel da
Consellería de Medio Rural, aínda que prefiren gardar silencio
por razóns obvias. Os competidores poderían reaccionar tomando medidas para protexerse
e impedir o seu éxito, como xa
ocorreu cando Larsa e Leyma
quixeron levar a cabo esta iniciativa a finais dos anos oitenta e a
comezos dos noventa. Porén, o
que desvelaron fontes da Consellaría é que a opción que se baralla podería ser un acordo de colaboración entre as dúas leiteiras
de capital galego.
A razón de que se estean a
buscar alternativas á constitución dunha nova empresa é a diferenza que existe entre Leite
Río e Feiraco a todos os niveis.
Mentes que Río é unha empresa
familiar con bastante dimensión
a nivel estatal, Feiraco é unha
cooperativa que conta cun tamaño máis modesto. Para constituír un grupo ningunha das dúas
quere ceder a súa parcela de poder e de control. Ante este atranco, a Consellaría apostará por
unha colaboración específica
entre ambas as dúas, ás que se
engadirían outras cooperativas
de menor tamaño e na que ta-

mén poderían participar os gandeiros.
“O que non é normal é que
tendo o 35% da produción leiteira do Estado e case a metade dos
produtores, non exista un gran
grupo galego. Está claro que
houbo épocas mellores, cando
para a fusión podiamos contar
con multitude de empresas de
capital galego como Larsa, Leyma ou Celta. Agora temos que
traballar co que hai”, explican
fontes da Consellaría.
Segundo Medio Rural, outra
oportunidade perdida produciuse
hai poucos días cando a americana Dean Foods lle vendeu Leite
Celta á portuguesa Lactotal despois de terlle negado á Xunta a
súa intención de vender. Agora a
Xunta sinala que para que Celta
siga percibindo subvencións públicas vai ter que presentarlle un
plano industrial que asegure o
total funcionamento que a marca
ten en Galicia.
Reaccións dos sindicatos
Os sindicatos galegos agardan
unha reunión con Medio Rural,
dentro do marco do Consello
Agrario Galego, para que lles expliquen como se atopan as negociacións para formar un grupo
lácteo galego ou no seu caso en

que consistiría a alternativa da
que fala a Xunta. En principio
todos se amosan de acordo coa
proposta da Consellería dirixida
por Súarez Canal, aínda que cada
central vai poñer os seus condicionantes.
Segundo a secretaria xeral do
Sindicato Labrego Galego, Lidia
Senra, “apoiaremos a proposta
sempre e cando sirva para que os
produtos galegos teñan máis presenza nos nosos mercados e fagan que se manteñan as explotacións mediante a fixación duns
prezos que cubran os custos e o
traballo de produción”.
En opinión do secretario de
Gandaría de Unións Agrarias,
Félix Porto, “a creación dun gran
grupo ten que estar por riba de se
o capital é galego ou non”. Como condicións, Felix Porto sinala que “no novo grupo ten que
participar o goberno galego, deber ter unha base cooperativa, teñen que involucrarse as dúas caixas de aforro, e, por último, ten
que estar dirixida por unha empresa cunha marca de prestixio
que elabore produtos de valor
engadido e que non só se adique
a embotellar leite”.
Para o secretario de organización de Xóvenes Agricultores,
Tomás Díaz, “é practicamente
inviábel a constitución dun grupo lácteo galego a estas alturas,
unha vez desaparecidas as principais empresas. Mesturar Río
con Feiraco sería como intentar
mesturar a auga coa aceite. De
todos os xeitos, nós apoiaremos
calquera iniciativa nese sentido,
sempre e cando participen tamén
os gandeiros. Deste xeito, se non
acadan cartos por medio dos prezos do leite, sempre recibirían algo por participar na empresa”.♦

Neste verán xa máis parecido ao da España mediterránea producíronse varias situacións en Galicia que delatan o afastamento entre a burocracia dominante e as estratexias de rendibilización dos
recursos do país ben sexa pola simple conservación ou pola racional explotación orientada a fornecerlles rendas aos propietarios. A vaga de lumes provocou reaccións diversas prevalecendo
aquelas condicionadas polo conflito político goberno-oposición
sendo a sociedade civil mero suxeito paciente que soportaba e/ou
apoiaba os discursos duns ou doutros sen elaboracións específicas
realizadas polos diversos grupos que inflúen e dependen directa
ou indirectamente do uso do monte. Interesa, sobre todo, a utilización electoral da problemática incendiaria e é de menor importancia o estado do medio natural, os problemas dos veciños ou os
efectos ambientais no medio e longo prazo. Para a Administración o problema do monte só lle incumbe como fonte de obtención de rendas en actividades burocráticas (máis persoal para incendios, máis funcionarios) que intentaría financiar en base aos
fondos obtidos do Estado ou da Unión Europea ou incluso dun hipotético gravame imposto aos propietarios de terras.
Cando se viaxa por outras zonas do Estado un queda asombrado ao comprobar como se cultivan terreos de escasa calidade que, é evidente, son altamente improdutivos se non é polas
axudas económicas e de mercado que os dirixentes políticos da
zona acadaron para os propietarios deses recursos. En Castela
viven das axudas da UE para os cereais, viño, xirasol, oliveira,
bovino, ovino, caprino, etc pois se non fose así ninguén moraría
neses lugares. En Catalunya ou Aragón, á parte das axudas da
UE, realízanse actividades produtivas mediante a organización
dos propietarios en empresas ou cooperativas de produción e
comercialización utilizando abundante man de obra inmigrante
de África e Europa do leste. En troques, en Galicia, todo o horizonte dos axentes sociais e políticos debátese entre queimar e
apagar os lumes que periodicamente se suceden na, até agora,
frondosa floresta galega. Ninguén se ocupa de facer políticas
orientadas a rendibilizar os recursos naturais (bosques, ríos,
montes) que requiren inevitabelmente da complicidade ou apoio
explícito dos propietarios dos recursos que están como mínimo
tan interesados como calquera burócrata ou planificador ocasional en rendibilizar e coidar as súas propiedades do mesmo xeito que estes o seu posto de traballo ou cargo político.

CANOSA

‘Algunha medida proposta polos
novos gobernantes, como multar
os veciños por non limpar os montes,
revela unha vocación autoritaria
tipo garda de tráfico”
Algunhas medidas propostas pero non implementadas polos
novos gobernantes como multar os veciños por non limpar os
montes revelan unha vocación autoritaria tipo garda de tráfico
que encaixa ben na tradición burocrática convencional española
pero que nada ten a ver coas políticas públicas dunha sociedade
democrática moderna. Á parte da torpeza electoral que subxace
na proposta, esta contribuirá no curto prazo a incentivar os lumes
e a desconfiar plenamente de tales dirixentes e dos seus proxectos de futuro. A clave explicativa desta situación pode estar no
afastamento mental e de intereses entre boa parte da burocracia
política e os propietarios dos recursos, situación que non se produce nos países normalizados nos que a burocracia foi xurdindo
da propia sociedade e xa en democracia debe lexitimarse mediante a defensa dos intereses sectoriais. Cando o allo chinés
ameazou con deixar sen mercado o allo español, aos axentes políticos da zona non se lles ocorreu abandonar os agricultores a
súa sorte alegando que nun mundo globalizado non se podía vivir do allo senón que, pola contra, instouse a Unión Europea para protexer ese producto e negociar axudas no curto prazo.
O desprezo histórico e o descoñecemento do medio rural
galego latexa nas propostas da burocracia realizadas até agora e pexa calquera posibilidade de rexeneración deste.♦

Homenaxe en Agolada ao alcalde republicano asasinado, Primo Castro, celebrado o pasado 30 de xullo.

Críticas ao proxecto socialista

Lei sobre a Memoria Histórica,
necesaria pero insuficiente
XELA CUÑARRO
A piques de comezar o debate sobre o proxecto de Lei da Memoria Histórica, son visíbeis xa as reaccións contrapostas na sociedade. Non se conseguiu, con este proxecto de Lei enmarcado
dentro das actividades realizadas debido á declaración deste ano
coma o da Memoria Histórica, contentar a demanda social
existente sen que tampouco se lograra chegar a unanimidade entre
os distintos sectores sociais e as diversas organizacións políticas.
As razóns das críticas á Lei varían
segundo cada caso. No do Partido
Popular porque pensa que é innecesaria, así coma un erro, en palabras de Mariano Rajoy: “por querer abrir feridas que xa se cerraron” mentres que no das organizacións para a recuperación da memoria porque se considera “insuficiente”. No entanto, o Goberno espera chegar a un acordo co resto
dos grupos parlamentarios. IU lamentou a falta de “valentía” do
Executivo; o BNG votará en contra se non se modifican determinados aspectos, coma a non anulación dos xuízos sumarísimos,
cuestión que tamén reivindican IU
e ERC. Esquerra declarou a súa intención de enmendar a totalidade
da Lei pola “incapacidade e a impotencia” do Goberno para “deixar atrás un pasado totalitario”.
O proxecto de lei, aprobado
polo Consello de Ministros o 28
de xullo, supón unha oportunidade
histórica de condena total á ruptura da legalidade que supuxo o golpe de estado do 36, así coma do réxime franquista. Unha oportunidade segundo algúns desaproveitada,
pois posúe vacíos en diversos temas que reclamaban maior denuncia e unha conquista da xustiza
que reclama o bando que defendeu
a legalidade vixente daquela. Pendente aínda o debate entre os distintos grupos e voces sociais, a Lei
perdería a ocasión de marcar un
punto e aparte que condene firmemente o golpe de estado e a ditadura. Pola contra, igualaría a ambos bandos do conflito. A Asociación para a Recuperación da
Memoria Histórica afirma que: “O
que é difícil de comprender é que
se lle vaia dar o mesmo tratamento ás persoas que defenderon o réxime democrático que a aquelas
que o violentaron, apoiando a un
golpe de estado que orixinou unha
ditadura que secuestrou a nosa de-

mocracia durante cerca de 40
anos. Dende a asociación entendemos que o drama da pérdida dun
familiar é igual para calquer persoa no terreo emocional, pero dende os espacios públicos non debe
levarse a cabo un tratamento similar duns e outros.”
Puntos Conflictivos
As propostas formuladas pola
Lei que xeran máis polémica son
as referentes aos xuízos, a retirada da simboloxía franquista, a
quen ten a responsabilidade sobre a necesidade da apertura das
fosas comúns así como o relacionado coas indemnizacións.
No referente aos xuízos sumarísimos, o Goberno optou por
non anulalos aínda que si recoñece que son unha “inxustiza”
pero só en termos políticos, non
en termos legais.
A principal novidade da Lei
consiste na creación dun consello
elexido polo Parlamento que permitirá aos afectados solicitar compensacións individuais nun prazo
de un ano. A norma prevé a creación dunha comisión interministerial para instruír os expedientes
dos cidadáns que soliciten rehabilitación moral. Poderán optar a esta vía, á que acudiu o Goberno, renunciando á anulación dos xuízos
sumarísimos, os particulares que
non estean de acordo coa rehabilitación xeral, aparecendo as declaracións de recoñecemento individual no BOE. A Lei, segundo as
estimacións do Executivo Central
deducidas da Memoria Económica que acompaña o proxecto de
Lei, vai reaxustar ou crear máis de
31.000 pensións ou novas indemnizacións. Comprenden só un período determinado da historia
(1968-1977) sen extenderse a todos os afectados.
No que respecta a exhuma-

ción de fosas comúns, estas responderán á iniciativa particular,
que terá que pedirlle á Administración correspondente o permiso
para facelo. As asociacións para a
recuperación da memoria critican
que o Goberno non asuma os
gastos da búsqueda e da identificación das persoas asasinadas.
Centralización de arquivos
Así mesmo, o BNG denuncia a
centralización dos arquivos históricos, sobre todo os que teñen
que ver coas actividades do propio territorio. Esta Lei trasladaría
a Salamanca os arquivos ferroláns, onde se topa o groso principal dos xuízos militares. A cuestión, grave dende o punto de vista competencial provocaría que
os arquivos referentes a casos galegos se trasladen, o que acabaría
ademais orixinando unha perda
de calidade dos mesmos. O BNG
aposta por unha dixitalización
dos documentos e a permanencia
dos orixinais en Galicia.
Por outra parte, a Lei só obriga
a retirada da simboloxía franquista
nos edificios da Administración
central, mentres que nos demais a
presenza ou non destes símbolos
virá condicionada por cando se
considere improcedente a súa retirada debido a razóns históricas, artísticas ou de interés xeral. Este criterio favorece que non se retiren
dos edificios ás exaltacións ao
franquismo. No referente aos edificios das Administracións autonómicas e dos respectivos concellos,
será elección de cada un deles se se
retiran ou non os símbolos, xa que
a Lei só realiza a recomendación
de que se faga, sen existir un mandato expreso. Coma avance no recoñecemento de dereitos, a Lei
prohíbe a celebración de actos políticos de exaltación da guerra civil
ou da ditadura no Valle dos Caídos.
Tamén no referente á simboloxía,
as asociacións para a recuperación
de memoria consideran escasas as
medidas que establece a Lei e piden que regule coma delito a apoloxía do franquismo así coma que
prohíba toda exaltación ou vestixio
do mesmo, sexa cal sexa o lugar
onde se realice.♦

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

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

A NOSA TERRA
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Obrador manterá o pulso cidadán para esixir eleccións adiantadas

Desexos e
realidades
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

N

o verán que
remata recibiuse
a nova da
operación de Fidel
Castro, feito que en
Miami os nostálxicos de
Fulgencio Batista
converteron en
espectáculo. No fulgor
dos mojitos de Bacardi
que tomaron, fixeron bo
o tópico de que os
bébedos din o que
senten, e falaron de viva
voz que, loguiño do
enterro do comandante,
marchaban para Cuba a
recuperar os seus
latifundios e mansións.
Xa esqueceran o discurso
da transición e da
democracia. Nunca unha
resaca debeu ser tan
dura.
Cuba disponse a
recibir, a partir do 11
deste mes, o Cumio dos
Países Non Aliñados,
nunha situación que
semella calma, o que non
esperaba a
contrarrevolución. O
socialismo en Cuba ten
unhas conquistas sociais
que o pobo non lle vai
regalar á mafia polas
boas.
A máis das análises
das presuntas mortes de
Fidel, das investigacións
acerca da cor do pixama
con que recibiu a Hugo
Chávez e a colección de
artigos e entrevistas a
todos os sectores que son
inimigos do socialismo
en Cuba e en calquera
sitio, un fenómeno
axúdanos a comprobar
que a peneira coa máis
ou menos segundo as
situacións. A oposición
de México, que viviu
unha eleccións
fraudulentas para que
siga a gobernar quen non
vai crearlles ningún
problema aos EE UU,
non ten apoio
internacional na súa
reinvindicación de
eleccións limpas.
Lembremos como
distinto fora o acontecido
en Ucraína, que motivou
titulares, interpelacións,
e mesmo foi alcumado
de revolución laranxa.
Por outra banda, a
causa pola liberación dos
cincos cubanos que foron
detidos por loitar contra
os grupos terroristas que
atacan a illa sufriu un
duro golpe, xa que foi
denegada a posibilidade
de repetir o xuízo.
Importante labor queda
por facer para dar a
coñecer a súa terríbel
situación.♦

Os xuíces nomean presidente
de México a Felipe Calderón
CÉSAR LORENZO GIL
México xa ten presidente electo. Polo menos, oficialmente.
Os xuíces, ao igual que sucedera no 2000 nos EE UU, decidiron “a dedo” o nome do que vai
gobernar nos próximos anos. O
“perdedor”, Andrés López
Obrador, anunciou que pretende impugnar popularmente a
decisión e obrigar a Calderón a
un cambio constitucional que
supoña un adianto electoral.
“Este non é o fin da batalla, é o
inicio da vitoria”, dixo Andrés
López Obrador en canto soubo
da decisión do Tribunal Electoral
do Poder Xudicial da Federación
que lle outorgou o poder no país
a Felipe Calderón. O fallo admite que houbo graves irregularidades no cómputo dos votos dos
comicios do 2 de xullo pero recoñece que esas fraudes non afectaron globalmente á cifra xeral, que
favorece, segundo a sentenza, ao
candidato do dereitista Partido de
Acción Nacional (PAN).
A decisión acolleuse con satisfacción tanto en Washington como en Bruxelas e todas as organizacións internacionais se apresuraron a felicitar a Calderón polo

Felipe Calderón e a súa dona Margarita.

seu triunfo. Pero esta unanimidade internacional nada ten a ver co
ambiente que se respira en México. Obrador sabe que o momento
é óptimo para tentar o pulso social, cun país dividido e moitos
apoios en diferentes ambientes. A
pesar de que a campaña de acampamento no Distrito Federal lle
restou algúns apoios na capital,
son moitos os colectivos dispostos
a seguir até o final na pugna.
De momento, Obrador anunciou unha convención na que
quere axuntar todos os sectores
sociais descontentos. As conse-

cuencias deste paso poden ser
graves. Se a oposición consegue
mobilizar unha cantidade importante de xente, Calderón pode
verse só. Obrador xa considerou
chamar á rebeldía fiscal e pedir
que non se recoñeza o “goberno
dos xuíces”.
Calderón sabe que é agora o
mellor momento para impedir
que os movementos de Calderón
encontren eco social. Para iso
conta co apoio dos principais medios de comunicación e a colaboración dos EE UU, que xa afirmaron que a responsabilidade do

“golpe de Estado que prepara
Obrador é de Hugo Chávez”.
Para moitos constitucionalistas
mexicanos, Obrador debería esquecerse do plano de crear un goberno paralelo e pensan que é preferíbel que aproveite o parlamento
para debilitar un gabinete que obviamente vai ter dificultades para
impoñerse. Algúns expertos en política mexicana pensan que os movementos de Obrador responden a
unha estratexia a longo prazo. Se
mantén viva a chama da desconfianza nos seus gobernantes, o
PAN podería sufrir un desgaste rápido e irrecuperábel de cara aos
vindeiros comicios presidenciais.
Outros pensan que as consecuencias poden ser máis drásticas. A distancia entre o México
oficial e o México real parece
abrirse nun abismo que incluso
podería desembocar nun novo
período constituínte, ao xeito de
Venezuela. México, un país onde
as Forzas Armadas sempre estiveron do lado dos gobernantes
pero si rico en movementos insurxentes, podería vivir novos
anos de conflito social profundo
se non se resolve esta disputa nacida dunha flagrante corrupción
do sistema democrático.♦

Aquí fóra

Brasil non é Venezuela
LAUDELINO PELLITERO
“Non vou facer chavismo ningún. Primeiro
porque non son Hugo Chávez, segundo porque o Brasil non é Venezuela. Este é un
gran país que ten unha tradición de fe nas
súas institucións”. Así de enérxico respostou o presidente brasileiro ás insinuacións
opositoras que pretendían situar a Lula no
eixo Caracas-A Habana.
A próxima gran cita electoral latinoamericana está marcada en vermello na axenda
para o próximo 1 de outubro. Nela Lula navega co vento favorábel das enquisas nas
que goza dunha cómoda vantaxe, pero trata
de evitar un distanciamento maior coas clases medias que se mostran críticas coa súa
xestión. Das análises internas o PT coñece
da enorme credibilidade da que goza Luíz
Inácio da Silva, entre as bases electorais
menos favorecidas.
Nas pesquisas cualitativas feitas polos
responsábeis de campaña do PT, Lula non
só aparece como exculpado no imaxinario
popular de todos os escándalos de financiamento ilegal do partido ou da compra de
maiorías parlamentarias, senón que, sorprendentemente, mesmo aparece como vítima: “¡Pobre Lula! Foi traizoado pola xente
máis próxima, polas persoas nas que depositara a maior confianza, polos seus amigos,
polos camaradas de partido...”
A acurralada oposición teima sen desmaio na articulación dun discurso que relacione o segundo mandato do PT cunha radicalización dun goberno que agora se
transformaría nun agresivo ariete do chavismo no Brasil e, por tanto, en Latinoamérica.
Nas próximas eleccións de outubro, Lula
terá que medir forzas electorais con Geraldo
Alckimin, o ex-gobernador do Estado de São

Paulo, que se sitúa na corrente máis liberal do que Cardoso, que o feito de pór en marcha
Partido Socialdemócrata Brasileiro (PSDB). proxectos de Estado por un valor de 20.000
Nos catro anos de goberno afianzou a millóns de dólares.
O presidente brasileiro, para tentar confidelidade dos brasileiros menos favorecidos
solidar as expectativas
polos gobernos das décadas anteriores. A peque agora posúe, prosegmento
cura que Chávez non
sar de ser acusado, por
interveña na campaña
cualificados sectores da
de
poboación
que
integra
esquerda, de ter perdido
electoral brasileira. Pediulle ao líder bolivana travesía cara á realo
20%
dos
brasileiros
politik boa parte das
riano que non teña actividade pública en faroupaxes que vestiron
con peores condicións
historicamente o PT; de
vor da súa candidatura.
ter deixado en farrapos socioeconómicas medrou Quere evitar que se rea negativa incio discurso que serviu de
a súa renda unha media pita
base para o triunfo no
dencia nos resultados
2002, de ter agachado a
dos candidatos presido 22% nos últimos
estrela vermella na
denciais Ollanta Hucatro
anos”
mala e Andrés López
campaña; non é menos
Obrador, pola irrupcerto que o segmento
de poboación que inteción en campaña de
gra o 20% dos brasileiros con peores condi- Chávez ou das campañas mediáticas desecións socioeconómicas ten medrado, en ter- ñadas en México e Perú, nas que o presimos de renda, unha media do 22% nos últi- dente venezuelano era presentado como aumos catro anos.
toritario, radical, ditador, xerador de violenNa actual campaña, a principal disputa cia ou crispación social, destrutor da econocéntrase no electorado máis moderado, ou mía e axente corrosivo da riqueza local.
no electorado que engloba a denominada
Nesta hora decisiva, Lula está disposto a
clase media, que estaba preparada para vivir pedir perdón, a admitir os erros cometidos,
o purgatorio económico do ano da paciencia pero de ningún xeito quere verse empurrado 2003, pero non estaban en condicións de do a ser percibido como membro integrante
asimilar que Lula podía ser un máis na lon- da liña política Venezuela-Cuba: “Fidel esga lista de presidentes corruptos.
cribiu que a historia algún día o absolveO 2005 convertérase nun autentico cal- ría... eu non preciso esperar pola historia...
vario camiño do inferno electoral do 2006. o pobo... democraticamente, vaime absolPesou máis a dolor da desilusión que os ver agora, en outubro”, dixo.♦
3.135.000 empregos xerados en 30 meses
de mandato, que multiplicaban por 12 os ínLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
dices medios da época de Fernando Henriwww.igadi.org
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Sen xogo pasivo

Carácter
competitivo

CÉSAR LORENZO GIL
As seleccións galegas de balonmán conseguiron vitorias
nas categorías masculina e feminina nos seus partidos fronte a Tunicia. Por riba dos resultados, volveu brillar o
apoio popular a este deporte.
Por fin chegou a festa do balonmán galego. As seleccións –que
recuperaron a camisola deseñada
polo equipo de Pepe Barro– enfrontáronse nas categorías masculina e feminina contra Tunicia. A
masculina venceu comodamente
o combinado africano por un
avultado 45-32 o 2 de setembro
en Pontevedra. O poderoso xogo
dos homes de Alexandre López
abrumou os tunicianos, que só resistiron o empuxe galego dez minutos. Ao cuarto de hora, Galiza
xa avantaxaba en sete goles os
seus rivais (14-7). A diferenza seguiu medrando nos minutos seguintes, grazas especialmente ao
bo labor goleador de Xesús Soliño (sete goles) Rafael Dasilva
(seis) e Coque Fontenla (cinco).
Nin galegos nin tunicianos
aforraron espectáculo e chamou a
atención a beleza plástica dalgunhas das xogadas. Esta aposta polo
espectáculo foi moi aplaudida polo público que presenciou o encontro desde as bancadas do Pavillón Municipal de Pontevedra
nunha noite máxica na que a Boa
Vila celebraba a súa Feira Franca.
Vitoria das rapazas
Ao día seguinte, no Porriño, foron as xogadoras da selección feminina as que resolveron con
éxito o seu partido contra Tuni-

C. LORENZO
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Éxito das seleccións galegas de balonmán

cia. A diferenza dos homes, as
mulleres tiveron grandes dificultades para se impoñeren (26-25).
Ao descanso, as africanas

vencían por tres goles de diferenza. Na segunda metade, as galegas loitaron duro para resolveren a situación e foron melloran-

do os seus tanteos progresivamente. O equipo que dirixe Irene
Vilaboa tivo en Irene Bastero a
súa máxima goleadora e beneficiouse dunha tensión competitiva
nos últimos minutos que puido
coa resistencia tuniciana. Ao contrario do que ocorreu cos homes,
a selección feminina de Tunicia
demostrou estar a un gran nivel e
serviu de pedra de toque excelente para medir as posibilidades galegas no panorama internacional.
De cara ao futuro, estes dous
partidos internacionais poden
servir para iniciar unha fructuosa
relación entre o balonmán galego
e o tuniciano. O país africano
convidou oficialmente os galegos
a facer unha xira por Tunicia. É
posíbel que Galiza faga esa viaxe
durante o próximo ano.♦

Moito se compara nestes
días o éxito da selección
española de básquet cos
continuados fracasos da
selección de fútbol. Faise
un xornalismo de lamento.
Gañar en básquet está ben,
din os medios de Madrid,
pero que pena que iso non
pase no fútbol, no rei dos
deportes.
Esta dependencia do
fútbol é xustamente unha
das causas de que o baloncesto poida colleitar éxitos
nas competicións internacionais. Os seleccionados
están case tan libres como
se fosen anónimos. A masa que recibiu o combinado na praza de Castilla
madrileña coñece os irmáns Gasol (a Marc sácano polo seu parecido con
Pau), a Navarro, a Garbajosa e pouco máis. Ninguén protestou porque a
Sexta botase os partidos
sen compartilos con ninguén e a TVE tiña menos
profesionais no Xapón que
no mundial de Alemaña
cando os españois xa estaban eliminados.
O silencio dos medios
coincide co carácter da selección. O adestrador Pepu Hernández –a quen lle
foi coincidir a morte de
seu pai coa vitoria diante
de Grecia– apenas aparece
en público e as pintas dos
xogadores teñen máis a
ver coas facianas dos soldados veteranos do Terzo
de Flandres derrotados en
Rocroi que saen na película Alatriste que cos aspectos glamourosos dos
futbolistas. Non é casual
que estes campións do
mundo aínda non saiban
que prima van cobrar polo
título. A selección de fútbol pacta as súas primas
case con dous anos de antelación en cada cita internacional.
Mais a causa principal
de que España triunfe no
básquet é algo de Pero
Grullo: o carácter competitivo. A selección funciona coma un equipo. Os
xogadores
coñécense,
desfrutan xuntos e traballan arreo cando o marcador está complicado. Non
é casualidade que se desfixeran de Lituania, a
campeoa do mundo (Serbia) e da campeoa olímpica (Arxentina). A superioridade da final diante de
Grecia amosa con claridade que o esforzo deste
equipo (que gañou hai dez
anos o mesmo título na
categoría júnior) dá os
seus froitos.♦

un islamista
lúcido

MAHFUZ
Lembranza
a Manuel María
O 8 de setembro, cando se cumpren dous
anos do pasamento de Manuel María, amigos do poeta volverán reunirse ao redor da
súa memoria. O acto, organizado pola fundación que leva o seu nome e a asociación
Xermolos, celebrarase en Outeiro de Rei.
Alí os membros da Quenlla, Mini e Mero,
lerán unha pregaria en recordo do escritor e
celebrarase unha comuñón laica na que os
asistentes compartirán pan e viño. Os dous
músicos, ademais, recibirán as navallas simbólicas coas que os organizadores recoñecen
o traballo a prol da memoria do poeta.♦
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Laxeiro
en Buenos Aires
Co gallo do décimo aniversario da morte de
Laxeiro, o Museo Nacional de Bellas Artes
en colaboración coa Fundación que leva o
nome do artista inaugura na capital arxentina
a mostra titulada Laxeiro en Buenos Aires. A
exposición, que se poderá visitar até o 8 de
outubro, comprende o período arxentino de
Laxeiro, que abarca os anos cincuenta e sesenta. A mostra, que se pecha cun amplo
apartado de documentación, propón unha
lectura da obra e da personalidade do artista
a través dos seus bosquexos e de obras como
Conto de nenos ou La dama del abanico.♦

Unha Feira Franca
de éxito
Unha nova edición da Feira Franca encheu
a cidade vella de Pontevedra de milleiros
de persoas o pasado sábado. A festa, que só
leva sete edicións, toma camiño de converterse no evento de maior importancia festiva do sur de Galiza ao abondar nun vieiro
no que o protagonismo veciñal se converte
no eixo central e decisivo para o seu desenvolvemento. Centos de comidas e cenas
na rúa, organizadas por colectivos, mercados, actividades de animación e demostración de vellos oficios surten á Feira Franca
dunhas características que garanten o goce polas rúas de Pontevedra de milleiros
de persoas vestidas con traxes de época.♦

a está na rúa o novo disco do
vasco Kepa Junkera, Hiri,no
que colaboran o gaiteiro Xosé
Manuel Budiño e a voz de Mercedes Peón. Este disco definiuno o músico como de folk cosmopolita e
conta con outras moitas participacións de
artistas de todo o mundo. Quen tamén está
de estrea é o grupo de música tradicional do
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais. Para a vindeira tempada, que comeza neste mes, recupera o Alalá da montaña,

X

a Xota de Louredo ou Villoria, de Ricardo
Courtier, unha peza habitual do cuarteto Os
Trinta da Pobra de Trives. Tamén se inclúen no novo espectáculo as muiñeiras de
Xinzo e do Florencio e máis a Alborada
galega, de Pascual Veiga. E dun país con
tradicións milenarias a outro. Kalandraka
publicou en chinés a obra Avós, de Chema
Arias con ilustracións de Rosa Osuna. O
desembarco da editorial no xigante asiático supón un reforzo da súa posición no
mercado internacional de libro infantil.♦
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As preguntas de Naguib Mahfuz
No pasamento do escritor exipcio
MANUEL XESTOSO
Disque Gertrude Stein, a punto de morrer, deitada e rodeada de amigos, mirou cara a eles e preguntou con cara transcendente: “Cal é a resposta?” Como ningún deles deu atopado unha resposta axeitada á tremenda e embarazosa situación, botouse a rir e inquiriu: “Daquela, cal é a pregunta?”. E morreu. Aos lectores de Naguib Mahfuz seméllanos
bastante improbábel que unha escena así tivese lugar no seu
leito de morte, porque se ben non sabemos se coñecía as respostas, si estamos seguros de que posuía todas as preguntas.
Nun dos breves textos que
conforman o seu libro Diálogos do solpor, Mahfuz relata
como, ordenando a súa biblioteca, atopa unha rosa seca cos
pétalos espallados e cómo “se
liberou do puño do tempo un
sentimento de nostalxia que
durou cinco minutos”. Nese
encontro entre o libro e a rosa,
entre a sabedoría das leccións
aprendidas e a das experiencias vividas, resúmese a práctica da literatura, unha interrogación sobre os equívocos
do sempre incerto mundo, que
o autor comparte, dende as súas dúbidas, co lector.
Nunha época en que a falla
de preguntas intelixentes propicia respostas simplistas e sinistras, a pertinencia dunha
obra coma a que nos legou
Mahfuz é incuestionábel. A
súa obra ten sido comparada
coa de Balzac e a de Dickens,
non sempre con animo de enxalzala. Pero os bos lectores
saben o que estas comparacións delatan: a capacidade de
explicar a vida a través dunha
historia. E hai que lembrar
que, malia a riqueza de xéneros narrativos da literatura
árabe clásica, non existía, até
a aparición da súa obra, ningún que puidese ser equiparado á novela occidental. Mahfuz conseguiu –e de feito consagrou todo o seu tempo a este labor– crear un tipo de na-

rración que, depositaria da
enorme riqueza da tradición
árabe, incorporase os achádegos técnicos da novela occidental para atinxir deste xeito
unha escritura nova, esclarecedora na súa orixinalidade.
A relación simbólica entre
tradición e modernidade que
xorde deste infrecuente enlace entre Oriente e Occidente
desauga nunha escrita ordenada, detallista e delicada que
retrata prodixiosamente a vida cotiá dos habitantes dunha
cidade-metáfora, O Cairo. Os
campesiños acabados de chegar á cidade, os comerciantes,
os delincuentes, os bombardeos, a sombra da loita política e do exército, a fame, os
bos e os malos compañeiros… únense nun sorprendente retablo que nos dá a verdadeira medida do ser humano.
O relevante das historias de
Mahfuz é sempre a súa
abraiante mirada, a súa refinada mestría –coma no tempo
dos grandes novelistas– para
expor a súa visión do mundo
a través das accións e dos
sentimentos dos personaxes.
Uns personaxes sempre situados á distancia xusta para enfeitizar ao lector e suxerirlle o
lugar exacto que cada un ocupa no intricado mosaico da
existencia. A precisión do seu
verbo consegue que o relato
discorra como esvarando a

través das palabras, até que
nos decatamos de que a cadencia que adquire a súa prosa non é outra que a dos con-

flitos que nos constitúen como seres humanos.
Uns conflitos sobre os que
oa autor nunca rexeitou pronunciarse,
probabelmente
porque sabía que non existe
ningunha literatura que mereza ese nome que non estea ben
ancorada na realidade. Convencido nacionalista dende
que presenciara na súa adolescencia as revoltas anticolonialistas de principios de século,
o seu decidido e valente compromiso co diálogo non lle
impediu criticar tanto aos seus
inimigos coma a aqueles cos
que compartía as máis intimas
conviccións ideolóxicas cando o comportamento político
destes non lle parecía o apropiado. De aí a inmensa honradez e forza moral que todos,
mesmo os seus inimigos, sem-

pre lle concederon. De aí tamén que os que len por primeira vez obras como A calella dos milagres, O día que
asasinaron o líder ou a soberbia Triloxía do Cairo –novelas que hai que ler coma quen
le o mundo– se sintan impactados por un brillante golpe de
clarividencia que lles obriga a
recoñecer que nalgunhas
obras literarias estouran con
toda a súa crueza esas preguntas cuxa resposta hai que
construír dende a rectitude.
Nos Diálogos do solpor, un
personaxe pregúntalle ao xeque cándo se arranxará a situación do país. O xeque responde: “Cando a súa xente crea
que o resultado da covardía é
peor que o da integridade”. Velaí a herdanza que nos lega
Mahfuz.♦

Cabalgada nostálxica de Darío Xohán Cabana
Título: Cabalgada na brétema.
Autor: Darío Xohán Cabana.
Edita: Galaxia.

Memorial de lamentos e lembranzas, de sobria expresión,
imaxes envisas e linguaxe cotián de raíz campesiña, mordaz
e nostálxica, Cabalgada na
brétema, de Darío Xohán Cabana, amosa unha voz con sabor a derrota e a esquenzo: presenza humana esencial, asolagada na paisaxe, a soidade e a
memoria, nun escenario vital
na distancia ateigado de sons,
sensacións e latexos.
Aínda que ás veces amosa
unha redundante louvanza á
memoria e un ton de homilía
unha miga reseso, Cabana é
quen de ofrecer a paisaxe e o

ritmo -”O MUNDO chámse
carballo. / Podía ser / abedueira, chopo, / capudre, castiñeiro, / sobrei- Cabalgada
ra, virgondoi- na brétema
ro, teixo som- amosa
brío ou fraixo un fondo
de tríplice ra- sentir,
íz.”-, a soida- unha voz e
de e a ausencia -”Ó redor / unhas
era silencio e formas a
mediodía.”-, a perderse
distancia e a no tempo.
melancolía ”O río quere
parecer aínda /
aquel de outrora en que meu pai / me
aprendía a nadar, / alí naquela
poza escura.”-, a imaxe e o si-

lencio -”Había unha brétema
fina, / e a ameixeira das claudias tremía / cun estraño tremer
que máis ca de follas ó vento /
parecía o ondular dunha ouca
no río.”- e a palabra e espida.
Denuncia dun tempo ruín e
louvanza melancólica dunhas
formas de vida en declive, Cabalgada na brétema amosa un
fondo sentir, unha voz e unhas
formas a perderse no tempo:
Cabana, mergullado, se cadra
de máis, na tradición e, ás veces, na inercia sentimental, sementa a palabra de furia e distancia e do son abrollan figuras
e imaxes rebeldes e envisas que
revelan a dor e a nostalxia e debuxan a derrota e a ausencia.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Como a
propia vida
MARTA DACOSTA

C

asualmente, nestes
derradeiros días de
agosto en que a
sociedade austríaca descobre
arrepiada que unha moza
pasou oito anos secuestrada,
leo a Elfriede Jelinek. Leo
exactamente Gier
(Obsesión), que ela
subtitulou como novela de
entretemento e onde vai
enfiando unha serie de
descricións que se por un
lado tentan retratar un
asasino, que é aos ollos de
todos un home
aparentemente perfecto,
xendarme de profesión e
atractivo para as mulleres,
cicunstancia esta da que el se
aproveita para gañar a súa
confianza e procurar o que
máis lle interesa; polo outro
nos vai conducindo ao relato
de varios episodios de
violencia contra as mulleres.
A linguaxe empregada
pola autora está ao servizo do
propio relato, ensarillándose
nun monólogo omnisciente
que resulta tan asfixiante
como o ambiente que recrea.
Esa atmosfera abafante
vaise intensificando
conforme avanza o relato,
mentres a autora nos
interpela, coma se nos
negásemos a ver unha
evidencia, e fai referencias
críticas á sociedade austríaca.
Haider e ao nazismo son
rexeitados explicitamente,
entrelazándose no relato,
construíndo así unha rede en
que descubrimos que as
nosas lacras se alimentan e
amparan a través dunha
sociedade preocupada por
ofrecer un aspecto atlético e
saudábel. A autora non aforra
as súas opinións, mesmo se
estas poden ser mal recibidas
e producir o rexeitamento da
súa persoa. De feito no seu
país é alcumada de
Nestbeschmutzer (“os que
emporcan o propio niño”)
por rexeitar e denunciar o
pasado nazi e as actuais
simpatías polo fascismo.
Mais temos que volver
dicir aquilo de que a realidade
supera a ficción, pois esta na
realidade se alimenta e a
realidade reconstrúe coa súa
linguaxe simbólica. Por iso,
basta ler unha novela para
comprobarmos que a
violencia contra as mulleres
prodúcese en todas as
latitudes, malia que moitas
persoas queiran crer que
determinadas atrocidades non
acontecen na evolucionada
Europa. Si, si, isto pódese oír
nunha conversa de café ou
mesmo nun medio de
comunicación público estes
mesmos días.
As agresións que sofren as
mulleres prodúcense en toda
parte e, aínda, en todo tempo;
visibilizar ese feito é tamén
un reto, reto que Elfriede
Jelinek enfronta nesta novela,
mais que aínda precisa moitas
páxinas, e en moitas linguas.♦

O Festival do Condado
cumpre 25 anos entre poesía e ska
M.B.
Cunha idea reformulada clausurábase o pasado 2 de setembro
unha das edicións máis ambiciosas do Festival da Poesía do Condado, a vixésima dende que botou a andar en 1981, co obxectivo
de recuperar a cultura propia. A ampliación do programa cun
día máis de actividades, un festival hip-hop e ska e trasporte de
balde dende diferentes partes da comarca, como novidades, sumadas as exposicións, as proxeccións audiovisuais e ao festival
poético-musical, conformaron o programa co que se quixo homenaxear o primeiro cuarto de século de historia do festival.
Baixo o lema 25 anos construíndo futuro celebrouse en
Salvaterra do Miño o Festival
da Poesía do Condado, unha
edición á que a organización lle
quixo dar un “valor diferente”
por coincidir co vixésimo quinto aniversario da cita botando
man dunha programación ampliada e de máis actividades
para novos públicos.
O festival comezou o 31 de
agosto coa apertura das exposicións de pintura e fotografía,
unhas mostras que tamén quería
festexar o primeiro cuarto de século de poesía no Condado.
Ánxel Huete, Francisco Mantecón, Xosé Guillermo, Mario
Granell e Xosé Lodeiro, os cinco autores que realizaron os primeiros carteis do festival, asinaron as obras que se puideron
contemplar nas Covas de Dona
Urraca. Pola súa banda, as fotografías de Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal artellaron
a mostra de fotografía.
A actuación de Zeca de Medeiros puxo punto final á primeira xornada do festival, na
que ademais se proxectou o documental Manuel María, dirixido por Margarita Ledo.

Unha das novidades do programa foi o concerto de ska e
hip-hop que se desenvolveu o
venres 1 de setembro, ante gran
afluencia de público, 8000 persoas, segundo datos da organización. Iniciou a noite o rap de
Dios ke te Crew, un colectivo
nacido en Ordes da fusión de
dous grupos de hip-hop, que
subiu ao escenario un espectáculo no que se combina o rap,
break dance e graffiti. En Salvaterra presentaron o seu novo
traballo. O grupo vasco Betagarri disparou sobre o palco unha
boa dose do seu mellor ska, facendo un repaso polos temas
máis coñecidos da formación e
presentado outros que formarán
parte do disco que lanzarán no
outono. A banda veterana de
Italia Banda Bassotti puxo fin a
noite de música.
Un ano máis, o día grande
do festival reuniu sobre o mesmo escenario a poetas galegos,
vascos, portugueses e mozambicanos para darlle vida ao recital poético. Entre os poetas
estiveron presentes Cesáreo
Sánchez, Antía Otero Rodríguez, Lucía Novas Garrido,
Xulio Valcárcel, Eduardo Esté-

O desaparecido pintor e deseñador Francisco Mantecón foi obxeto dunha mostra.

vez, José Alberte Corral Igrejas, Lucía Aldao e Luz Fandiño. Completan a nómina de
participantes María do Cebreiro, Séchu Sende, Marta Dacosta, Leire Bilbao, Luis Filipe
Cristovao e Guita JR.
O recital rematou coas actuacións musicais de Tino Baz,
A Quenlla, Miro Casabella, Terrakota e Lamatumbá. Aínda
que estaba previsto que tamén
se subisen ao escenario as pandereteiras de Donicela, por problemas alleos á organización e

ao propio grupo a actuación
non puido ter lugar. Os organizadores, porán en marcha un
novo festival musical en vindeiras datas no que terá lugar o
concerto das pandereteiras.
Con máis apoio económico
que en anos anteriores e coa
presenza por vez primeira de
autoridades, os organizadores
cualifican esta edición como
“un éxito” e márcanse como
obxectivos “non baixar o listón
e darlle pulo a un festival que
xa ten 25 anos”.♦
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Memoria
de ferroláns

A gran novela coruñesa e
do franquismo
Manuel Rivas supera con éxito a proba
da súa obra máis ambiciosa e agardada
Título: Os libros arden mal.
Autor: Manuel Rivas.
Edita: Xerais.

Manuel Rivas ten botado man
da acertada imaxe da esfera armilar para definila. Esa imaxe
da esfera composta por outras
(esfera: capítulo; esfera: novela) que orbitan dentro dela, que
teñen personalidade propia sen
deixaren de estar concetadas
entre si, cadra moi ben co que é
a novela e tamén co que significa (e, aventuramos, signifi- Que a
cará) dentro cantidade
do legado literario que está non é
un mérito?
a construír.
Para empe- Certamente,
zar, entronca mais
perfectamente non se
coa súa obra pode negar
anterior. Tanto a dificultade
na temática
como na for- de fiar
ma, o Rivas de unha
Os libros ar- historia tan
den mal é o complexa.
Rivas que se
agardaba, seducido pola fiestra aberta á vida
da República e o movemento libertario; impresionado, conmocionado polo golpe de estado
franquista e afectado polos corenta anos de silencio, mediocridade e triunfalismo posteriores;
que comprende e admira a resistencia agochada nos pequenos
actos cotiáns, sobre todo no lirismo, nos dicires (nas artes, en xeral) e nos silencios, como único
acto válido en prol da vida, a
única épica posíbel e human que
os tempos permiten; un Rivas
que volve dar voz a personaxes
humildes, vidas sinxelas nas que
hai (e el é quen de ver) algo máxico, velaí as lavandeiras, velaí
os emigrantes, velaí os cantantes
(voz única, prodixio da natureza
incomprendido debidamente),
velaí os traballadores relacionados co mar; e no espazo máis
querido de Rivas, na Coruña, as
personaxes móvense (salvadas
pequenas excepcións) polos barrios da cidade da Torre de Hércules (outra icona, mesmo seleccionada, na pintura de Camilo
Díaz Baliño -que dicir!- para a
cuberta da novela) compoñendo,
no seu periplo vital, a grande novela coruñesa.
Formalmente combina, coa
súa mestría habitual, a terceira
persoa e a primeira. O narrador
omnisciente e máis o que serve
de testemuña ou protagonista
harmonizan as súas voces nunha
mensaxe única que se insire no
clima melancólico e combatente, de esperzas rotas, de an-

Manuel Rivas.

troidada vital, que foi o franquismo, esa sociedade á que lle
estirparon os membros máis
cualificados. O centro gravitatorio da esfera armilar é a queima
de libros acontecida na Coruña
pouco despois do golpe militar
(e da que se inclúe unha fotografía), esta narración constitúe unha auténtica novela en si mesma. Máis que centro gravitatorio
(está presente en toda a historia)
trátase do núcleo a partir do cal
se desencadea unha acción que
se remonta ao tempo da carlistada, perdura e pendula durante os
anos da ditadura franquista.
Se antes fora un lapis (O lapis do carpinteiro) o fío condu-

tor, agora trátase do libro que
Borrow regala ao Valente de
Fisterra, e que ambiciona posuír un (frío, calculador e déspota) xuíz franquista.
Deste xeito, estruturalmente
consta dun capítulo-novela e outros relatos de dimensións variábeis (máis tendente á brevidade),
que, cunha técnica de leixaprén,
van recollendo e ampliando a
historia dunha rica (sen excesos)
nómina de personaxes (reais, ficticias, humildes ou de boa posición, moi ben deseñados) afectados, dun ou doutro xeito, polos
libros, tocados pola maxia da palabra e obrigados ao silencio. Tamén bota man de múltiples re-
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Manuel Rivas.
Xerais.
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Domingos Villar.
Galaxia.
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Suso de Toro.
Xerais.
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Paul Auster.
Galaxia.
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Teresa Moure.
Xerais.
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A Nosa Terra.
2. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.
Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.
3. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
4. AS INXURIAS DA GUERRA.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.
5. MEMORIA DE POETA.
Xosé M. Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

xistros, desde a parodia, á poesía, ao drama, ao western, o ensaio, o lirismo ou esa ironía (fina
e contundente) que se agacha nas
situacións e personaxes.
A esta historia dramática da
cultura poden buscárselle multitude de referentes, desde A comedia humana a Manhattan Transfer, por exemplo e sen esquecer a
aqueles títulos que teñen como
centro o libro e a defensa da lectura -léndoa é moi difícil non
lembrar Farenheit 451, e non
deixaremos de recomendar a
Historia universal da destrucción dos libros, de Fernando Báez, que pode atoparse en Destino.
Mesmo hai algún momento nos
que lembra moito A biblioteca da
iguana e outros a Cunqueiro.
Mais o certo é que o único
referente válido para Os libros
arden mal é ela mesma. Con
momentos álxidos nos que o interese que esperta é moi elevado
(esa personalidade narrativa fascinante, envolvente; esas personaxes ás que sempre se lle saben
encontrar os puntos de tenrura, a
singularidade, a forza interior) e
algún outro no que o ritmo (referímonos ao comezo) non é
moi axeitado á situación, inclusive con algunha concesión ou
arrebato lírico (a teima coa Harmonía de Ó) que afecta á verosemellanza, e algún uso pronominal pouco correcto, sobre todo iso érgueuse unha realidade
única: o conxunto. Que é a única que ten algún valor, ninguén
vai poñerse con esas particularidades cando a totalidade resulta
colosal, cando outras obras con
descoidos moito máis grandes e
moito máis graves foron elevadas á categoría de mitos e discutilas é considerado herexía.
Que a cantidade non é un
mérito? Certamente, a cantidade é unha estratexia xenérica,
mais non se pode negar a dificultade de fiar unha historia tan
complexa, cómpre un poder fabulador inxente para tal tarefa.
Fíxose de rogar e calará algunhas bocas desconfiadas. Por
exemplo aos dos que din que Rivas só dá o mellor de si na distancia curta, velaí lles van case
800 páxinas. As dos que din que
non dá para novelista. Tamén as
dos que estaban a pedirlle obsesivamente a “grande novela”, como se a aparición de tal fora
obrar un cataclismo benéfico inimaxinábel nas nosas letras, coma
se non houbera xa outros libros.
Primeiro de nada esta é unha novela intelixente e sensíbel, é a novela que, neste preciso momento,
necesitaba escribir Rivas.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Os desherdados, de Henrique
Dacosta, repara nunha familia
humilde da parroquia de
Covas, en
Ferrolterra.
A historia de
Balbina
durante o
tempo da IIª
República, a
Guerra do 36
eo
franquismo
válelle ao autor
para retratar
aquel tempo. Esta obra supón o
debú do ferrolán como novelista, tras varios relatos editados.
Publica Edicións Embora.♦

Premios Murguía
Espiral Maior publica os relatos premiados no Certame
Manuel Murguía de relato curto
entre o 2003
e o 2005. Este galardón
convócao
anualmente o
Concello de
Arteixo. Contos da baiuca
inclúe textos
de Bieito Iglesias, Paula San
Vicente, Xosé Álvarez Pérez,
Xaime Domínguez Toxo e Inma López Silva, en edición de
Henrique Rabuñal.♦

Outravolta Dopico
Horacio Dopico ten que investigar a desaparición do marido
dunha rapaza explosiva.
A trama vaise enleando
perigosamente entre atentados do Grupo
Independentista Armado,
manifestacións
pacifistas e tinto vai tinto vén
nun Ourense
doente de calor. O cidadán do
mes, de Diego Ameixeiras, é
unha novela negra con sorna,
segundo da serie tras Baixo
mínimos. Edita Xerais.♦

Lembranzas
Xosé Monteagudo deuse a coñecer como escritor con As
voces da noticia
(Galaxia),
premio Blanco Amor
2002. Agora
publica Esta
historia, unha
pesquisa
sobre as
lembranzas,
un paseo polo
camiño de madureza e desilusión que supón
a vida. Retrato da xeración
que estudou na universidade
na década do 1980 a longo
das súas existencias.
Edita Galaxia.♦
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Teatro
desestabilizador
Achegarse á vida “de forma indirecta”, converter o teatro en
representación da condición
humana. Con eses vimbios
constrúe
Manuel
Lourenzo
Eclipses,
unha
colección de
tres obras
dramáticas de
diferente estilo. A prea
aposta pola
ironía;
Eclipses, polo sarcasmo e Crónica funesta de Alemparte, polo relato da existencia humana.
Edita Laiovento.♦

Cunqueiro
nas táboas
Guía das obras dramáticas de
Álvaro Cunqueiro está composto por Francisco Pillado e o propio Manuel Lourenzo.
Esta obra é
o sexto
volume da
colección de
manuais teatrais
Casahamlet.
Amais de comentarios críticos, inclúe
unha antoloxía
das obras dramáticas do mindoniense,
referencia ás obras baseadas en
textos do autor e bibliografía.♦

Saber ser amado
Antón Lopo gañou o premio
‘Álvaro Cunqueiro’ para textos
teatrais do 2004 con Os homes
só contan até tres. Dúas irmás,
Helena e Luísa, comparten
piso. Luísa é
unha
dramaturga de
certo éxito en
Compostela
que se encontra
cun amor,
Nico, que a absorbe. Helena
teme que ese
amor as separe. Edita Xerais
na colección dos ‘Libros do
Centro Dramático Galego’.♦

A Balteira hoxe
A Biblioteca-Arquivo teatral
‘Francisco Pillado Mayor’ da
Universidade da Coruña publica Confusión de
María
Balteira, de
Marica Campo, unha
obra encargada polo grupo
‘Achádego’,
de Lugo. O
argumento está baseado na
obra narrativa
da propia autora Confusión e morte de María
Balteira e actualiza o mito da
famosa soldadeira das cantigas
medievais.♦

As leccións de Xosé Luís Barreiro
a George Bush
O politólogo presenta un libro no que denuncia
a inxustiza da guerra contra o terrorismo
Título: As inxurias da guerra. O que Bush

non sabía pero eu si.
Autor: Xosé Luís Barreiro Rivas.
Edita: Xerais.

As inxurias da guerra. O que
Bush non sabía pero eu si, é unha recompilación de artigos publicados en diversos medios por
Xosé Luís Barreiro, co que pretende denunciar a inxustiza Haberá
das guerras que que seguir
os
Estados
Unidos e os lendo as
seus aliados le- agudas
van facendo visións que
baixo pretexto Barreiro fai
de combater o da guerra
terrorismo den- ao servizo
de os atentados da globalizadas Torres Xeción e
melgas.
Tras o 11 da rapina
de setembro de materias
do 2001 nos primas que
Estados Uni- se fai
dos, estendeu- do Oriente
se polo mundo Medio.
unha obsesión
pola seguridade sen precedentes promovida
pola doutrina americana da
guerra contra o terror. George
Bush deseñou unha política belicista ao máis puro estilo imperial para combater un problema
doutra dimensión como é o terrorismo. Moitos foron os intelectuais que apoiaron sen fisuras un novo panorama internacional baseado en chalanear os
organismos internacionais de
decisión e pasar a actuar no que
popularmente se coñece como
“matar moscas a canonazos”.
No estado español algúns
intelectuais do eido progresista
alzaron a voz en contra desta
nova situación que cada vez ía
recortando máis dereitos fundamentais coa desculpa de parar o terrorismo. Porén, a maior
parte dos pensadores adheríronse a un proxecto que comezou coa invasión de Afganistán
e que tivo a súa culminación na
guerra do Irak, sen que ningún
dos grandes problemas do
Oriente Medio, que serve como
caldo de cultivo do terrorismo,
tivese solución. Ao contrario,
foron agravándose.
Dende unha perspectiva
humanista e liberal, un dos
poucos analistas lúcidos que xa
advertiron dende o principio do
desastre que se aveciñaba con
esa nova política deseñada pola Casa Branca foi Xosé Luís
Barreiro. Parafraseando un dos
seus pensadores de referencia,
o pai do liberalismo John
Stuart Mill, Barreiro leva case
cinco anos defendendo que os

Xosé Luís Barreiro Rivas.

Gobernos deben coidar máis da
liberdade que da seguridade,
pois un Estado que empequenece os seus cidadáns ten que
saber que con homes pequenos
non cabe facer grandes empresas. Segundo Xosé Luís Barreiro, habería que fortalecer os
mecanismos internacionais de
decisión, como a ONU, para
que a batalla contra o terrorismo non siga converténdose
nunha batalla contra o mundo
islámico e se lle poida dar unha
saída aos graves problemas que
se viven no Oriente Medio.
As inxurias da guerra. O
que Bush non sabía pero eu si
está estruturado en catro partes.
Cada unha delas divide un período do que el denomina fuxida cara a adiante na loita contra
o terrorismo. A primeira parte é
a que vén inminentemente despois dos atentados do 11 de setembro, na que Barreiro, en
contra da opinión maioritaria
nese momento, fai unha chamada á calma e a reflexión,
agoirando que a lei do talión,
máis contra un inimigo que
non é visíbel nin palpábel, non
vai servir de nada. Barreiro reclama unha acción policial e
xudicial de carácter internacional, pero amósase contrario
ao uso masivo do exército.
A segunda etapa é a que antecede a anunciada guerra de
Afganistán. Barreiro pronúnciase en contra da matanza de
poboación civil para derrubar
un réxime tiránico que vai dar
paso a outro controlado dende

a Casa Branca, inestábel politicamente e que ten como obxecto o control das materia primas
e a expansión xeopolítica dos
Estados Unidos.
A segunda etapa é a que
precede á guerra do Irak. Tamén neste caso Barreiro anticipou o que ía acontecer. Lembro
que nunha entrevista que lle realicei no 2002 xa Barreiro predicía que Bush, Aznar e Blair
nos ían meter nunha guerra ilegal que daría como resultado
máis inestabilidade na rexión.
A cuarta etapa é a posterior ao
conflito irakí, marcada polo recrudecemento do conflito entre
Israel e Palestina, no que Barreiro leva apoiando abertamente a causa dos árabes sen
Estado e masacrados militarmente polo país hebreo.
Quen coñece a Barreiro como profesor sabe que ten moitas virtudes, pero que destacan
sobre todo dúas. A primeira é
que consegue explicar de xeito
ameno até o máis difícil dos
termos políticos. Como articulista, Barreiro é capaz de simplificar as explicacións mediante comparacións do día a
día, frases populares e incluso
retórica bíblica. En segundo lugar, o politólogo de Forcarei
utiliza a sorna e a ironía para
satirizar situacións que ao longo destes últimos cinco anos
teñen levado, segundo Barreiro, “á destrución preventiva da
democracia global”.
Os artigos, divididos en seis
capítulos, teñen unha introdu-

ción teórica na que o autor vai
debullando, un por un, os erros
que se están a cometer no plano
internacional ao elevar a guerra
á categoría de elemento político, porque “todas as guerras
son xenocidas”, especialmente
as que se libran de xeito tan desigual e que carecen de todo
apoio no dereito internacional e
de lexitimación multilateral.
Dende o seu ton humanista, de
persoa comprometida cos dereitos humanos, Barreiro incluso chega a pedir nos seus artigos que “polos milleiros de
mortos que levan ás súas costas, nin Bush, nin Blair, nin Aznar deberían rematar os seus días sen seren xulgados por crimes de guerra”.
O libro remata coa pelota no
tellado de Oriente Medio, onde
Barreiro recoñece a total lexitimidade da vitoria de Hamás e
ataca as definicións de grupos
terroristas que fai a Casa Branca. Outro tanto segue a facer na
actualidade co conflito desatado
no Líbano. Por desgraza haberá
que seguir lendo as agudas visións que Barreiro fai da guerra
ao servizo da globalización e da
rapina de materias primas que
se fai do Oriente Medio. “Porque hai sesenta anos que todo
aquilo está ao bordo do colapso
e porque algún día haberá que
empezar a falar abertamente de
como actúan os Estados Unidos
no mundo sen que sirva a historia como mordaza”.♦
RUBÉN VALVERDE
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Günter Grass e a culpa
MARGA ROMERO
velas, ensaios e poemas. Iso é
así, ás veces con simplicidade
poética, outras con metáforas
complicadas e até con textos
moi claros. A xente non quixo
ou non soubo ler.

“(...) Non, non disparei
ningún tiro. E, así e todo,
estiven sempre en cabeza.
Iso sabédelo”. O meu século
(“Mein Jahrhundert”, 1999).
Estas palabras lense no capítulo dedicado ao ano 1943 nesta
obra polifónica de Grass, anais
cos que tece o século XX. Nese ano tiña 16 anos, na súa cabeza nova había unha fascinación, coma en tanta xente,
polo nazismo e chamaríano para pertencer á Waffen-SS, unha
unidade de elite, en Dresden.
Só tiña dezaseis ou dezasete
anos. Con quince presentouse
voluntario para o servizo de
submarinos, non foi admitido.
Sabíase que fora membro das
Xuventudes Hitlerianas e que
fora soldado do corpo da artillería antiaérea, disto falouse,
isto criticouse. Agora, con 78,
anos é un escritor recoñecido
no mundo enteiro. Na Alemaña
actual, que nada ten que ver
coa da súa infancia nunha cidade que se chamaba Danzig, hoxe Gdansk, nin tampouco coa
dos setenta na que Willy
Brandt, e Grass estaba alí, desde un discurso lle lembraba ao
mundo que a fame tamén é unha guerra. Nesta Alemaña de
hoxe, que quizais xa tampouco
teña moito que ver coa do derrubamento do muro, Günter
Grass poida que sexa máis
“alemán” ca nunca. Representante dunha conciencia moral,
imaxe que el mesmo se preocupou en crear, sabe que as súas
palabras escritas son arrincadas
dos seus libros e transitan por
todos os parladoiros. Sabe que
é máis comentado, criticado,
declarado culpábel ou inocente
do que lido. Foi sempre así. Para a dereita alemá é a icona da
esquerda, para quen se sitúa na
“verdadeira” esquerda, é un socialdemócrata, defensor do politicamente correcto. Algúns
lembráronlle que unha rata gañara o Premio Nobel cando lle
foi concedido, botaban man
con ironía da personaxe da súa
obra literaria, mais esquecían
que el fora o creador; mirárono
con malos ollos cando criticou
a inxenuidade do movemento
estudantil do 68; tratárono como un traidor cando veu os intereses ocultos, tristes, que había no fondo da acelerada unificación alemá, deles falou nas
moitas páxinas de Ein Weites
Feld, onde se confundía a Prusia nacida en 1871 coa nova
Alemaña de Wuttke, un intelectual, que coma todos os do
leste debía reciclarse, mentres
os do outro lado pagaban con
cartos. El propoñía dous estados alemáns para chegar a unha posíbel confederación.
Grass falou desde a súa escrita
do negocio que sempre é a guerra, pero apoiou o bombardeo
de Serbia e mentres o correcto
o bendicía, a esquerda tiña

■ UN GRASS AQUÍ
NON É POSÍBEL

obriga de condenalo, e fíxoo. O
tempo dálle a razón en moitas
cousas, mentres todo o mundo
segue oíndo o que se di del.
Estes días, segundo costume e práctica por recoñecer o
oficio da escrita, a xente pagará para presenciar a lectura da
súa última obra, Beim Häuten
der Zwiebel, e moita quedará
sen poder entrar. Unha obra
que xa leva vendidos miles de
exemplares, precedida dun escándalo, coma case sempre coas obras do autor. Esta vez,
Grass é un mentireiro, xa que
ocultar a verdade é a peor das
mentiras. É culpábel, non por
pertencer na súa mocidade á
Waffen-SS, é culpábel por
mantelo oculto, por non dicir
antes “as cousas eran así porque eu estiven alí”. Sobre todo
é culpábel por utilizar este tema para vender libros. A desconfianza ameaza a súa imaxe
moral: ocultouno para recibir,
entre outros, o Nobel. Os dese-

xos de castigo multiplícanse.
Debátese se debe seguir mantendo o título de Cidadán de
Honra de Danzig e o concello
decide que é merecedor do premio. Oskar Matzerath pode seguir tocando o seu tambor na
cidade. O CDU critica que se
lle entregue o “Brückepreis” de
Górlitz/Zgorzelec, destinado ás
persoas relevantes na construción de pontes de comunicación e contactos entre os pobos, o autor agora non quere
recibilo; finalmente, acórdase
que, de continuar na súa negativa, ninguén o recibirá este
ano. Mentres o crítico xudeu
Reich-Ranicki, que o condenou rachando en público as
máis de oitocentas páxinas de
Ein Weites Feld, permanece
sen pronunciarse sobre o tema,
outro crítico, Harald Martenstein lembraba a semana pasada
que Grass leva falando sobre
toda esta verdade hai máis de
vinte anos a través das súas no-

O caso Grass foi o tema do verán e unha lembranza de que o
pasado sempre volve. Mesmo
en Galiza ocupou moito espazo
informativo e xerou moitas discusións. Isto non está mal, o
que é criticábel é que eses espazos non se destinen a lembrarnos o pasado que habita
entre nós, a culpabilidade e a
inocencia, a represión do faszismo aquí e a toda a maquinaria que con el colaborou. A magoa é que un Günter Grass aquí
non é posíbel. Entre nós aínda
non se fixo unha revisión histórica que nos leve a pronunciar
en oración os nomes das vítimas do terror, entre nós están
os vencedores e toda a súa descendencia, entre nós palabras
como culpa e perdón, movemento ou alzamento nacional
non foron revisadas. Entre nós
aínda hai que facer moitos esforzos para restaurar a verdade.
Entre nós cómpre purificar a
linguaxe dos abusos do faszismo.
En Alemaña, Grass forma
parte da xeración de escritores
que, como lembraba no seu
discurso cando recibiu o Nobel, tiñan a obriga de tirar o
alemán do paso militar e facelo
saír do idílico e das intimidades azuladas. Devolverlle a
inocencia a esa lingua declarada dunha maneira global culpábel, realizar unha obra de desmonte total (“Kahlschlag”) como dicía o escritor Wolfgang
Weyrauch (1907-1980). O estudo e as reflexións da escrita,
o proceso, non chegaron a todo
o pobo pero si as imaxes, as
mensaxes e as obras que ían
axudando a restaurar a verdade, por terrorífica que fose, e a
pousar en todas as conciencias
ese sentimento colectivo de
culpa, que lles facía perder algo máis ca unha guerra e que
ten o peor dos castigos: non
poder sequera chorar os seus
mortos. (Pensen polo menos en
Dresden). Grass estivo alí como toda a mocidade do seu
tempo, con dezasete anos, e todo isto podía saberse, só había
que investigar, nunca houbo
obstáculos para estes estudos.
Estes días nos foros da
prensa escrita fanse públicos
testemuños de persoas anónimas que non condenan o autor,
xa que tamén coñeceron aqueles tempos. Recomendo a lectura das memorias de Lois Tobío, As décadas de T. L. que viviu a dor de ver como moitos
dos seus amigos, con grandes
valores humanos e intelectuais,

e tamén un primeiro grande
amor, se adheríron á fascinación do nazismo, ante o seu
abraio. Alguén comenta nunha
aldea: “Grass non goza como
persoa especialmente das miñas simpatías, pero con dezasete anos non tiña outra alternativa. Nesta aldea todos coñecemos os nomes dos mortos na
guerra, tamén os dos nazis, e
diferenciámolos dos que se viron obrigados a loitar sen remedio. Moitas destas persoas
xa pagaron coa propia vida. Dicir que o mozo Grass é culpábel, é volver condenalos”.
Creo, francamente que o autor
non precisa desa publicidade
para o seu novo libro, iso si, hai
quen vende á súa costa. Abonda lembrar o libro sobre el, escrito por Harro Zimmermann,
Günter Grass unter den Deutschen. Chronik eines Verhältnisses, unha especie de haxiografía publicado en abril deste
ano, de 588 páxinas. Prefiro
crer a Grass, cando a través
das capas da cebola, tenta redescubrir a un mozo que hoxe
lle é alleo, sen pretender absolverse da culpa e coa dúbida de
que se nacese uns anos antes,
quizais non puidese afirmar coma hoxe que non ten ningún
crime. Prefiro crelo, cando di
que esa mácula o oprimía, que
dela non podía falar e tiña que
escribila. Velaí está, entre o
pranto que nace coa cebola, na
súa última obra:
“ (…) durante decenios negueime a admitir esa palabra e
esas dúas letras. O que tiña
aceptado co inxenuo orgullo da
miña mocidade quixen silencialo despois da guerra, por unha vergonza que nacía cada
día. Así e todo, o peso da carga
continuaba e ninguén me podía aliviar.
“É verdade que durante o
meu adestramento para o combate con tanques, que me embruteceu no outono e no inverno, nada se sabía dos crimes
de guerra que logo coñecemos,
mais a miña ignorancia no pode agachar a conciencia de ter
formado parte dun sistema que
planificou, organizou e aniquilou a millóns de persoas. Aínda que fose capaz de convencerme de non ter una responsabilidade activa, sempre fica un
lastre, que até hoxe non puiden
borrar, iso que a miúdo se coñece como responsabilidade
compartida. Con toda seguridade, vivirei con ela até os
meus últimos días.”
Prefiro crer ao autor e lembrar que se chora mentres se
pela a cebola e que para o frío
alemán o máis recomendábel é
vestirse con capas, coma de cebola, roupa-pel que se vai tirando, segundo a temperatura
ambiente. Ás veces, costa moito espirse e non só porque fóra
os termómetros sinalen moitos
graos menos♦
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Cal é a orixe deste libro sobre
os galegos e Cortázar?
A orixe está na Biblioteca de
Neda. O seu director, Manolo
Grueiro, convoca cada ano un
congreso arredor dun libro e un
escritor e no 2002 fíxoo arredor
do aniversario de Rayuela. Pensei en falar dos relatos pero andábanme na cabeza uns artigos de
Rocío Santacruz nos que falaba
das viaxes de Cortázar a Galiza.
Con esa perspectiva pensei en facer unha conferencia, porque ao
reler os contos decateime da cantidade de galegos que hai neles.
Ese universo de Cortázar, Galiza
e os galegos estaba sen tratar e ao
final deu neste libro. Probabelmente todo era sabido pero ninguén se parara a oferecelo nun
mosaico. Sabiamos que Correo
Literario publicara “Bruja”, que
se cría que era o primeiro relato
de Cortázar aínda que era o segundo; sabiamos que Aurora
Bernárdez era filla de galegos;
nunha biografía de Dieste que fixo Rei Núñez topei que nun brevísimo tempo Cortázar vivira no
apartamento de Dieste na rúa Lavalle de Bos Aires; Seoane dicía
que Lorenzo Varela fora moi
amigo del... ao ir ordenando todos eses datos vin que as cousas
ían máis alá da anécdota. Antes
de que Cortázar coñeza a Aurora
Bernárdez e marche a París tivo
unha intensa relación cos galegos
no exilio, basicamente con Seoane, Cuadrado e Lorenzo Varela,
dentro dun entramado no que estaban os seus amigos íntimos de
Bos Aires. Se tiramos dos distintos fíos saen moitas veces paisanos nosos e iso fai que el colabore en proxectos impulsados por
galegos. Atreveríame a dicir que
esa relación axúdao a madurar
como escritor de relatos; estou
convencido que as charlas de café cunha xente que vén dun país
cunha tradición do relato breve
como o noso axudouno.
Que lle indicaría isto?
Hai cousas curiosas. No caderno de bitácora de Rayuela,
Cortázar anota varios sinónimos
en castelán e transcrebe como se
di en inglés, francés, catalán e
nunha anotación pon “Mariola.
A Coruña. Galicia”. Por que
procurou a palabra galega? Defendo a tese de que anota as versións nas linguas que lle son
afectivamente próximas. O castelán obviamente é a súa lingua
materna e na que vive; en Cataluña pasou dous anos de neno e
tiña lembranza de xogar no Park
Güell; o francés e o inglés porque era tradutor xurado desas
linguas e, ademais de residir en
París, diso viviu na UNESCO.
Que fai o galego? Considero
que vencellado a ese mundo que
coñeceu e tamén de Aurora Bernárdez o galego ocupaba unha
parte afectiva dentro del.
Sen exilio non se tería
producido ese contacto.
Os proxectos culturais do
exilio son os que lle chaman a
atención. O libro está dividido en
dúas grandes partes: a relación
dos galegos con Cortázar e outra
sobre como aparecen os galegos
na súa obra. A primeira parte é
máis biográfica. O vínculo con
Aurora Bernárdez, filla de galegos que pasou só catro anos da

Francisco X.
Fernández Naval
‘Os autores galegos exiliados
influíron nas ideas literarias
de Cortázar’
XAN CARBALLA

Francisco Fernández Naval (Ourense, 1956) viña de publicar Respirar polo idioma (Os galegos e Julio Cortazar (Linteo), de singular actualidade agora que unha parte do patrimonio documental do escritor arxentino vai estar depositado en Galiza. Hai poucas semanas
o seu nomeamento como Subdirector Xeral do Libro e Bibliotecas fíxo aparecer unha das
súas facetas profesionais, “é un posto de confianza pero acredito nunha administración
eficaz na que este sexa o derradeiro chanzo antes dos postos directamente políticos”.

FERRÍN / A.G.N.

infancia en Galiza pero nunca esquenceu esa orixe, é de 1948.
Unha figura importante anterior é
o pintor chileno Lorenzo Domínguez, compañeiro de universidade de Cortázar, co que baixaba
nas vacacións a Bos Aires que é
o que o pon en contacto con Varela e Seoane. O exilio é o nexo
central entre 1943-44 e o 1951,
ano en que marcha a París, e esa
relación comprobamos na correspondencia que trascende no tempo, e é íntima especialmente con
Luís Seoane. A partir da publicación de Bestiario, no 1951 chega
á editorial Sudamericana como
editor o galego Francisco Porrúa,

que aposta por el como escritor a
pesar de que Bestiario se vendera pouco. Primeiro con Las armas secretas e decididamente
con Rayuela converténdose no
seu gran editor. Entrevistando a
Porrúa contoume que Galiza estaba nas conversas sobretodo
cando estaba diante Aurora. En
París Cortázar ten despois relacións intensas con outros galegos
como Leopoldo Nóvoa, Valente
ou Ramón Chao. O que determina que existan personaxes galegas nas obras de Cortázar é a
emigración e o exilio.
Localizou algún tipo de
influencia literaria ?

Sigo defendendo, aínda que
Saúl Yurkievich díxome que non
o tiña nada claro, que no concepto que Cortázar ten do relato
breve influiu Rafael Dieste. Sabemos que falaron moito entre
eles, ténnolo contado Carmen
Muñoz, aínda que non quedou
pegada documental. Xa antes de
coñecerse, Cortázar recomendaba a unha amiga a lectura do poemario de Dieste, Rojo farol
amante. Rastreando os textos teóricos de Cortázar sobre o relato concluímos que os principios
cos que el define o conto xa están nos seis pontos de Dieste no
preámbulo a Dos arquivos do

trasno. Coinciden tanto algunha
das imaxes empregadas que é
imposíbel que non se inspirara
nelas ou que as coñecera. Esa é
unha hipótese persoal non documentada, pero teño para min que
é máis que unha coincidencia.
O seu libro é máis que un
ensaio, porque hai entrevistas, textos, reseñas....
É unha miscelanea como
creo que lle gostarían a Cortázar.
A el encantáballe que unha novela fose algo máis, ou o que el denominaba almanaques, como El
último round ou La vuelta al día
en ochenta mundos. Este libro no
que aparece biografía, crítica literaria, entrevistas (con Aurora, Díaz Pardo, Pérez Prado, María
Esther Vázquez,...) é un xogo de
espellos no que con varios elementos se constitúe algo que se
pode entender como un ensaio. O
que fixen tamén foi unha lectura
extensa da súa obra literaria e tamén doutros textos e iso dame pé
para a segunda parte do libro.
E que visión tiña Cortázar de nós?
Aurora di que cando usaba o
xentilicio “gallego” non estaba
usando o xénerico que fala dos
habitantes de España. El era descendente de bascos e tiña
conciencia da procedencia de cada quen. Non se tiña por “gallego”, e identifica perfectamente a
comunidade galega. A Aurora
dicíalle “galleguita” como procedente de Galiza. Nunha carta
que apareceu agora fala da sorpresa que lle causa a paisaxe do
país –vai no tren pola beira do
Miño– e dí que comprende por
fin a poesía galego-portuguesa,
que el lera en galego igual que a
obra de Rosalía. Cortázar dicía
que os galegos tiñan a intelixencia do pobre, esa capacidade de
sobrevivir en circunstancias difíciles e mancábano moito os chistes pexorativos “de gallegos”.
Aurora dicía que os galegos eran
menos “ásperos e perentorios”
que o resto dos habitantes da península. Para resumilo todo está
a frase que lle dá título ao meu
libro. Na novela “El examen” os
protagonistas camiñan por un
Bos Aires coberto de néboa; nun
momento determinado van entrar nun bar que se decatan que é
de galegos e están falando galego e din ”Yo he comprobado,
che, que los gallegos respiran
por el idioma, y si no lo hablan
se mueren de asfixia”.
O libro publícase en febreiro moi pouco despois que
se faga pública a doazón ao
CGAI por Aurora Bernárdez
dos fondos fotográficos e cinematográficos de Cortázar
nos que tamén se inclúen os
relacionados coas viaxes que
fixeron a Galiza nos anos 50.
Sería Cortázar un bo motivo
para un encontro de Galeuscat, pola orixe basca e as relacións con Galiza e Cataluña.
Sería. Hai un ponto de confluencia, pola orixe basca do
seu pai. A Cataluña ademais
volveu moitas veces. Separouse de Aurora en 1968 e nos 70,
xa co boom da novela latinoamericana entra en relación con
Carme Balcells e co propio Porrúa que se instala en Barcelona fuxindo do golpe militar.♦
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Seguro Azar

Cadáveres
no armario
DAMIÁN VILLALAÍN
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Silent rain, de Jaume Plensa.

Unha oportunidade perdida
A Fundación L. Seoane presenta Entre a palabra e a imaxe
MANUEL XESTOSO
O fecundo engarce entre a palabra e a imaxe conta con tanto
tempo coma a mesma escrita e
ten, sen dúbida, a súa orixe no
que Dick Higgins –quen, alén de
excelente creador, foi un dos
máis constantes estudosos da poesía visual– chamou “o perenne
desexo humano de combinar os
seus impulsos visuais e literarios”. Dende polo menos o ano
1700 a. C., en que se adoita datar
o enigmático Disco de Faístos
–primeiro vestixio material dun
texto “debuxado”–, o verbo pugnou por se estabelecer tamén no
espazo físico, na páxina, no
mundo, nunha sinuosa danza
que creaba novas constelacións
de sentido: os caligramas alexandrinos de Simias e Teócrito, os
carmina figurata medievais, os
epitafios representacionais dos
xesuítas do século XVIII e, por suposto, a reflexiva ascese do xesto caligráfico oriental son só algúns dos seus fitos esenciais.
Non obstante, é a partir da
aparición dos medios de comunicación de masas cando a asociación entre a palabra escrita e a
creación visual adquire un verdadeiro protagonismo social –perspicazmente albiscado por Mallarmé no seu celebérrimo coup
de dés e continuado na eclosión
moderna que inauguran dadaístas e futuristas, os Caligramas de
Apollinaire, o futurismo ruso ou
a Bauhaus, entre outros–, que ten
como un dos seus máis eminentes froitos a feraz e por veces semiclandestina tradición da poesía
visual do século XX. Calquera
que observe con mediana atención o prestixioso papel que nas
nosas sociedades desenvolven o
deseño gráfico e a inclemente publicidade decatárase inmediatamente da importancia que che-

gou a conquerir a alianza entre
palabra e figura na conformación
do que a Escola de Frankfurt chamara o Homo typographicus.
Para esculcar nos vieiros que
segue actualmente esta entente
entre o literario e o visual, a Fundación Luís Seoane presenta
–dende o pasado 5 de xullo e até
o vindeiro 17 de setembro– a exposición Entre a palabra e a imaxe. E o que a primeira vista podería ser considerado como un síntoma de audacia –habida conta
das habituais suspicacias que os
comisarios de exposicións adoitan manifestar ante un territorio
tan esvaradío coma este–, axiña
se converte en temor e sospeita
ao coñecer que o subtítulo da exposición restrinxe esta pescuda a
Brasil, Portugal e España. Abondaba con esta declaración para
confirmar que a escaseza de institucións serias que divulguen internacionalmente a cultura propia posibilitan aínda improvisadas empresas faltas dunha directriz teórica meditada e desatinos
de parcial lucidez. E cando digo
parcial lucidez deixo constancia
de que probablemente o xermolo
do proxecto fose atinado.
Será preciso aclarar, para os
non iniciados, que, en 1952, tres
poetas brasileiros, Decio Pignatari e os irmáns Haroldo e Augusto de Campos, fundan o grupo Noigandres para traballar
nunha tendencia bautizada como
Poesía Concreta, que en só tres
anos atrae a atención de escritores e artistas de todo o país e que
xa en 1956 consegue aglutinar a
un numeroso grupo destes nunha
Exposición Nacional de Arte
Concreta en São Paulo. O concretismo adquiriu a envergadura
dun movemento nacional que
anovou a arte brasileira e cuxos
achádegos aínda planan sobre os

creadores daquel país, como se
pode ver na acertada selección
que se nos presenta na exposición, dende Lygia Pape, –protagonista canda Lygia Clark e Hélio Oiticica dunha das máis famosas escisións do movemento
inicial, o Neoconcretismo– até
os poemas visuais dixitais de Arnaldo Antunes, hoxe máis célebre por formar parte do proxecto
de música popular Tribalistas.
Xa en 1956, Decio Pignatari
visita Portugal para falar do concretismo e contacta con Ana Hatherly, quen dende aquela se converte en impenitente investigadora da relación entre o literario
e o visual (nomeadamente da poesía visual barroca), amais de en
artista e poeta ela mesma. Na exposición pódense ver algunhas
da súas obras, xunto a outras
que, pouco e pouco, foron configurando unha tradición en Portugal que, se ben non obtivo tanta
relevancia coma o concretismo
brasileiro, si foi quen de ir estabelecendo unha presenza propia
na cultura do país veciño até dar
nomes tan sólidos como Helena
Almeida ou Julião Sarmento.
A coherencia lóxica da exposición, seguindo o rastro da lusofonía, esixiría tentar unha verdadeira análise –análise que aínda
está por desenvolver– da evolución en Galiza neste campo da
relación entre a imaxe e a palabra creativas e dos seus vencellos co resto do mundo lusófono.
Máxime tendo en conta que a
mostra viaxará a Portugal e a
Brasil –constituíndose así nun un
espléndido escaparate para nosa
cultura– e que o fará baixo a éxida dunha fundación que ostenta
o nome do artista que, probablemente, máis traballou pola creación dunha arte nacional galega.
En lugar disto, os organiza-

dores optaron pola inclusión dunha lista de artistas españois cuxa
relación –lingüística, biográfica
ou de aproximación ao tema tratado– cos brasileiros e portugueses é practicamente nula. Mesmo
a definición de españois aplicada
ao conxunto queda desmentida
ante a unidade nidiamente diferenciada que presenta a representación catalá (seis artistas dun total de once, fronte a só dous galegos), posuídora dunha fertil tradición propia, iniciada polo sempre
insólito Joan Brossa. O resultado
desta inclusión distorsionante
–máis alá do indubidábel valor
das obras consideradas individualmente– é unha lectura inconsecuente e confusa do conxunto
que non aclarará nada ao espectador desavisado.
Só a carencia dun itinerario
teórico serio e a desatención á
realidade e ás necesidades culturais do país poden explicar a escandalosa exclusión dos poemas
caligráficos de Uxío Novoneyra
nunha mostra destas características na Coruña. Ou a ausencia
dun estudo serio da continuidade que tiveron os experimentos
poético-visuais do grupo Rompente e de Claudio Rodriguez
Fer. Ou da máis recente obra de
Anxo Anleo, Lino Braxe, Pedro
Gonzalves, Lois Gil, Anxo Pastor, Baldo Ramos…
Entre a inconsistencia e o
aldraxante deste proceder,
constatamos máis unha vez que
as ampulosas declaracións das
institucións sobre a necesidade
da creación dun espazo cultural
propio non se corresponden
cunhas actuacións pexadas pola
cegueira nacional e pola falta
de risco que deixan en mans incapaces a súa propia representatividade. Entrementres, velaí
outra oportunidade perdida.♦

ase todas as persoas coas
que teño comentado algo
sobre soños recoñecen
que entre as súas máis recorrentes elaboracións oníricas se atopa a do “cadáver no armario”.
Podería ser así: estás na túa casa, máis ou menos tranquilo, e
de súpeto lembras que hai xa
moitos anos mataches unha persoa, se cadra sen querer ou por
equivocación, e encerraches o
seu cadáver no armario do teu
cuarto. Precisamente naquel armario cuxas portas empezan a
ceder agora polo peso do
friame, casualmente nese exacto momento en que a a policía
chega á túa casa e entra no teu
dormitorio para facerche unhas
preguntas…
Aínda que a inmensa maioría de nós non cometésemos
nunca ningún asasinato, todos
temos algún cadaver no
armario. Algunha culpa sen expiar, agochada entre as tebras
da alma, que pugna por saír á
luz e, baixo o seu efecto, esvaecerse para sempre. Carlos Castilla del Pino lembraba estes días, falando do caso de Günter
Grass, que a culpa é sempre social, que nos sentimos culpables
na medida en que tememos unha sanción daqueles outros que
un personaxe de Jean-Paul Sartre identificaba co inferno.
Grass decidiu sacar do armario
o seu cadáver, conservado no
formol da conciencia dende os
17 anos, esperando que a luz da
confesión fixese desaparecer o
morto nunha nube de
benevolencia e perdón. Pero co
que se atopou foi cunha infernal
centuria de xuíces e fiscais que
se permiten inquirir e condenar
coa tranquila seguridade de
quen ten os seus armarios baleiros. Algúns, talvez proxectando
miserias propias, dan por feito
que a revelación do escritor alemán non obedece a outra razón
que ás ansias de vender máis libros e de gañar máis cartos.
Curiosamente, Grass foi atopar
indulxencia e comprensión en
Mario Vargas Llosa, adversario
ideolóxico e –o que aínda ten
máis mérito– rival literario. Un
detalle máis dos moitos que
honran –coincidencias ou
discrepancias políticas á parte–
a personalidade do gran
novelista peruano.
Sempre me pareceu estraña
e admirable esa xente que di
que non ten nada de que
arrepentirse. Perfectos dende o
nacemento, souberon en cada
momento tomar a decisión
xusta e facer a elección
adecuada, mentres os demais
acumulabamos cadáveres sen
nome nin rostro que só comparecen nos soños máis angustiosos e nas inquisicións dos
puros. Todo vai de marabilla
ata que un día aparece alguén
facendo preguntas. Na realidade ou nos soños. Daquela,
tamén aos implacables xuíces
do ben e do mal se lles pon na
cara a mesma expresión atónita
que loce estes días Grass.♦

Ojos de Brujo e, á dereita, Fanfare Ciocarlia. Abaixo, unha das actuacións da pasada edición.

A festa sae á rúa en

Allariz

MAR BARROS

A festa cigana dos romaneses Fanfare Ciocarlia e a mestizaxe flamenca pola que aposta Ojos de
Brujo preséntase como o máis destacado da cuarta edición do festival Reperkusión que se celebra
en Allariz do 15 ao 17 de setembro. Proxeccións audiovisuais, espectáculos de rúa, romaría gastronómica, unha xuntanza de novo circo e pasacalles completan o programa, unha fórmula que ten
calado entre o público e que converte ao Reperkusión nun dos festivais máis orixinais do país.
Ao redor de 30 grupos e compañías, con máis de 200 profesionais das máis diversas
disciplinas artísticas, daranse
cita en Allariz dende o venres
15 de setembro para encher
os tres días de actividades
cos que este ano o Reperkusión quere consolidar a súa
aposta pola festa e a cultura.
Nesta cuarta edición, o festival afonda na súa intención
de converterse nun escaparate para as novas tendencias e
as novas creacións, tanto para mostrar o que se fai no país como no resto do mundo,
apostando polos artistas, espectáculos e compañías menos coñecidos, baixo a fórmula de sacar as artes á rúa. Por
iso, desta vez as rúas e as prazas de Allariz encheranse polas tardes de música da man
de pasacalles procedentes de
distintos puntos da península,
como o grupo de percusións
brasileira Bloco da Baliza que
traerá dende Madrid a batucada máis frenética inspirada
nas escolas de São Paulo e de
Río, ou os galegos de Trópico
de Grelos, que mesturan a
percusión baseada en ritmos
afrobrasileiros cos voz. Os
postos de artesanía ateigarán
a praza do concello durante

todo o fin de semana, mentres
que na Praza de Abaixo poderán verse espectáculos circenses e música de rúa, este
último apartado a cargo de
Odaiko Percusión, Miñor
Swing Band e de Santuka.
O espazo que acolle este
ano as exposicións e no que se
proxectarán os traballos audiovisuais é a praia fluvial Acearrica, no que se poderán visitar a
mostra do colectivo Calarte, as
fotografías de Alfonso Bueno

así como as curtas gañadoras da pasada edición do festival de curtametraxes de Cans.
Neste mesma praia desenvolveranse ademais
os diferentes cursos de
danza africana, percusión, danza dos velos,
malabares, batucada e
novo circo, así como a
olimpíada malabar e a
romaría gastronómica na que se
poderán degustar, dende o mediodía do sábado e do domingo
pratos típicos doutras latitudes.

Explosión musical
Pero o máis destacado do Reperkusión 06 volven ser os
concertos nocturnos, para os
que este ano os organizadores
apostaron por grupos destacados dentro da world music,
gabados pola crítica e a pren-

sa internacional. Un deles,
Ojos de Brujo, foi premiado co
galardón de mellor grupo europeo de 2004 que outorga a
BBC-Radio 3. Estes cataláns,
fillos da rumba e o flamenco
presentarán en Allariz, único
concerto que darán en Galiza
este ano, o seu último traballo
Techarí, título que en lingua xitana significa “libre”. No Campo de Vilanova tamén actuarán
os madrileños No Reply e os
cataláns Radio Malanga, un
grupo formado por compoñentes de Dusminguet, Stigmato
Inc e de Ojos de Brujo. Esta última banda está formada por
dez músicos, baixo a batuta de
Dennis Hernández “El Huevo”
e Orbe Ormides Ortiz, que inspirándose nas súas orixes e
no día a día do barrio introducen nos seus traballos o funk,
reggae, salsa, jazz e rumba.
O sábado a cabeza de cartel
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é Fanfare Ciocarlia, unha banda de metais romanesa que racha o pentagrama coas súas
melodías frenéticas e imposíbeis. Comezaron como orquestra para vodas, funerais e bautizos. Dende aquela esta fanfarria non só achega a música
tradicional romanesa senón
que ademais é capaz de imprimirlle unha pegada persoal. Este ano a BBC-Radio 3 elixiunos
como mellor grupo europeo.
Esa mesma noite actuarán os
granadinos Eskorzo, tamén co
seu único concerto en Galiza,
Telephunken Dj, e Os Festicultores Trouppe e GalegoZ.
Pecharán o festival os concertos do domingo que comezarán na Acearrica a partir das
17 horas. Alí daranse cita o
grupo de percusión Aperta,
Turres Band, Folkolikos, Los
Batukeros de la calle, Som do
Galpom e a Freetanga.
Todas as actividades do
festival son de balde agás os
concertos do venres e o sábado e os cursos de percusión
africana. A entrada do concerto custa 21 euros en billeteira e
18 de comprase de xeito anticipado. Pódese adquirir tamén
un bono para os tres días que
dura o festival por 35 euros en
billeteira e 30 anticipada.♦
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Futuro para as PESQUEIRAS do Miño
M. BARROS
As pesqueiras do Miño poden
converterse nun Ben de Interese Cultural, na categoría de lugar de interese etnográfico,
despois de que a Concellaría
de Cultura iniciase os trámites
para a súa declaración. Con esta iniciativa perséguese a posta
en valor e a conservación dos
pescos, testemuñas dunha actividade pesqueira enraizada
nos usos e oficios tradicionais.

Pesqueiras no río e unha das redes que se utiliza nelas.

poñer en marcha os trámites para
a declaración das pesqueiras Ben
de Interese Cultural, na categoría
de lugar de interese etnográfico.

e, máis recentemente, seguida pola Plataforma en Defensa do río
Miño, formada por empresas,
grupos ecoloxistas, sindicatos,

A contracorrente
ALBERTE REBOREDA

ue non vos engane quen diga que xa non é deste mundo, é senador en Madrid e foi elixido por quen nos representa democraticamente. Facédelle caso ao poema de Kiko Neves que
nos lembra que aínda están aí. Procurade na rede a súa entrevista no
ABC, non merquedes este xornal, e aí está toda esta ideoloxía que se
mantén, esa que aflora coa pena de que en España, sinónimo de Galiza, ou metonimia, non nace rapazada nova, e isto provoca unha
chamada da emigración. Imaxinade o que pode pensar das adopcións
internacionais! A emigración a Cuba dos seus pais, non foi o mesmo,
non eran as mesmas condicións. A mafia e as tramas si, lembrade o
capítulo “O barco Negreiro”, tan actual, na novela de Otero Pedrayo,
Os camiños da vida, lembrade a morte e o engano. Todos eran
galegos e tamén soñaban. Non vos deixedes enganar desde o mar
nunha foto case infantil coas “fanequeras” nas súas primeiras
vacacións, pola súa boca saen frases que nos lembran aquel España
es diferente para xustificar entre o turismo a ditadura, as súas palabras
esixen un perdón e un arrepentimento cando fala das vítimas do terrorismo, el que nunca se arrepentiu de nada. Lémbranos que a desmembración do estado (frase de moda), non é posíbel “porque os españois
non o van a permitir”. Desexa que aprendamos de Inglaterra e dun
xeito frívolo, volvendo unha vez máis a magoar a esas vítimas ás que
sempre esquece e nunca lle pediu perdón, fala da recuperación da
memoria histórica. A estatua de Cromwel, aínda que implantara
“unha ditadura feroz despois de decapitar ao rei”, lémbralle á Gran
Bretaña que a monarquía parlamentaria é o mellor. El nunca dixo que
a estatua de Franco lle lembrase ao pobo unha ditadura feroz, el nunca condenou esa ditadura. Na Praza de San Mateo, no Concello de
Narón, estaba a estatua do Ladrón das Patacas, decapitárona, e o
pobo estaba dividido, xa que ese monumento evocaba unha ditadura
cruel, unha represión aniquiladora na que el participou. Saberá quen
era o ladrón das patacas? Facendo gala do seu coñecemento lingüístico e quizais doutro tipo de simpatías, díxolle Auf Wieder Sehen, a Alfredo Súarez Canal no Parlamento, trabucouse xa que iso é: até máis
ver. El quería dicir adeus, que xa sabemos que é o que se lle di aos
mortos. Pois adeus, mais non vos trabuquedes aínda están aquí.♦

Miño á altura da comarca do Condado, a modo de titáns vencidos e varados na ribeira. Sometidas a un réxime de multipropiedade que
dificulta o seu mantemento e conservación, a
maioría delas son titularidade da empresa FENOSA, que as adquiriu hai 25 anos para ganar
o dereito a facelas desaparecer, construíndo un
encoro que as anegaría de por vida, o que xustificaría o título doutro libro do escritor nipón:
As augas anegaron a miña alma.
Coa aprobación por unanimidade da iniciativa do deputado nacionalista Xosé R. Paz

que facer coas nosas prazas?

MARGA ROMERO

carme nogueira (vigo 1970)

Escribiu o Nobel de literatura xaponés Kenzaburo Oé que decidira facerse escritor para
describir a dor dun peixe. Seguramente non
estaba pensando na lamprea, pero ninguén
mellor que o autor de A Presa para narrar as
penas dun peixe lendario –un auténtico fósil
vivente di del Adela Figueroa- que desaparece pouco a pouco do pai dos ríos galegos.
Se a contracorrente é a vida da lamprea, a
contracorrente foi tamén a vida das pesqueiras
nas últimas décadas. Este exemplo de construción ciclópea levántase por centos á beira do

Cromwell e
o Ladrón das Patacas

Q

Con esta decisión culmínase toda
unha serie de iniciativas para a
protección legal dos pescos, iniciada por Ignacio Gago en 1979,

ant_art

A explotación pesqueira do río
Miño foi durante séculos unha
fonte de riqueza e complemento
económico da poboación miñota, e as pesqueiras, os elementos
que a imaxinación popular ideou
para tirar do río lampreas, sábalos ou salmóns.
A construción de encoros e o
abandono do rural provocou que
poucos ríos galegos, entre eles o
Ulla e o Miño, conserven este tipo
de elementos etnográficos nas súas marxes, e que o seu número nas
ribeiras miñotas descendese notabelmente nas últimas décadas.
Tras a construción dos encoros
de Frieira, Castrelo do Miño, Velle, Os Peares e Belesar unha de
cada tres pesqueiras situadas no
pai dos ríos galegos desapareceu, e
dos 700 exemplares que eran útiles en 1963 empréganse na actualidade pouco máis de un centenar.
Con estes datos sobre a mesa,
a Consellaría de Cultura vén de

colectivos veciñais e partidos políticos, entre outros, e o BNG,
presentando no Parlamento unha
proposición non de lei solicitando
da Xunta a declaración de BIC.
Esta protección, a máxima que
contempla a Lei de Patrimonio
Cultural de Galiza, englobará todas
as pesqueiras situadas nos termos
municipais de Crecente, Arbo, As
Neves e Salvaterra do Miño.
Coa declaración o que se persegue dende a Dirección Xeral
de Patrimonio é a posta en valor
e a mellor conservación destes
elementos etnográficos, reflexo
dunha actividade pesqueira tradicional. A declaración implica,
entre outras medidas, que calquera actuación nestas construcións necesitará unha autorización expresa.♦

Antón, en decembro do pasado ano, as pesqueiras do Miño albiscan un mañá prometedor, un porvir de vida que garantiría a súa supervivencia como ben etnográfico de valor
extraordinario, merecente da declaración de
Ben de Interese Cultural, o maior grao de
protección que prevé o noso sistema legal.
Longa vida para estes cetáceos de río labrados en pedra que queren deixar de mirar o
seu futuro a contracorrente.♦
ALBERTE REBOREDA é Técnico de Patrimonio Cultural.
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Onde están as nosas vacas rubias?
M.V.
U-lo aquel millón de
vacas computado por
Manuel Rivas cando o
noso escritor intentaba
emular ao Conselleiro
de Agricultura? Un
xornalista de A Nosa
Terra preocupouse de
buscar exemplares dun
dos principais símbolos
da identidade galega e
atopou a resposta: as
vacas tamén emigran.
Os que a pesar de ser de
cidade, ou precisamente
por iso, temos o campo
idealizado, non deixamos
de lembrar as gratas experiencias vividas naquelas
visitas bucólicas ao mundo rural: as vacas rubias
de ollada lánguida e ex- San Lorenzo del Escorial.
crementos permanentemente apegados aos seus
cuartos traseiros, o zudre que sa- ruña verá que quedan poucas e
ía das cortes en regos interminá- asustadas ante o avance inexorábeis e no que insistíamos en ba- bel dese monte desordeado que
tuxar coas nosas botas Gorila, an- acabou cos tradicionais pastos.
Para saber onde se atopan
te a ollada impresionada dos paisanos, en fin, todo aquelo que agora as nosas queridas vacas runos facía identificar máis con bias percorremos diversos punHeidi que con calquera outro tos da península e incluso fomos
máis alá. Velaquí os resultados
programa da televisión.
Ah, pero onde foron agora to- da pescuda.
No transcurso dunha rápida
das esas vacas? Se vostede percorre as provincias de Ourense e viaxe á cidade estremeña de BaPontevedra non atopará ningunha daxoz, vía Lisboa, puidemos obe se se interna nas de Lugo e Co- servar como nas beiras da auto-

estrada pacían tranquilamente
vacas como as nosas, o que non
deixou de abraiarnos tendo en
conta que o chan era case completamente areoso e só se atopaba protexido do duro sol por algunhas árbores raras.
Máis tarde, nunha viaxe ás
Canarias, situados case no centro
xeográfico da illa de Fuerteventura, visitamos o “poblado rural”
de La Alcogida, sete vivendas
acondicionadas para albergar un
ecomuseo que mostra aos visi-

Traballa nos procesos de subxetivización e a función normalizadora dos espazos a
través da fotografía e a instalación. Nos últimos
traballos
(Serie Refuxios:
Urbanitas, Marco,
Vigo, 2006;
Metrònom,
Barcelona,
2005/06;
Galería Adhoc,
Vigo 2004/05;
Coro da
Universidade de
Santiago, 2003)
esta problemática
materialízase
nunha serie de
obxetos para o
espazo público. É
licenciada en
Belas Artes pola
Universidade de
Salamanca e
Doutora pola
Universidade de
Vigo, na que foi
profesora asociada e investigadora. Foi bolseira
na Hochschule del
Künst, Berlín e
membro fundadora da revista de
arte e cultura “Fe”
(1995-1999). É
autora de La
representación
como puesta en
escena: para una
teoría de la mirada (Ed. Alfons el
Magnànim,
València,
2001).♦

contado como galegos e
nós deseguida descobrimos nos seus ollos as
saudades dos antigos
prados verdes.
Comezara xa a convencerme de que ás vacas rubias tamén lle tocara emigrar. Lóxico
tendo en conta que antes
emigraran os seus donos
e, aínda que en tempos
houbera gando en réxime de liberdade, xa dixemos que agora a selva
vexetal o invade todo no
noso país e só queda lugar nel para Tarzán ou
para algún incendiario.
Andaba nesas cando, pensando en cambiar de tema, púxenme
a ler o suplemento Babelia de El País (2 de
MIGUEL DE GUZMÁN / El País
setembro), sección de
arquitectura, e alí estatantes como transcorría a vida no ban, na imaxe que aquí reprodupasado. A carón dunha das vi- cimos, cinco vacas rubias polo
vendas, un pendello e baixo el menos, retozando coa silueta de
dúas vacas rubias, dous burros San Lourenzo do Escorial ao
pequenotes e un camelo lanzan- fondo. Elas claro, non eran as
do excrementos redondos, tres protagonistas, senón o novo Teaou catro veces máis grosos que tro Auditorio, de forma cúbica,
os das nosas ovellas. As vacas e que se observaba entre os edifinós ollámonos e ambas partes cios. As vacas eran só a gornidémonos de conta de que, a pe- ción da foto, o elemento exótico.
sar de pertencer a distintos ámbiNeste momento estou a platos do mundo animal, eramos nificar unha viaxe ao zoo de
compatriotas. Elas, sen ouvirnos Barcelona. Xa me preparo para
falar sequera, recoñéceronnos de o peor.♦

García Teixeiro
& Sierra i Fabra
M.B.
Antonio García Teixeiro asina,
xunto con Jordi Sierra i Fabra,
unha das obras máis orixinais
publicadas recentemente para
nenos. O libro titúlase Contos e
poemas para un mes calquera
(Planeta & Oxford) e foi escrito
por ambos autores
en diferentes tempos. A partir dun
poema de García
Teixeiro, Sierra i
Fabra debía confeccionar un conto
breve e dun conto
do catalán o galego
tiña que artellar uns
versos. O resultado
é un libro estruturado en trinta e un capítulos, cada un cun
poema e un conto,
que fuxe dunha obra
a catro mans, cunha
proposta na que a
parte narrativa está ben diferenciada da poética.
O proxecto naceu o pasado
ano tralo encontro de ambos autores en Cataluña. A partir daquela a idea vai tomando forma e comeza a fraguarse grazas a internet. “O proceso de traballo
desenvolveuse a través do ordenador. Eu enviáballe os poemas a
Jordi e el facía o mesmo cos contos. El escribía en aeroportos, hoteis e eu no meu estudo, rodeado

de libros e de música”, explica.
O que empezou como un xogo rematou nunha “obra sólida”
publicada en galego, castelán e
en catalán. “Gustaríame que moitos mestres visen o libro como un
punto de arranque para fomentar
a creatividade nas
escolas –indica o
poeta- e que servise de detonante para motivar aos nenos nas aulas”. A
idea xa se está a
poñer en práctica
en Cataluña.
Por outra parte, o poema de
García Teixeiro
Pombas de menta,
incluído no libro
Paseniño, paseniño (Everest) formará parte do repertorio do cantautor Paco Ibáñez. O músico,
que para o poeta “é a persoas que
mellor entendeu a idea de trasladar
a poesía ao público e que fixo que
moitos coñeceramos aos grandes
poetas da lingua castelá”, está previsto que actúe en Galiza no mes
de novembro no marco dun concerto pola memoria histórica.
Esta non é a primeira vez que
Paco Ibáñez musica poemas galegos. Xa sorprendera ao público
coa versión do poema Chove, de
Celso Emilio Ferreiro.♦
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Preterición
A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Leopoldiño!: ‘eu case sopro o lume’
Coñecedes a Leopoldiño?, non?
Pois direivos que non se distingue por ser grande nin pequeno,
senón polas súas feituras que son
contrafeitas coma as dun choqueiro cativo mal amañado nunha noite de antroido.
Leopoldiño tiña moita afección pola arte de Picadillo, e un
día admitírono a cociñar, nada
máis que de nome, nun pazo galego onde había uns señores moi
serios, que daban cobiza a máis
dun filólogo americano con ou
sen bicornio. Pero non o admitiron, naturalmente, como tal cociñeiro, que malpocadiño! Nunca
en cousa semellante se vira, se
non como simple pinche, ou como se di na Coruña, de pícaro.
Admitiu o cargo, respondendo que se sentía moi honrado co
agasallo que lle facían.
Pasou algun tempo, e Leopoldiño preguntoulle a un dos

cociñeiros do pazo.
—Que teño de facer eu?
—Tí? O que fai o can de San
Roque.
—E que fai o can de San Roque?
—Lamber
—A min déronme o cargo de
pícaro sendo un cociñeiro de primeira, como en ningures se ten
visto outro.
—E quen o di?
—Dígoo eu.
—Pois mira, meu Leopoldiño, diralo ti, pero que xuncras
me leve se o que tes cociñado
chega á categoría de larpeirada.
Unha vez fixeches un prato do
país, e por falta de venda, apodreceuche na despensa.
—Eu non podo admitir, recontra!, o ser pícaro. O meu decoro non o permite. Ademais,
que me dades de xornal?
—E que che habemos de dar,

meu Leopoldiño. O teu decoro, a
túa limpa crianza...
—Si? Pois xa vos direi cantas
son catro...
E foise Leopoldiño botando
charamuscas, tan irritado, que por
primeira vez na súa vida púxose
dereito e lanzal. Case que semellaba unha lumía, con perdón.
Todos os boletíns da vila deron conta, no outro día, da dimisión de Leopoldiño. Leopoldiño
era o cociñeiro mais xentil e sabedor da vila e trinta légoas máis
á redonda. Sentíase tan foncho,
que para el Picadillo era un esquelete, un neno de teta. Ave
María! Que descubrimento fixo
entón a vila!
E despois, Leopoldiño púxose a reflexionar:
—Se catro e catro son oito…
Catro e cinco... é un pouco máis!
O noso xentil e sabio, –e aínda poida que doutor Leopoldiño–,

A Viñoteca

atopou na rúa co mesmo cociñeiro con que tiña parolado no pazo.
—Ven acó, meu Leopoldiño,
ven acó, meu rulo. Tí renunciaches dicindo que eras cociñeiro.
—Si, señor.
—Cociñeiro ti?
—Señor, en verdade, e aquí
para inter nos eu non son cociñeiro nin tal cousa me tiñan nomeado.
—E logo que es ti, meu Leopoldiño?
—Na arte de Picadillo eu case sopro o lume.
—Vaites, vaites, Leopoldiño! Con esas feituras que Deus
che deu só che faltaba o ser fachendoso. Polas túas argalladas
e polo mal ensinadiño que estás,
es merecente de que te gabe Pepiño Rigueira, que é a maior e
mais esmendrellante desgraza
que pode caerlle a un home nesta baixa terra.♦

ANTONIO PORTELA

Os ideólogos
O viño é historia milenaria, cultura, xeografía, arte, bioloxía... e
técnica, non é só o produto dun
cultivo e unha elaboración.
Se pescudamos nos viños
máis atractivos e orixinais, aqueles que chegan mais alá, atoparemos homes coñecedores do seu
viñedo e cunha gran cultura do
mundo do viño, de onde vén por
onde pasou e sabendo isto cara a
onde pode ir. Aquí entraría esa
dose de xenialidade que posúen;
o que non atoparemos serán eses
enxeñeiros que son meros técnicos carentes dunha mínima cultura vitícola.
Os últimos tempos trouxeron

grandes investidores sen demasiada cultura do viño, feito non
moi importante porque o diñeiro
é diñeiro, o realmente grave é a
dependencia de enólogos con
capacitación técnica, iso que se
estuda e practica nunha facultade, mais sen idea do viño e moito menos da interpretación dun
terruño. O resultado son viños
sen orixinalidade, aburridos, sen
alma, clónicos.
Imaxínense se isto pode ocorrer en zonas con flamantes facultades de Enoloxía, que se pode dicir de Galicia, carente desta
facultade pese a ter cinco denominacións de orixe, onde a maio-

ría dos encargados da elaboración nas adegas son enxeñeiros,
con estudos meramente técnicos
nos que a viticultura e a enoloxía
son anecdóticas, e non digamos a
cultura vitivinícola.
Coma preguntaba un periodista madrileño, si! Prefiro un
periodista metido a bodegueiro
coma este, a un enxeñeiro ou
enólogo sen ideas nen cultura do
viño, preguntábase cales eran as
claves da personalidade, e contestábase que: “moitas e acotío
relacionadas con decisións humanas: as castes elixidas e plantadas, o tipo de ensamblaxe, o tipo de crianza. E aí é evidente

Os Nomes dos Lugares

que un ideólogo de talento, capaz de deseñar un estilo de viño
terá vantaxe sobre o practicón
rutinario”.
“Simplemente” cómpre aplicarlles a uvas fantásticas e terroir
peculiares a ciencia e a arte para
reflectir personalidades singulares... universais.
Por enriba dos nomes máis
rimbombantes e coñecidos de
ideólogos pero tamén viticultores
e enólogos (Peter Sisseck, Mariano García, Miguel Ángel de Gregorio, Álvaro Palacios, etc.) eu
poría coma exemplo a Raúl Castro de Castro Ventosa e como non
a Luís Anxo R. de Arnoia.♦

CÉSAR VARELA

O río Masma
Se acudimos aos tratados ao uso,
para explicar a orixe do nome deste río, sempre nos atopamos coa
mesma ladaiña: “orixe prelatina”.
Isto acontece con cantidade de palabras, e sobre todo, topónimos.
Os investigadores, pensamos
nós, que pesquisan pouco, e repiten o “chavón”, que xa outros
procuradores de predicamento dixeron, facendo así, cada vez máis
ateigado o baúl onde se recollen
as máis variopintas palabras, etiquetadas todas como “célticas”,
“prelatinas”, “ilíricas”, e por aí.
El non seria máis honesto dicir:
“orixe descoñecida por nós ”?
Este foi o destino que seica lle
tocou ao río Masma, tilado sempre como de orixe céltica ou prelatina. Nós temos a tendencia a
seguir o camiño que marca unha
obviedade, dicindo que, xa que
Galiza, filla de Roma é, debemos
procurar a orixe dos seus nomes,
dentro da lingua latina, no seu de-

vir até o galego de hoxe.
O caso do río Masma parécenos exemplarizante. Cando olla-

mos, aos pés de Foz, o esteiro
que arma o río, antes de se perder no mar, resulta ben recha-

mante, a enorme cantidade de
area que o seu caudal acarrexa.
Os antigos deberon chamar, a semellante fenómeno xeográfico,
un estuario ou marisma. Da primeira palabra saíron os Esteiros
que no noso país son, e da segunda é de onde nós entendemos
que se formou o nome actual.
Os pasos seguidos, conforme
ás normas da Gramática Histórica serían deste tipo: marisma >
marsma > massma. En evolución
moi semellante á que ocorreu con
Santo Tirso, para converterse no
Santiso de hoxe. Nesta solución,
entendemos que se concilia a evidencia xeográfica, as reguas da
evolución da lingua desde o latín,
e máis, o sentido común.
Deixémonos pois de repetir as
teimas de pasados persoeiros, aínda que nos semellen moi cacarexados, e botémoslle, no achegamento á nosa terra, un chisquiño de
I+S, (Imaxinación e Sentidiño).♦

MARICA CAMPO
(Preterición: Figura que
consiste en aparentar que se
quere omitir ou pasar por alto
aquilo mesmo que se di).

D

espois de máis dun mes
sen asomarme a estas
páxinas, non sei moi
ben que corda tocar. A escrita
é como a herba, se non se
sega unha non nace outra
nova; e a vella, sen cortar,
perde louzanía e mesmo
podrece.
Non vou falar, xa que
logo, dos incendios forestais.
Foi tanta a tinta que se verteu
sobre o tema, que abondaría
para apagalos se se lanzase
desde os helicópteros que
sucaron os nosos ceos
nubrados polo fume. Non vou
falar do oportunismo de
certos políticos nin da
evidente intencionalidade dos
lumes. Tamén diso se
ocuparon os diversos medios
desde todos os ángulos
posíbeis. Non lembrarei que
hai xa ben anos, unha
iniciativa popular presentada
polo Bloque verbo dos
montes, foi rexeitada no noso
Parlamento. Pedíase que se
destinase unha porcentaxe
que agora non lembro a
especies autóctonas. Para iso
a Xunta debía adquirir terreos
e convertelos en bosques de
uso público. Non direi que
aqueles lugares onde non hai
especies foráneas o fenómeno
dos incendios pasou
desapercibido. Non farei
pranto pola terra queimada,
polas vidas que non han
abrollar de novo como os
eucaliptos. Todo fica dito xa.
Tampouco me vou referir
á barbarie israelita, ao Líbano
convertido en escenario
dunha loita que non é a súa,
ás guerras que ten sempre en
perspectiva Norteamérica.
Nin á violencia contra as
mulleres, que escribiu neste
verán aínda máis páxinas das
previstas. Obviarei a
síndrome posterior ás
vacacións, o comezo do curso
académico e o gasto
inevitábel para as familias
con fillos. Non mencionarei o
carné por puntos nin os
accidentes de tráfico.
Falarei da primavera. Si,
da primavera que vén, a do
outono. Sempre escoitei
nomear así o comezo da
estación en que caen as
follas. E é que aquí,
verdadeiramente, a terra gasta
os últimos pulos antes de se
aletargar, a ofrecernos o
adianto da que volverá
pasado o inverno. As
tollemerendas, tal como en
marzo ou abril, virarán da
verde á rosácea, a color da
esperanza. Porque non nos
ten que gañar o desespero.
Fronte a tantos argumentos
para desistir, fica este país
necesitado de nós e da ilusión
por facer del outra cousa. No
desafinado concerto do
mundo, a nosa voz ten que
entoar aquí e agora.♦
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Polos Camiños da Terra

Xesus Torres Regueiro

Andaina
cristiá dos
irimegos
FRANCISCO CARBALLO

E

n Santiago están a
preparar un congreso
de historia e semántica
con eixo no século IV.
Imos ver como
Prisciliano foi impulsor e
vítima dos avatares
grecorromanos e cristiáns.
A andaina cristiá é de
longo horizonte e tivo
unha expresión inusitada
ao revoltallo cultural do
Imperio Romano.
Expresión tan callada que
durou até os nosos días.
Hoxe a cultura occidental
precisa outros partos
relixiosos. Pode alumalos
o cristianismo?
Seguro que si.
Daquela dotouse dunha
organización episcopal,
polarizada en grandes
ciscunscricións imperiais
que lle permitiron
enfrontarse a crises de
crecemento e a perigos
de deterioro moral. Tal
cobertura orgánica está a
modificarse: non satisfai
e os cristiáns asumen a
responsabilidade do
“Reino de Deus” nas súas
mans. Por todo o espazo
occidental nacen e
madurecen
“Comunidades Cristiás
da Base”(CCBs):
colectivos segrares, de
homes e mulleres, que se
responsabilizan de
territorios para
evanxelizar e que contan
coa asesoría de
presbíteros e de bispos.
Neste magma destaca a
diócese de Poitiers
(Francia) e a de Québec
(Canadá).
Na Galiza é de apalpar
este fenómeno: o sábado
día 9 de setembro, no
Chan da Arquiña (Moaña)
teñen manifestación
multidinaria as
comunidades cristiás
(Irimia): unha refundación
de Igrexa galega de
cristiáns. Algo que bole
durante o ano en
xuntanzas e irimianzas.
Un Occidente
cultural con arelas de fe
fonda e con raíces
centenarias, mais con
novos rebentos. Nese
Occidente é Galiza un
país vivo, unha nación
creadora. Ollade os
amenceres detrás dos
incendios e dos
accidentes industriais:
ollade que estamos
sempre a alumar un
mundo novo, un mundo
necesario, que subverte
vellas tiranías e
clientelas obtusas.♦

PILAR VÁZQUEZ

Os penedos de Traba e Pasarela
Polo comenzo dos anos oitenta,
do século pasado (hai que dicir
agora), andabamos por razóns
profesionais polas terras de Vimianzo. Domianso, na fala de
moitos paisanos, como xa recollera aquel malogrado estilista da
paisaxe que foi Lois Manteiga, e
que agora comeza a ser recuperado. Un termo que aínda os lingüístas, que un saiba, non acertaron a explicar. Deturpación da fala, algunha razón ou arcaísmo?
Só lembro telo oído acotío a moitos paisanos, o mesmo que a denominación de castañas aplicada
ás patacas en boca dalgúns nenos.
Daquela gobernaba o concello a UCD con maioría absoluta
e á súa fronte o médico Posse.
Servidor axudou no que puido e
soubo aos que logo organizaron
a candidatura dos veciños e hoxe
están no BNG. Mesmo publicou
neste semanario unha crónica
política de abondo dura co alcalde e médico. Serían os ímpetos
da mocidade. Por alí andaba de
oposición, morna ou tépeda, un
tal “Alajandro”, algo brutiño el,
quen, vaites, vaites!, co tempo
chegaría a ser don Alejandro e
alcalde con maioría absoluta.
Camiño da Ponte do Porto, onde botamos dous anos da nosa vida, os penedos de Pasarela, como
non pode deixar de ocorrerlle a
calquera persoa de ollos limpos e
mente sa, chamábannos fondamente a atención e a admiración.
Á ida ou a volta, alí estaban eles
fachendosos, dominantes. O certo
é que nunca subiramos até eles,
tendo estado mesmo na aldea de
Pasarela para coñecer a escola que
construíran os da “ABC” do partido de Corcubión emigrados en
Buenos Aires. Outras eran as urxencias do momento, cando toda a
comarca estaba aínda por coñecer.

Os penedos son unha formación pétrea única no mundo, en
palabras do xeólogo Vidal Romaní. Hai quen di, porén, que os hai
semellantes na Bretaña e alí están
ben protexidos. O vento e a chuvia esculpiron durante millóns de
anos estas marabillosas formas
que coroan a Serra Forcada, estendéndose por Pasarela, Braño e
Traba de Laxe. Formas antropomorfas e zoomorfas, cambiantes
segundo a perspectiva, que impresionan fondamente, conformando
un auténtico parque xeolóxico e
museo ao aire libre. Tamén as tiñamos ollado dende o inmenso
areal de Traba. Para moitos son os
penedos de Traba. E coincidiu que
a nosa visita e ascenso aos penedos fixémola dende Traba de Laxe, mellor dito dende a veciña parroquia de San Simón de Nande.
Coa ameaza pendendo sobre
os penedos por mor dese proxecto de canteira, cumpría visitalos,
non fose o demo que canda un
quixese ir xa... (xa me entenden).
Cando ADEGA (da que somos
socios pasivos dende hai moitos
anos) organizou con outras entidades unha marcha aos penedos
no pasado xuño, baixo o lema
“Salvemos os penedos”, quixemos ir mais non nos foi posíbel.
Así, pois, na primeira ocasión
que tivemos fixemos unha escapada aos penedos. Ao chegar á
cima neste pasado xullo atopamos todo queimado, por un incendio provocado, queremos
pensar. O monte raso ardera totalmente e as cinsas aínda botaban fume. Pilar tomou medo e
quería recuar. Afortunadamente,
á zona da Moa non chegara o incendio e cara a ela fomos. Na súa
inmediación notábase o paso dos
defensores dos penedos e de certa limpeza que fixeron na maleza

unhas semanas antes, moi de
agradecer. O cume da Torre da
Moa, marcado nos mapas con
272 metros, é imponente. O día
luminoso permitía ollar en todo
o seu esplendor o areal de Traba,
a lagoa e o mar inmenso. Aproximámonos logo da Galla da Pena Forcada, a onde o acceso é
máis dificultoso. Enfronte ollamos os penedos do monte Rascalobos, máis elevados ainda. Fican para outra ocasión os da banda máis achegada a Pasarela: a
Cachucha e a Pedra Grande da
Barca, onde xa actuou aleivosamente a empresa extractora.
Carré Aldao ubica os “ásperos
Penedos de Traba” nesta parroquia que deu nome á poderosa familia medieval á que pertenceu o
feudal don Pedro de Traba, titulado conde de Galiza, aio ou preceptor do que sería emperador
Afonso VII. Historicamente, Traba pesou ben máis que Pasarela
no pasado. Pondal, nos Queixumes dos Pinos refírese aos penedos de Pasarela, non aos de Traba:
Penedos de Pasarela,
Cando vos vejo, penedos,
Suspiro d´amor por ela.
Quen sería ela? Quizá veciña de
a pé dos penedos para lembrarse
dela ao velos?
Algún empresario “de todo me
vale” viu a posibilidade de facer
canteira cos penedos e comezou
polos de Pasarela. O “negocio”
traspasoullo a outra empresa disque vencellada ao grupo Cuíña,
apelido daquel que foi conselleiro
de Ordenación do Territorio. Si, o
defenestrado. Lembran? Parece
que o fillo e o resto dos descendentes do muiñeiro queren moer
os penedos a falta doutra fariña.
O alcalde de Vimianzo, defen-

sor do proxecto da empresa, soltou aquilo de que “As pedras son
pedras”, que dá certa idea da súa
capacidade intelectual e aínda gobernamental. Saiba o alcalde Alejandro que as pedras do castelo de
Vimianzo ou do pazo de Trasariz,
aínda que labradas, tamén son pedras. E tamén o son os varios dolmens que hai polo concello. E parécenos lamentábel que os propios
veciños de Pasarela asuman e defendan a desfeita anunciada, sempre e cando sexan eles os operarios encargados de destruír o seu
propio contorno e reciban unha
porcentaxe de beneficios. O capital depredador sempre conta coa
necesidade e complicidade dos
que precisan dun posto de traballo
ainda que sexa temporal.
Hai algún tempo o escritor
Manolo Rivas, que foi veciño
destas terras, deu a voz de alarma.
Voz tonante e cualificada que vale para o opinión pública pola de
moitas anónimas. O BNG apresentou no parlamento galego unha moción que foi aprobada por
unanimidade para declarar o contorno dos penedos monumento
natural. Un dos tres diarios coruñeses, o de maior circulación, sacou unha ampla reportaxe gráfica
dos penedos achegando a maioría
dos cidadáns descoñecedores a
beleza e grandiosidade deste contorno natural que se foi salvando
das agresións humanas até o momento e chegou ao século XXI
máis ou menos idemne. Mais don
Alejandro arre que arre. Que intereses terá? O presidente Touriño
ten que sopesar esta anomalía.
Con compañeiros de partido así
non fan falla inimigos políticos.
Que os penedos sigan a vixiar
por séculos a aldea de Pasarela e
o areal e lagoa de Traba, eis o noso desexo. Que así sexa!♦
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O Trinque
Cargo en DVD
Agora que moitos temos que
esquecernos do mar, talvez sexa bo para acabar de aborrecelo ver Cargo, filme de suspense que ocorre a bordo dun barco mercante no que a presenza

dun polisón venta a traxedia.
A fita, coproducida entre varios países europeos (entre
eles, Galiza), contou coa interpretación de Luís Tosar. Agora
xa se pode ver en DVD.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

LAO CASTRO
O pintor expón, até este domingo 10, na sala de exposicións A Fábrica.

A OLLADA DO DESEXO
Na antiga Praza de Abastos
podemos ollar sesenta fotografías de Eduardo Blanco Amor.

O Mago Antón

10 no Centro Cultural de
BERTAMIRÁNS.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

MIRIAM CANTERA
Podemos admirar as súas litografías durante todo o
mes de setembro na Fundación CIEC.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

O Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal acolle, desde o vindeiro xoves
14, esta mostra didáctica
sobre as misións espaciais.

A Coruña
■ EXPOSICIÓNS

PILAR LÓPEZ ROMÁN
Poderemos disfrutar do seu espectáculo
de máxia este sábado 9 ás 22 h. na Praza
da Vila de ARZÚA; o domingo 10 actúa ás
20 h. no Porto de PONTECESURES.♦

Ames
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS

Podemos ollar os seus cadros no hotel Eurostars até
o mércores 20.

MANUEL
GONZÁLEZ BARRO
Este artista expón a súa
obra até o sábado 16 na sala Mobob.

MOSTRA
INTERNACIONAL

Fotografías de Javier Teniente sobre o mundo dos
mariñeiros en alta mar que
se poden ollar na Casa da
Cultura até o domingo 24.

Até finais de setembro temos
no MACUF a IX Mostra Internacional de Arte. No mesmo lugar podemos ollar, até
o 9 de outubro, a colectiva de
fotografía Espazos.

■ TEATRO

A MAXIA DA AUGA

DE FÁBULA
A compañía Artello representa esta obra o domingo

O C.S.C. Caixa Galicia
acolle, até vindeiro venres
15, esta mostra fotográfica
sobre Mondariz.

Laxeiro
Laxeiro en Buenos Aires
Aires

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
domingo 17 de setembro no
Museo de Belas Artes.

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.

A sede da Fundación Caixa
Galicia amplia, até o 30 de
setembro, a mostra Do debuxo á marioneta, sobre a
película de Tim Burton.

E

E S P E C T Á C U L O S

Rianxo Rock

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

ALFREDO ERIAS
Este venres 8 ás 20,30 na
sala Xosé Rei Lago (Muiños de Acea de Ama) inaugúrase a súa mostra de pintura Xente no camiño. Até
o 24 de setembro.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

DAVID PINTOR
Os seu deseños e pinturas
poderemos contemplalos
na galería Sargadelos desde
este xoves 7 até o sábado
30 de setembro.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS DO GRAVADO

Ruxe Ruxe.

Dentro das festas patronais, este
venres 8 ás 00 h. van tocar en directo na Praza de Castelao a Banda
Potemkin e A Matraca Perversa;

o sábado 9 ás 23,30 h. no Paseo da
Ribeira teremos a Ruxe Ruxe, Trifulka e The Middle Brains. Apúntaste a cantar a Rianxeira?♦

Los Enemigos
O trío madrileño esta de xira para
celebrar os seus vinte anos, e chega este xoves 7 á sala La Fábrica
de Chocolate de VIGO; o venres 8

vai tocar na sala Capitol de SANTIAGO; e o sábado 9 poderemos
escoitalos en directo na sala Playa
Club da CORUÑA.♦

O vindeiro xoves 14 inau-

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

Podemos
contemplar
a mostra
de Manolo
Millares na
Fundación
Caixa
Galicia
da CORUÑA.

Carteleira
Carteleira

☞

☞
coarenta; Nuevos ámbitos,
nuevos lenguajes, apertura hacia el Informalismo é
o terceiro capítulo no que
dá unha viraxe importante, descubríndonos o Laxeiro experimental; a
mostra pecha co cuarto
apartado, Memorabilia,
que recolle a documentación que deixa constancia
da súa intensa vida artística e social en Buenos Aires. A mostra completase
cun coidado catálogo con
textos de X. Neira Vilas,
Javier Pérez Buján, Carlos
García Suárez e unha interesante entrevista a Isaac
Díaz Pardo.♦

C U L T U R A

A NOIVA CADÁVER

OUVEOS. Un grupo de
adolescentes decide ir pasar unha fin de semana nunha
illa abandonada chea de cans
asasinos modificados xeneticamente nun laboratorio secreto.
Produción italiana de terror cun
resultado bastante frouxo.

No ano no que se cumpre
o 10 cabodano do pasamento do pintor, o Museo
Nacional de Bellas Artes
de Buenos Aires, que é
onde se pode contemplar a
mostra até o 8 de outubro,
en colaboración coa Fundación Laxeiro presenta
esta exposición dividida
en catro partes. A primeira
céntrase na súa obra dibuxística baixo o título Buscando cosas, dibujos y bocetos; a segunda, chamada Galicia en la memoria,
últimos momentos de la
Estética granítica é exemplo o estilo que practicou
durante os anos trinta e

D E

ALATRISTE. Diego
Alatriste é un soldado veterano que malvive como espadachín no Madrid do século
XVII. Aventuras, recreación de
batallas e personaxes históricos.

☞

PIRATAS DO CARIBE. A ARCA DO HOME MORTO. O capitán Jack
Sparrow ten de pagar unha débeda con Davy Jones, o lendario
pirata dono dos fondos mariños.
Efectos especiais de última xeración, loitas de espadas espectaculares e bastante humor.

☞

MONSTER HOUSE.
Filme de debuxos animados sobre unha casa antiga
que ten a capacidade de engulir obxectos e persoas. Varios

rapaces tentarán vencer o edificio monstruoso usando o seu
enxeño. Da factoría Spielberg.

☞

☞

UNITED 93. Recreación do que puido ter sucedido no cuarto voo secuestrado o 11 de setembro do 2001, o
que supostamente tiña como
obxectivo a Casa Branca e acabou esnafrado en Pennsylvania.

A MOZA DA AUGA.
Historia de terror do director indio Night Shyamalan
(O sexto sentido, Sinais, O bosque…). Un veciño dun vello
edificio descobre na casa unha
misteriosa moza que di ser unha narf (especie de ninfa). Tentará axudarlle a loitar contra os
demos que a perseguen.

A NOITE DOS XIRASOLES. Filme de
intriga de produción española.
Tres espeleólogos chegan a unha gruta en Ávila. Alí hai algo
que os asustará.

☞

GARFIELD 2. O mítico
gato viaxa ao Reino Unido para visitar o seu dono mais
alí acabará intercambiándose
por un gato nobre, Príncipe, que
é cuspidiño a el. Historia para todos os públicos con imaxes reais
e debuxos entremesturados.

☞

☞

☞

CIDADE SEN LEI
(EDISON). Dous policías
deteñen dous traficantes de cocaína e acaban matando un deles. O
que sobrevive carga coa morte do
amigo. Thriller policial con Morgan Freeman e Kevin Spacey.

☞

KEBAB CONNECTION. Parodia das películas de kung fu producida en
Alemaña. Un inmigrante turco
decide converterse no primeiro
director alemán de películas de
artes marciais. Moita acción e
bastante comedia.

ALMORZO EN PLUTÓN. Nova película do
irlandés Neil Jordan. A historia
de Patrick Braden, abandonado
cando cativo nunha vila irlandesa e que nos anos 70 foi pioneiro do estilo glam en Londres.

☞

TOLOS POLO SEXO.
Un psiquiatra inventa un
sistema para axudarlles aos enfermos mentais: levalos a un
puticlub para que se deiten coas
prostitutas. Comedia española
de humor groso, con Jordi Vilches, Inma del Moral e Karra
Elejalde, entre outros.

☞

DÍAS AZUIS. Rodada
nas praias do norte de Ferrol, conta a historia do verán de
tres mozos de caracteres distintos.
Filme costumista onde os sentimentos e as vivencias da mocidade volven ser protagonistas.

☞

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.♦

■ EXPOSICIÓNS

Ou París no cinema clásico
estadounidense é o ciclo que
os amadores do cinema poderán disfrutar, en VO subtitulada en español, nos locais das
distintas cidades galegas da
Fundación Caixa Galicia, que
é quen organiza durante setembro e outubro, ás 20 h.
(non sendo en Santiago que
será ás 20,15). A iniciativa será presentada por expertos e
críticos que falarán sobre a
súa visión dalgunha das fitas
propostas. Comeza en VIGO,
este xoves 7 ás 19,30 h. onde
Xosé Cermeño falará sobre

Un París soñado en América,
para logo poder contemplar a
película Un americano en París; nesta mesma cidade, o
próximo xoves 14, a fita a proxectar é Sabrina. Índonos a
LUGO, o martes 12 ás 19,30 h
Jaime Pena falará sobre Un
París expresionista: ‘Esmeralda, a cíngara’ para logo
ollar a película do mesmo nome. En O URENSE , tamén o
martes 12 ás 19,30 Ramiro
Ledo falará sobre Billy Wilder: dous paos á esquerda e
un á dereita, e logo podermos
contemplar Irma, a doce.♦

TIEMPOS DE LIBERTAD
Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990
é o título da mostra que podemos coñecer no Centro
Social Caixanova e que integra obras de arte da transición española de creadores tan relevantes como
Carlos Alcolea, Leiro, Xesús Vázquez, Sicilia ou
Barceló.

MONSERRAT
GÓMEZ-OSUNA
Podemos gozar da súa obra
recente, até o sábado 30, na
galería Marisa Marimón.

AMENCER
A sede desta asociación xuvenil acolle a mostra fotográfica Un verán en mil e
unha instantáneas.

■ TEATRO

■ TEATRO

ELS JOGLARS

Esta compañía representa a
obra Carambola (Cóncavo
convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe, o sábado 9 ás
21 h. no auditorio Reveriano Soutullo.
gúrase esta mostra na Casa
da Cultura, que poderemos
visitar até o 8 de outubro.

Pontevedra
■ CINEMA

Gondomar

FLESH
O Cine-Club Pontevedra
proxecta esta fita, realizada
por Paul Morrissey no
1968, o mércores 13 ás 20 e
22,15 h. na Facultade de
Ciencias Sociais, dentro do
ciclo Historia do Cinema.

■ CINEMA

O GRAN DITADOR
A obra
máis recente
de Montse
GómezOsuna
podémola
ollar na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Cineclub Latino, o vindeiro
venres 15 ás 22,30 h. proxéctase no auditorio Lois
Tobío esta fita de Charles
Chaplin sobre os totalitarismos europeus.

PONTEVEDRA COMO
INSPIRACIÓN

■ EXPOSICIÓNS

A mostra Peregrinacións e
conflito social na Galiza do
século XV preséntase en
dous espazos diferentes: a
Capela do Pilar da Catedral que acolle o referido á
arte sacra; e o C.S. Uxío
Novoneyra que acolle a
parte da arte civil, e que podemos visitar até o 28 de
outubro.

FÉLIX FERNÁNDEZ
A sala do Museo Provincial
acolle unha mostra deste
fotógrafo durante todo o
mes de setembro.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

ENCADRES
As acuarelas de Arturo
Ceide poden admirarse na
galería Sargadelos.

Monterroso
Monterroso
■ MÚSICA

MUTENROHI
Este venres 8 podemos escoitar ao grupo ourensán na
Praza da Cúpula.

Neda
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
A banda folk toca este venres 8 ás 22 h. no adro da
igrexa de Santa María.

A coñecida compañía catalana representa En un lugar de Manhattan, peza
inspirada en El Quijote, este sábado 9 e domingo 10
no C.S. Caixanova ás 21 h.
Entradas á venda (18 e 15
euros) en www.caixanova.es e no telf. 902 504
500. No mesmo lugar teremos o vindeiro xoves 14 a
obra La cabra o ¿Quien es
Sylvia?, que conta con José
María Pou e María Casal
entre os actores principais
do reparto.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

RIVADAVIA E
OS RIVADAVIENSES

■ EXPOSICIÓNS

Lugo
OS CAPÍTULOS DA
IRMANDADE

A Romaxe de Crentes
Galegos é un encontro
que se realiza cada ano, o
segundo sábado de setembro, nun lugar distinto do país, desde hai vinteoito anos e na
que se xuntan
persoas vindas de todas partes para
celebrar
a fe cristiá e a
pertenza
a un pobo
cunha lingua
e cultura de
seu. Como sempre,
organizado por Irimia e
guiados polo lema Redeiras de Esperanza, este

Ponteareas
Ponteareas
LAGARTA LAGARTA
David Pintor
expón na
galería
Sargadelos
do FERROL.

Romaxe de Crentes
Crentes Galegos

Amigos de Manuel María
A Fundación Manuel María convoca a todas as amizades e admiradores do poeta a un Acto de Lembranza este venres 8 ás 5 da tarde no cemiterio de OUTEIRO DE
REI. O rito compatido será A navalla do Manuel. Procurade levar unha rosa.

PREGARIA NA CAMPA DA SANTA SABEL
Desde aquelas, ano a ano,
por setembro nos convoca
deste xeito a túa lembranza.
...Neste afecto.
Sobre a campa competente
á par do Miño, na memoria
de quen foi e será sempre
o noso amigo.
E entre todos
os que estamos aquí xuntos,
unha pregaria común
proclamamos
para espallala afirmando
no teu nome, compañeiro,
que seguiremos loitando
na lección do teu exemplo
e erguendo esta voz en alto
para sermos fieis á Terra
na vontade
de querermos ser quen somos,
popietarios de nós mesmos,
...fillos da Mai e orgullosos
da lingua na que falamos.
Sen esquecer de onde vimos
cómpre seguir sen desmaio
entre tanta pedra dura
tras do amencer que
buscabas,
tras do amencer que buscamos.
Sabemos que é costa arriba
que o amencer está moi alto.
Pero temos a confianza
de ir nos pasos necesarios:
abrindo coa ollada os sucos
da Galiza liberada!♦
MERO E MINI

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,
Leiro ou Manolo Paz entre
outros, percorrendo as tendencias artísticas desenvolvidas na Galiza desde principios do século XX até a
actualidade.

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

O Museo Etnolóxico presenta esta mostra fotográfica.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

MENCHU LAMAS
Desde este venres 8 o
CGAC acolle a súa mostra
A sombra na man. A viaxe
das formas..

TÍTERES
Podemos visitar esta mostra, até o domingo 17, na

ano queren homenaxear
ás xentes do mar, que nos
levan dado grandes leccións de traballo solidario e liberador, este sábado 9, na paraxe do Chan
da Arquiña, en
MOAÑA. A
partir das 11
será a acollida; ás
12 a celebración
colectiva
da misa
irimega;
ás 14 o xantar; ás 16 a
festa; e, ás 18,30
a horación e despedida. Máis información
en www.vieiros.com/canalirimia.♦
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Ourense
Ourense

Sempre
Sempre nos quedará París

biblioteca Caja Madrid
(Rua das Casas Reais 14).

ÓSCAR SECO
O pintor presenta a mostra
Sen novas de interese na
galería Trinta até o mércores 20.

ANA MATOS
Até este sábado 9 podemos
ollar a mostra Arquetipos
de poder na galería C5 Colección.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
O Museo do Pobo Galego
acolle, até 1 de outubro, unha selección de obras plásticas de 55 autores, pertencente á colección da Fundación María José Jove da
Coruña, e que está dividida
en oito capítulos: Entre o
tópico e a modernidade
(Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Nonell, Álvarez
de Sotomayor...); Coa vangarda parisina (Óscar Domínguez, Antonbi Clavé,
Celso Lagar...); Precursores
dunha arte galega (Seoane,
Maruxa Mallo, Laxeiro, Díaz Pardo, Castelao...); A outra arte (Tapies, Millares,
Saura, Leopoldo Novoa...);
Novos xestos (Miquel Barceló, Broto, Sicilia, Soledad
Sevilla...); Padiante que patrás non hai sitio (Lamazares, Menchu Lamas, Alberto Datas...); Encarando o
século XXI (Barbi, Pamen
Pereira, Murado...); e Esculturas (Cristino Mallo,
M. Paz, Leiro...).

ACCIÓNS
ESTRATÉXICAS
Podemos visitar, até este
domingo 10, a mostra Arte
actual na Deputación Pro-

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

Berrogüetto
toca en
NEDA este
venres 8.
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vincial 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.

NAZÓN DE BREOGÁN
Na sede da Fundación Caixa Galicia clausúrase este
domingo 10 a mostra sobre
o Estatuto.

RAFAEL TOUS
Podemos visitar a mostra O
absurdo e a arte contemporánea até este sábado 9 na
sala A Chocolataría.

INTRAMUROS
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, até o
12 de novembro.

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

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.
Alicia Framis
expón
no CGAC de
SANTIAGO
até este
domingo 10.

OBXECTOS
FOTOGRÁFICOS

Convocatorias
IV PREMIO INTERNACIONAL
BARRIGA VERDE
O IGAEM promove este premio para
darlle pulo ao teatro de monicreques e
destacar a súa incidencia social, ademais de homenaxear a Xosé Silvent,
máis coñecido como Barriga Verde,
pioneiro neste tipo de teatro. Poderán
participar todos os autores, de calquera
nacionalidade, que presenten obras inéditas, non premiadas nen representadas
con anterioridade, escritas en calquera
lingua oficial, sempre que se presente
un exemplar na lingua orixinal e cinco
en galego. Establécense dúas categorías, unha de textos de teatro de monicreques para crianzas e outra de textos
para adultos, cunha dotación de 4.000
euros para cada unha. Os traballos serán de temática e extensión libres, considerando o principio de duración normal dun espectáculo completo entendido nun sentido amplo, e presentaranse
mecanografados a duplo espazo en tamaño DIN A4, por unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados,
e baixo un título e un lema inscritos na
súa portada. Acompañarase dun sobre
pechado cos mesmos dados no exterior
e, no interior, o nome e apelidos do autor, o seu enderezo, número de teléfono, correo electrónico e a nacionalidade, xunto cunha fotocopia do documento que a acredite. Os textos enviaranse,
antes do 25 de setembro, ao Instituto
Galego das Artes Escénicas e Musicais
(Pavillón de Galicia, San Lázaro s/n
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA) ou
presentaranse en calquera dos rexistros
das delegacións provinciais da Consellaría de Cultura. Máis información en
www.igaem.xunta.es.

STILLIFE.PINTAR CON LUS
O fotógrafo profesional de publicidade
Peter Schneider imparte un curso, do
19 ao 23 de setembro, na Fundación
CIEC de BETANZOS, en horario de 16 a
21 h. de martes a venres, e de 10 a 14
e 16 a 21 h. o sábado, sumando un total de 29 horas lectivas. O curso está
dirixido a persoas con certo coñecemento de fotografía que queiran profundizar no traballo e tratamento da lus

di Alcaráz e Santiago Mayo, permanecerá aberta até
o 18 de setembro na Fundación Granell.

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

Vigo

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.

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, Jor-

■ CINEMA

EL TAXISTA FUL
O luns 11 ás 20,30 h. poderemos ollar no Auditorio do Concello, nunha sesión organizada polo Cineclube Lumière, esta fita
dirixida polo catalán Jo
Sol en 2005.
■ EXPOSICIÓNS

MÁIS ALÁ DO MITO
A Fundación Barrié presenta, até o 12 de novembro, esta mostra sobre dese-

D.O.G.
SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE
DO HOME E DA MULLER
Convócanse axudas e subvencións
para o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións como fórmula de integración laboral da muller e estímulo ás mulleres emprendedoras de Galiza. Poderán ser beneficiarias destas axudas as mulleres desempregadas que acceden á
cotitularidade dunha explotación
agraria a través da alta no rexistro
de explotacións agrarias prioritarias da Consellaría do Medio Rural
e da correspondente alta na Seguri-

dade Social así como as mulleres
que, en situación de alta na Seguridade Social, no réxime especial
agrario por conta propia ou no de
autónomas, acceden por primeira
vez á cotitularidade dunha explotación agraria na que traballan causando alta no rexistro de explotacións agrarias prioritarias da Consellaría do Medio Rural. As axudas
consistirán nunha prima, por unha
soa vez e beneficiaria, de 2.000 euros pola inscrición no rexistro, que
deberá facerse antes do 30 de novembro. Toda a información referida a esta orde está recollida no
DOG do 18 de agosto de 2006.♦

e os obxectos, mediante a utilización
da cámara de placa, a lus, e o fondo,
comprendendo todo o proceso creativo, a preparación de motivos, a toma
de imaxes, o revelado, uso de diferentes películas, emulsións, etc... Dispóñense dun total de 9 prazas para persoas con coñecementos SLR e laboratorio branco e negro, e o prezo é de 180
euros, que inclúe as aulas e os materiais necesarios. Inscricións e máis información no teléfono 34 981 774 367
ou en www.fundacionciec.com.

IV PREMIO PURA E
DORA VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a
nova edición deste galardón de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades
de narración e ilustración, dotado con
3.000 euros para cada categoría. Na
primeira poderán participar todos aqueles autores de calquera nacionalidade
que presenten os seus orixinais, de carácter inédito, en lingua galega. De cada orixinal entregaranse seis copias, en
papel tamaño folio ou en holandesa,
mecanografados a duplo espazo e por
unha soa cara, no Rexistro Xeral da
Deputación sita na rúa do Progreso 32,
32003, de OURENSE, antes do 12 de setembro. Co orixinal, que se presentará
baixo lema, achegaranse, nun sobre pechado, os dados completos do autor, así
como o título do libro. Na modalidade
de ilustración poderán concorrer todos
os ilustradores de calquera nacionalidade que presenten un mínimo de dez debuxos, inéditos e orixinais, tomando
como base o texto premiado na modalidade de narración deste IV Premio
Pura e Dora Vázquez e a el referidas.
Coas ilustracións, que se presentarán
no seu conxunto, baixo lema, achegaranse nun sobre pechado os dados completos do autor, e entregaranse, antes
do 2 de decembro de 2006, no Rexistro
Xeral da Deputación.

GZ CREA
A Dirección Xeral de Xuventude promove este certame de creadores novos,
co que se pretende potenciar a creatividade dos novos valores e normalizar o

ño escandinavo, producida
polo Museu Nacional de
Arte, Arquitectura e Deseño de Oslo, na que podemos atopar pezas internacionalmente coñecidas de
mobiliario, moda, cristalaría, tipografía, publicacións, iluminación ou tecnoloxía, desde os anos 50
até a actualidade.

uso do galego. Poden inscribirse, até o
15 de setembro, a mocidade galega, ou
residente na Galiza, de entre 16 e 30
anos non profesionais, é dicir, que non
teñan unha relación contractual con algunha empresa nin estean dados de alta como autónomos, que queiran amosar as súas habilidades artísticas. Cada
persoa poderá presentar unha obra por
modalidade, establecéndose doce diferentes: teatro, artes plásticas, fotografía, moda, música, relato, poesía, vídeo, gastronomía, banda deseñada,
graffiti e carteis. Salvo nas especialidades de teatro, música, banda deseñada
e graffiti, a participación será a título
individual, e haberá premios para os
tres mellores traballos, de 3.000 euros,
1.500 e 1.000, para cada especialidade.
As bases específicas para cada categoría e os requisitos de inscrición poden
consultarse en http://www.gzcrea.com.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 06
Ao premio de investigación histórica,
cultural, artística, económica, etnográfica, etc... sobre o medievo en Galiza,
que convoca a editorial Toxosoutos e a
Fundación Comarcal Noia, poderán
concorrer todos os autores de calquera
nacionalidade que presenten os seus
traballos inéditos en lingua galega ou
portuguesa. A extensión deberá ser dun
mínimo de 150 folios a duplo espazo e
enviarase o orixinal e 5 copias, antes do
30 de setembro, á Editorial Toxoutos,
Cruceiro do Rego, 15217 NOIA (A Coruña). Con cada orixinal, que deberá
presentarse baixo lema, xuntarase, en
sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o
título da obra. Valoraranse o rigor, a innovación metodolóxica e o interese para a sociedade. O gañador recibirá un
premio de 3.000 euros e o finalista de
1.200, e a publicación dos traballos por
Toxosoutos na colección Trivium. Máis
información en www.toxosoutos.com.

VI PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
Poderán participar neste certame de
ensaio todas aquelas persoas que o desexen, con traballos inéditos, escritos

JESÚS CELA RODRÍGUEZ

A POÉTICA DA PAISAXE

A Casa da Xuventude acolle, até o vindeiro xoves 14,
unha mostra da banda deseñada deste debuxante afincado na Franza.

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

FARRERAS
Até o 8 de outubro podemos visitar esta mostra na
sala do C.C. Caixanova.

FOD: SE VENDE
A galería Ad Hoc acolle esta mostra até este venres 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

en lingua galega, dunha extensión de
entre 200.000 e 300.000 caracteres incluídos espazos, e de tema libre, debendo evitar o enfoque de investigación especializada ou un carácter estritamente académico. Os orixinais enviaranse, por correo certificado e baixo
plica, antes do 15 de setembro á Editorial Galaxia, rúa Reconquista 1,
36201, de VIGO, por quintuplicado en
formato DIN A4, mecanografados a
duplo espazo e por unha soa cara. Establécese un único premio de 6.000 euros que será outorgado ao ensaio que
posúa maior fondura e orixinalidade e
reúna suficientes méritos estilísticos e
literarios. Ademais o texto gañador será publicado pola editorial Galaxia na
súa colección Ensaio.

II PREMIOS GALICIA
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.♦

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 domingo 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.

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

SWITCH
ON THE POWER

ATLÁNTIDA

Na sala do primeiro andar
do MARCO encóntrase a
mostra Ruído e políticas
musicais, que presenta a un

A banda de música de Matamá vai dar un concerto o
domingo 10 ás 13 h. na Finca de San Roque.
Concerto de
Marlango
o mércores
13 en VIGO.

■ Alúgase vivenda de 60 m2 en Abeleiras-Dornedo (Oleiros), por 210 euros.
Máis información no telf. 981 614 348.
■ 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.
■ A asociación Máximo Gorki de Vigo
imparte cursos de ruso en agosto.
Máis información, de 17 a 19 h, no telf.
986 224 457.
■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.
■ 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. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoxoxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Alúgase habitación con dereito a
cociña e baño propio en piso novo na

Eliezer
Sonnenschein
participa na
mostra Do
reves, sobre
a arte
contemporánea en
Israel e que
podemos
visitar no
MARCO de
VIGO.

MARLANGO
O trío formado pola actriz
Leonor Watling, o pianista
Alejandro Pelayo e o trompetista Óscar Ybarra remata a xira de presentación do
seu segundo traballo Automatic Imperfection o mércores 13 ás 22 h. no C.C. Caixanova. As entradas poden
adquirirse por 20 ou 15 euros en www.caixanova.es,
no teléfono 902 504 500, ou
na billeteira do Centro Cultural de 11 a 14 h. e de 18
até media hora despois do
comezo do concerto.

A Rede

Vilagarcía
ilagarcía
■ DANZA

■ TEATRO

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MARIONETAS

zona de Conxo, en Santiago de
Compostela. Piso amoblado e exterior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel
persoa que traballa e se quede alomenos un ano. Contacto no 687 581 137.
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.
■ 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.

Comeza na quinta feira 14,
na Praça de D. João e no
Rivoli Teatro, e vai até o 24
de setembro. Intervencións
plásticas, exposicións, per-

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.
■ 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.
■ 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.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galiza (CRAEGA), libres de transxénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces alimentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Varal
(www.ovaral.blogspot.com) podes seguir toda a actualidade dista competición e se queres que un torneo LNB se
dispute na túa vila, parroquia ou cidade,
escribe a ovaral@hotmail.com. Outro
deporte é posíbel.♦

formances, danza, circo, teatro de marionetas, de objectos e formas animadas.
A Festa de Abertura será o
xoves 14 ás 21,30 na Praça

PISANDO OVOS
Esta compañía galega presenta a obra N8 OHX este
venres 8 no Auditorio Municipal.

Non vos riades que o conto é triste

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

TAL COMO ERAMOS
Até o venres 22 podemos
ollar na Casa da Cultura a
3ª edición da mostra Fotos
para o recordo.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDA GOMES

A GENTALHA DO PICHEL
www.agal-gz.org/gentalha
Páxina electrónica do Centro Social A
Gentalha do Pichel, un grupo de composteláns decididos a facer activismo cultural nesa cidade e nesa comarca. Entre outras seccións, inclúe información sobre
as súas actividades, artigos, un sistema
de procura e ligazóns.♦

THE MIRAGE
O vindeiro sábado 16 poderemos escoitar en directo na
Iguana Club a esta banda
local de hard rock.
■ TEATRO

A COMÉDIA DA VIDA
PRIVADA
No teatro Arte Livre, até o
domingo 10 de setembro, o
Teatro Novo de Lisboa representa esta obra As representacións teñen lugar os
venres e sábados ás 22,30
h. e os domingos ás 22 h.

No Museu de Serralves podemos gozar, até o 8 de outubro, co traballo desta artista, ademais de con outras
magníficas mostras como
Gego, Desafiando Estruturas; Barry Le Va; ou Da
Natureza... que se poden
vistar até o 15 de outubro.
Até esta mesma data a Casa de Serralves acolle a
mostra Penumbra, de Luc
Tuymans.
■ MÚSICA

CATS
O famoso musical chega
despois de 20 anos en cena
no West End londinense e
no Broadway. Baseado na
obra de T.S. Eliot, Old possum’s book of practical
cats, o musical ten a sinatura de Andrew Lloyd Webber, é en versión orixinal e
con lendas en portugués.
No Coliseu do Porto desde
a terça 12 até o domingo 17
ás 21,30 (sábado e domingo
tamén ás 16 h). Entradas
desde 25 a 55 euros podendo obter máis información
no telf. 707 234 234.

Valle Inclán tamén contou na Feira Franca de Pontevedra e mesmo vestíuse ao xeito de tan festeira ocasión. Aínda así pouco lle
durou a vestimenta medieval á escultura máis fotografada e maltratada da cidade vella de Pontevedra. Algún neto daqueles que
no franquismo xa retiraran a súa figura da cidade, aproveitando
a noite, deulle por roubar o traxe a don Ramón.♦

de D. João a cargo da O’Questrada, colectivo musical cunha vertente cénica
importante, ademais doutras formacións, maiormente de percusión. No Rivoli,
desde o 15 ao 18 mostra de
papagaios de papel de todo
o mundo. O sábado 16 ás
11,30 e 16 h. e o domingo
17 ás 15 e 17 h. A princesa
Ziah pola cía. Era uma vez;
tamén o sábado 16 e o domingo 17 ás 21 h. Flatland
(Trilogia), por Patricia Portela; o domingo 17 ás 16 e
18 h. Selva urbana, danza a
cargo de Mariana Rocha,
que tamén estará na segunda feira 18 acompañada de
crianzas ás 15 h. para realizar o Jogo de pulgas; tamén o 18 pero ás 17 e 18 h.
máis danza a cargo de Teresa Prima; volta a danza coa
cía. belga Baladeux o martes 19 ás 11 e 14 e o mércores 20 ás 15 e 17 h; o martes 19 e o mércores 20 ás
10,30 e ás 15 h, Subtone, a
cargo de Real Pelágio Produções; tamén o martes 19
e mércores 20 ás 21,30 Cavaterra por Circolando; o
mércores 20 volta a danza
ás 11,30 e 17 h. da man de
Teresa Prima; o xoves 21 ás
10,30 e 15 h. Queres que te
conte outra vez? polo criador, intérprete e construtor
de marionetas Delphim Miranda; o mesmo xoves 21
ás 21,30 A viuva astuta a
cargo de Teatro ao largo; o
venres 22 instalación plástica con perto de 2.000 estatuas de xelo da brasileira
Néle Azevedo; o venres 22
e o sábado 23 con distintos
horarios Speakers; o venres 22 e sábado 23 ás
10,30 e 15 h. Pequena fábrica de pinguins a cargo
de Turak / CCB; o venres
22 e sábado 23 ás 21,30
Depuis hier a cargo de Turak Theâtre; e o domingo
24 ás 21,30 The insurrection mass with funeral
march for a rotten idea por
Bread & Puppet Theatre
pecha o FIMP deste ano.♦
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Anuncios de balde
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), en setembro, por quincenas a 250 euros. Telf. 981 761 144.

ue a muller de Pasqual Maragall se veña de dar de baixa
do Partido Socialista de Cataluña-PSOE, despois de varias décadas de militancia, é
algo máis que unha noticia

Ano XXIX.
IV Xeira.

doméstica. Xa se sabe que
as esposas de altos cargos e
de famosos din e fan moitas
veces o que os propios maridos non se atreven a confesar ou facer. A baixa da muller do aínda president é un

dos epítomes da crise do catalanismo dentro das fileiras
socialistas. Pero o máis significativo, visto desde Galiza, é que se ese catalanismo
non é posíbel, madia leva co
galeguismo do PSdeG.♦
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Fran Barreiro
‘Ronaldihno é o máis espectacular e non se dopa’
H. VIXANDE
Como fisioterapeuta, Fran Barreiro Foxo está avalado por
sete anos de traballo no Celta.
El considera que esta actividade, ademais de maña, quere
formación. Ademais, declárase
en contra da dopaxe porque
dana a saúde dos deportistas.
Galiza, berce de fisioterapeutas.
O da selección española de baloncesto, o Bruxo, de Pontevedra, que foi da de fútbol... vostede, que traballou para o Celta...
Se colles algo que che gusta
dedícaslle máis tempo, podes traballar máis porque non cansas.
Os galegos teremos unha
man especial.
Podo dicir que habelas hainas,
pero prefiro falar só do meu caso.
Antes non había fisioterapeutas, abondaba cos compoñedores.
Afortunadamente, todo avanza e a medicina tamén. Ademais,
asistes a cursos, a seminarios...
Hai quince anos non había móbiles, hoxe neles podes ver a televisión. Son outros tempos.
Dígame, se un compoñedor
é bo, para que precisa título?
Desde logo ás veces hai mañas que fan de todo. Outras, se
ademais de ter as mañas, sabes
onde te metes porque tes formación, mellor. Se non sabes, unha
retirada a tempo é unha vitoria
porque hai que ter en conta que
xogamos coa saúde das persoas e
podemos provocar lesións que
non teñen volta atrás.
O deporte hoxe máis que fisioterapeutas anda falto de detectives, digo pola dopaxe.
Hoxe hai máis substancias, pero tamén hai uns principios e a
xente non ten porqué meterse nada.
Cada un é libre pero por desgraza a

CANOSA

dopaxe aparece con frecuencia no
ciclismo. No fútbol cada ano tamén hai un par de casos, pero hai
que crer na honestidade de médicos e deportistas. Non hai que meterse nada raro para estar ao máximo nivel e conseguir títulos.
Recoñeza que hai certa necesidade de espectáculo e a dopaxe axuda.
Hoxe adéstrase tanto que se
pode dar o mesmo espectáculo.
Ronaldinho é o que máis espectáculo ofrece e nunca deu positivo. E hai máis casos.
Onde está o límite da dopaxe?
Hai substancias como os anabolizantes que son dopantes. Todo o mundo o sabe. O límite está
en saber onde queres chegar e en
ser consciente de que se consumes droga, terás problemas.
Para vostedes, canto máis do-

paxe, máis exercicios violentos e
máis lesións, é dicir, máis traballo.
Traballo sempre houbo e a
dopaxe é recente, mentres que as
lesións son habituais no deporte
desde moito antes. O que acontece hoxe é que aumenta o nivel de
adestramento e hai máis esixencia na práctica deportiva. A consecuencia é que hai máis lesións.
Que me di de Giovanella, o
futbolista do Celta sancionado
por dopaxe?
A Giova non mo toque.
Por que?
Porque coñézoo moi ben.
Non houbo ningún caso de dopaxe nos sete anos que estiven no
Celta e podo falar ben de todos
os xogadores, pero especialmente de Giovanella. El sería incapaz de facer dano a ninguén e
moito menos a si mesmo. Teño

absoluta confianza na súa palabra e el di que é inocente.
A vostede traballo non lle
falta... E aos seus compañeiros
de profesión?
A min non, pero houbo quen
tivo que marchar ou dedicarse a
terapias en balnearios porque
aínda que hai traballo, cada vez
somos máis.
Digo isto porque agora hai
moitas cadeiras de masaxe automática.
Son caralladas. Onde estean
unhas mans... que se saque unha
cadeira desas, porque as mans
son sensíbeis e saben o que tocan. A min gústame que a miña
muller me dea unha masaxe ao
chegar a casa, aínda que non entende do tema. Durmo ben, pero
non me quita unha contractura.
Esas máquinas, tampouco.♦

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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Fintas
XOSÉ A. GACIÑO

D

espois de montar o
numeriño insidioso
de que, nas brigadas
contra incendios, algúns
foran rexeitados por non
saber galego, alimentando
os prexuízos dos centralistas que senten crebarse España detrás de cada paso
que resalte as identidades
periféricas, agora veñen de
laiarse de que a TVG non
tivese accedido á retransmisión dos partidos de fútbol, eliminando así un dos
elementos normalizadores
máis importantes da lingua
galega. Verdadeiramente
entenrecedor, se non fose
directamente cínico. (Un
ten a impresión, ademais,
de que, se a TVG, co resto
das canles televisivas autonómicas, tivera puxado á
alza para conseguir esas
retransmisións, seguro que
terían criticado o que considerarían unha dilapidación de fondos públicos)
Son as servidumes da
política, que obrigan a estas fintas dialécticas, que
algúns poden interpretar
como contradicións e outros como descarada manipulación da suposta desmemoria colectiva. Debe
de ser por iso que non lles
gusta nada o da memoria
histórica, aínda que os
seus ideólogos de cabeceira andan a poñer ao día as
razóns dos golpistas do 36,
argumentando que, en realidade, eses golpistas foron
os auténticos demócratas,
que tiveron que levantarse
en armas para impedir a
revolución bolchevique e a
desorde anarquista que se
ían cargar a República. A
memoria histórica ben entendida comeza por xustificar as propias orixes.
Unha boa finta, que
non ten que envexar ás de
Ronaldinho, é a crítica ao
Goberno por enviar tropas
a garantir o alto ao fogo en
Líbano. Acusan a José
Luis Rodríguez Zapatero
de presumir da retirada das
tropas do Iraq, mentres
que, despois, ten enviado
máis tropas ao exterior ca
ningún outro goberno. Como se fosen pacifistas radicais de toda a vida, critican o presidente do Goberno por non ser consecuente coas súas manifestacións antibelicistas.
E para que non se diga
que a dereita non ten capacidade nin desexos de
cambiar, agora andan a artellar interpretacións máis
matizadas dos atentados
do 11-M. Como non hai
maneira de encaixar os da
ETA no organigrama letal,
falan agora directamente
dunha conspiración policial. Debe de ser a maneira de desacreditar dunha
vez a Ángel Acebes, un
ministro do Interior que, á
vista desas revelacións,
non se decatou de nada.♦

