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1,75 euros

Rexeitan unha nova reestruturación no agro

Os gandeiros contra o
Plano Lácteo do Estado

A.N.T.

OS DOMINIOS DE CAÍN
Xosé Carlos Caneiro

Neste mangado de ensaios
sobre estética e liberdade na literatura,
o autor defende e define o seu propio
territorio, o da “literatura a
contracorrente”, fronte ao territorio
do mercado e a “ditadura do simplismo”.
Os dominios de Caín constitúe
unha lectura orixinal, persoal e polémica
que alicerza unha obra e un xeito
de entender a escritura

COMEZOU A ANDAR A XII ASEMBLEA NACIONAL DO BNG.
Fíxoo cun debate no Consello Nacional que entra totalmente na
normalidade política, aínda que sementou unha polémica que ninguén semellaba procurar. O debate tanto interno como externo
centrouse nun aspecto, a fórmula de celebración do plenario, asistencia universal ou por delegados, que é colateral, por máis que se
pretenda buscarlle as voltas e realizar extrapolacións. Deberían
tomar nota deste feito os distintos grupos nacionalistas e correntes internas. O BNG entrou nunha nova fase política e debe definir claramente o seu xeito de actuar nesta situación e os seus obxectivos, dotándose dos instrumentos necesarios. Iso é o que necesita a organización e a resposta que lle debe dar á demanda da
maioría da militancia nacionalista. O que non pode é estar, como
semellan ditarlle os seus inimigos políticos, reinventándose eternamente, ou adaptando os principios que o conforman, entre eles
os organizativos, ás circunstancias máis ou menos conxunturais,
que deberían camiñar cara á asimilación e perda de identidade. O
frontismo é un modelo de éxito. Iso non quere dicir que non poida mudar a fórmula de participación da militancia como ben recollen os seus estatutos. Tampouco se pode penalizar a confrontación dos proxectos diferentes que conforman o BNG na procura
da unidade, pero é máis necesario ca nunca que os seus promotores se fagan responsábeis internamente e cara á sociedade.♦

Que están a
discutir no BNG?
(Páx. 7)

O conflito de México
contado por un
deputado do PRD
(Páx. 20)

As conexións
de SOS
contra o lume
(Páx. 20)
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A compañía pechará todas as filiais que non teñan que ver
coa pasta e coa biomasa

ENCE conta cun acordo político
para permanecer en Lourizán
máis aló do 2018
RUBÉN VALVERDE

Ence pretende consolidarse en Pontevedra máis alá do 2018. A intención non é nova, pero o último plano de reestruturación da empresa, que inclúe a venda das súas filiais, o traslado do seu equipo directivo a Lourizán e o
anuncio de que queren duplicar a conta de resultados nos vindeiros cinco anos, indican que teñen un plano para ficar na Ría de Pontevedra máis aló do prazo concedido polo Goberno. O conselleiro delegado indicoulles
aos sindicatos nunha reunión que a empresa ten un acordo político de futuro para permanecer en Lourizán.
“O conselleiro delegado asegurounos que van potenciar a planta de
papel de Lourizán e que contan
cun compromiso político para solucionar os temas legais, aínda que
non vai ser co actual executivo”,
explica o delegado sindical da
CIG, Heladio Torres. O proxecto
estratéxico de futuro que presentou
Ence confirma que nos planos da
empresa non pasan por abandonar
Lourizán, tal e como se especulaba
dende varios sectores, senón por
fortalecer a planta de pasta de papel. Esta estratexia vén da man do
novo presidente da compañía, Juan

Luis de Arregui, que na actualidade é tamén o máximo accionista.
Para o novo equipo directivo o
grupo Ence, ten que especializarse en pasta de papel e na produción de enerxía procedente da biomasa. Para iso precisa reestruturar
a compañía, desfacéndose daquelas filiais que non estean especializadas nestes dous campos. Lourizán pasará a ser o centro prioritario do novo grupo e por primeira vez o conselleiro delegado terá
un despacho dentro da propia fábrica. Todo o equipo directivo pasará de Madrid a Pontevedra, me-

nos o xefe de vendas, segundo
puido saber A Nosa Terra.
O obxectivo da compañía será
“duplicar o tamaño dos seus resultados nos vindeiros cinco anos”.
No seu plano 2007-2001 Ence
pretende fortalecer o departamento de celulosa pero tamén o de
biomasa. No informe de xestión
do segundo trimestre do ano 2006
a compañía xa recolle esta aspiración de facer que a planta de Lourizán produza por riba do que o viña facendo até o de agora. “Na fábrica de Pontevedra obtívose no
mes de xuño a maior produción

mensual de celulosa de todos os
tempos. Este rexistro en produción absoluto veu acompañado
por outro record na produción media diaria”, sinala o informe.
“A empresa deixounos claro
que a súa prioridade ía ser darlle
máis peso á fábrica de pasta de
Pontevedra e que non teñen ningunha intención de buscarlle unha
nova localización. Investir nunha
nova fábrica suporía un custo superior aos 500 millóns e levaría
aparellado un custo enorme de auga. Confirmáronnos que teñen un
acordo para quedar en Lourizán e

temos que confíar no que di a empresa”, asegura o representante
sindical da CIG no Comité de
Empresa, Heladio Torres.
Outro dato que apunta a que
Ence ten toda a vontade de seguir
en Lourizán máis alá do 2018 é a
forte aposta que está a facer o presidente da compañía, Juan Luis
Arregui, polo grupo industrial. O
pasado 7 de setembro mercou outro 0,7% da compañía, co que elevou a súa participación até o
13,7%. En total investiu 8,3 millóns de euros máis, co cal se siContinúa na páxina seguinte

O futuro das tres filiais de ENCE
A estratexia de centrarse na produción de celulosa e biomasa procedente do eucalipto levou a que a
empresa se reunise cos sindicatos
para anunciarlles unha reestruturación que afecta ao Centro de Investigación e Tecnoloxía, á empresa de reforestación Norfor e á de
fabricación de taboleiros de madeira, Eucaliptos de Pontevedra.
En total, segundo os sindicatos poden quedar na rúa uns trescentos
traballadores, aínda que non hai
confirmación oficial por parte da
empresa e tampouco se lle presentou aínda un plano de regulación
de emprego aos sindicatos.
A sorte das tres seccións será
distinta. Ence pensa vender Eu-

caliptos de Pontevedra a algunha
empresa interesada en entrar no
sector dos taboleiros de madeira.
Malia ser unha empresa de alta
rendibilidade, a nova xunta directiva xustifica esta decisión dicindo que Ence ten que especializarse en pasta en troques de diversificar o negocio.
En canto a Noirfor, trátase sen
dúbida dun dos casos máis curiosos, xa que até o de agora era presentado como unha das xoias da
compañía, que ademais lle servía
para lavar a cara cando a acusaban de ser unha empresa altamente contaminante. Norte Forestal
S.A., filial forestal, adícase á creación de novas masas arbóreas, á
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ano facturou 139 millóns de euros
(7,9 millóns máis que no 2004) e
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4,09 millóns de euros despois de
impostos. Trátase pois dunha empresa altamente rendíbel que leva
durante décadas marcando a política forestal da Xunta de Galicia e
que sufrirá un recorte considerábel no seu cadro de traballadores
para especializarse definitivamente en plantacións de eucalipto. Este é outro dos datos que
confirman que Ence ten un proxecto para ficar en Lourizán máis
aló do 2018.
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unha reestruturación será o Centro de Investigación e Tecnoloxía.
Até agora era presentado como o
gran centro social de Ence, no
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I+D para contribuír á mellora da
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Vén da páxina anterior

túa como o máximo accionista,
con case o duplo da participación
de Caixa Galicia (8,042%) e máis
do duplo que a Caja de Ahorros
de Asturias (5,7%) e Cantábrica
de Inversiones (5,7%).
O presidente non faría un investimento tan grande, despois do
xa despregado a comezos de ano
cando se fixo co control maioritario da empresa. Arregui aposta por
unha alta rendibilidade da compañía, que pasa por manter a planta
de Lourizán, en especial, unha vez
que sinalou a súa vontade de especializarse en pasta e biomasa.
A noticia de fortalecemento da
sección de biomasa para xerar
enerxía eléctrica podería ser positiva para Galicia se trouxese aparellado un cambio na política forestal da compañía. Porén, semella que no plano estratéxico da
empresa continúa a idea de seguir
obtendo biomasa das plantacións
de eucaliptos. Arregui está especialmente interesado neste sector
xa que tamén é accionista de Iberdrola, membro da súa xunta executiva e fundador do grupo de
enerxías renovábeis Gamesa. Na
actualidade Ence ten un acordo
con Iberdrola para suministrarlle
enerxía procedente da biomasa.♦
Xosé Luís García Pedrosa (secretario comarcal de CC OO) conversa con Ana Pastor e a xefa de filas do PP no concello de Pontevedra, Teresa Pedrosa.

R

E

Antón Masa, presidente
da Plataforma para a
Defensa da Ría

‘Para conservar o
traballo os
sindicatos deberían
presionar para
cambiar a
localización’
Segundo Antón Masa, o máis
destacábel do anuncio de reestruturación de Ence “é a falta de
respecto polos traballadores. A
empresa deixou claro que só se
preocupa polo seu beneficio económico. A situación tamén pon
de manifesto o fracaso dos sindicatos da empresa que sempre defenderon a súa dirección”.
En opinión do presidente para
a Defensa da Ría, “até o de agora
Ence utilizaba Norfor, Eucaliptos
e o Centro de Investigación para
lavar a súa mala imaxe. Semella
que coa nova dirección van apostar soamente pola pasta e o beneficio total. Este anuncio debería
levar a unha reflexión por parte
dos sindicatos, que se queren conservar os seus postos de traballo
máis aló do 2018 saben que teñen
que presionar á empresa para buscarlle unha nova localización á
planta de pasta”.
Para Antón Masa outro aspecto importante é que “esta noticia debería levar a unha reflexión no seo da sociedade, xa que
vemos que o emprego na empresa é bastante inestábel. Habería
que apostar por un desenvolvemento sustentábel que podería
producir unha explotación da ría
moito máis estábel. Non hai que
esquecer que o que lle pasou o
outro día á empresa química no

Antón Masa.

Umia pode pasarlle á planta de
celulosa ou á de cloro e esfarelarían o banco marisqueiro de Praceres, que é un dos máis produtivos de Galicia”.♦

César Mosquera,
tenente de alcalde de
Pontevedra

‘O único que lle
interesa á empresa
é gañar cartos ao
prezo que sexa’
Segundo o tenente de alcalde de
Pontevedra, César Mosquera, a
venda e reestruturación das empresas auxiliares de Ence responden unicamente a unha cuestión
económica e non a unha vontade
de ir reducindo paulatinamente o
peso da empresa na cidade.
“Quen pense que o peche das
auxiliares de Ence responde a
que a empresa baixou as mans e
pensa marchar de Lourizán é que
non coñece como funciona esta
empresa. Levan anos comprando
vontades a través de patrocinios
e subvencións. Deixáronnos o
verán sen auga varias veces e
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chegaron incluso a secar o río
Lérez, que é un dos que máis
caudal teñen en Galicia. Eles saben que están ocupando 500.000
metros cadrados dun lugar privilexiado da Ría polo que non pagan nin un can. Nin tan sequera
pola cantidade inmensa de auga
que consumen. Polo tanto, van
dar batalla até o final para ficar
aquí”, explica César Mosquera.
Segundo o edil do BNG, “Ence é unha empresa acostumada a
ter todo tipo de privilexios e impor
a súa vontade pola forza. Consome máis auga que toda a cidade de
Vigo e non paga canon de saneamento e cada vez que se lle di de
pagar algo envía cartas ao concello
dicindo que vai meter o tema nos
xulgados, como ocorreu cando lle
reclamamos o pago do Imposto de
Bens Inmobles (IBI). En Galicia
levan planificando a política forestal durante décadas, algo que se
potenciou coa chegada de Manuel
Fraga ao poder. Crearon Norfor,
Silvanus, a Federación Galega de
Montes, etc. Todos eles, grupos de
presión que din o que hai que plantar, onde e a que prezos. Non avisan cando nos van deixar sen auga
a todos os concellos da Ría. A xente ten que empezar a saber de verdade quen é Ence”.
O concello lamenta que agora
se poidan perder postos de traballo “en empresas contra as que
nunca protestamos, como o Centro de Investigación, Norfor ou
Eucaliptos. Ence levaba tempo
argumentando que todo o facían
pola defensa de postos de traballo e incluso mandaron os sindicatos da empresa contra nós.
Agora poden decatarse realmente
do que o único que quere a empresa é gañar cartos ao prezo que
sexa. De feito, polo seu volume
de facturación –571 millóns de
euros o pasado ano- non teñen un
alto número de traballadores empregados. Eses postos poderían

N
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multiplicarse se nos deixasen recuperar a Ría e a súa produtividade”, conclúe César Mosquera.♦

Xosé Luís García
Pedrosa, secretario
comarcal de CC OO

‘A empresa quere
potenciar a
fabricación de pasta
en Lourizán e
desfacerse do
demais’
O sindicato CC OO foi até agora
o gran voceiro da opinión da dirección da empresa. Agora cambian de actitude e culpan en parte ao concello e á Xunta da decisión da empresa, malia que as
empresas que pretende vender
Ence nunca foron criticadas por
ningunha das dúas institucións.”Non te xustificación a reestruturación da empresa xa que
estamos a falar de compañías
con importantes beneficios. A
empresa asegura que está interesada na pasta de papel e na biomasa e non noutras vías de negocio, pero nós opoñémonos a estes cambios”, aseegura o secretario comarcal de CC OO, Xosé
Luís García Pedrosa.
Segundo Pedrosa, os sindicatos non se teñen que sentir traizoados xa que “a xunta directiva de
agora non ten nada que ver coa
de antes. Os de agora só pensan
en gañar o máximo diñeiro posíbel. O novo director ten un historial importante nese sentido. Sabemos que a empresa vai seguir
en Lourizán a fabricar pasta de
papel e que queren potenciar este
sector, xa que aseguran que non

Rafael Iglesias.

hai nada máis rendíbel que Galicia en materia de eucalipto”.♦

Rafael Iglesias,
secretario comarcal CIG

‘Non iremos con CC
OO, xa que estivo
vendido ao PP e a
ENCE’
A CIG rexeita o chamamento á
unidade sindical que pediu CC
OO. O seu secretario comarcal,
Rafael Iglesias, acusou a Comisións de ter servido até o de agora aos intereses da empresa pasteira. “Nós non imos da man dun
sindicato que estivo totalmente
vendido a un partido político, o
PP, e á empresa Ence”, subliñou
Iglesias. A central nacionalista
avaliará esta semana as accións a
tomar. “Hai unha nova empresa
que vén cunha idea de capitalismo puro e duro e temos que pararlle os pés”, indicou Iglesias.
Pola súa banda, o sindicato
UGT tamén agardará até que a
empresa anuncie por escrito o
seu plano de reestruturación para
tomar as medidas pertinentes.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

A crispación da
dereita de toda a vida
ten algo de positivo.
Até agora
caracterizábase pola
súa suficiencia e
dominio da escena.
Os que berraban eran
os outros. Dá gusto
velos agora atrás da
pancarta. Falta o
titular de xornal que
poña: “a pesar de
que había
manifestación a gran
maioría desfrutou da
praia”.

Os medios de
comunicación
comezan a ser un
problema.
Demasiados cartos en
xogo. Demasiada
competencia, a
prensa perde lectores.
Resultado: o
sensacionalismo, o
antes denominado
amarelismo
converteuse en
hábito. Titulares
distorsionados,
declaracións
descontextualizadas,
noticias
sobredimensionadas e
mentiras descaradas.
Esaxeración? Non.
Até o Papa se viu
envolto. Un titular,
unha mala tradución
(a mantenta?)
enfrontou o
cristianismo cos
musulmáns. Cando a
Igrexa católica —que
as sabe todas na arte
da comunicación— se
converte en vítima dos
medios, que non lles
pode pasar aos
demais?

Préstamo para
estudos, para a
primeira vivenda.

N

o pasado mes de agosto, despois dun xullo luctuoso, viaxamos pola patria a miña dona e máis eu. Ademais de agarimar
a miña nai, xa velliña e doente, visitamos vellas
amigas e amigos como Saleta, Olga, Tucho,
Manolo, Hilario, Álvaro, Luís e unha longa ringleira. Excursionamos pola terra para esponxar
o espírito coa visión da paisaxe e coa fala coa
paisanaxe. O noso benquerido, admirado e inesquencíbel amigo Manuel María era un verdadeiro experto nesta tarefa. Tiña o don de fitar
cunha soa ollada calquera curruncho ou pormenor, fixarse polo miúdo en facianas que ninguén
percibía e despois relatalas con amenidade e intencionalidade patriótica. Cando escribo estas
liñas cúmprese xa o segundo cabodano do seu
pasamento. Semella que aínda foi onte!
A nosa primeira actividade consistiu en
chegar cedo a Compostala, gorentar paseniñamente o rumor das súas rúas e monumentos e
participar na manifestación convocada por
Nunca Máis contra o lume, pois un, galego
normalizado, sente ás mágoas da nación como
se fosen súas. Aínda non entra nos meus miolos e resístome a entender a mentalidade dos
terroristas incendiarios, que destrúen unha riqueza lentamente acumulada ao longo de séculos, por uns mesquiños intereses económicos e políticos. Noutras épocas quizais serían aforcados por crime de traizón e lesa patria.
Tras a manifestación e despois dun xantar
competente, fixemos un periplo pola bisbarra
de Noia para observar in situ a desfeita do lume. Ficamos abraiados ao contemplar a paisaxe. Semellaba unha nova Nagasaki arrasada
por un estourido nuclear. A nosa ollada parou
de xeito sobranceiro nunha gasolineira que estivo a piques de estalar arrodeada polas lapas.
En Noia volvimos visitar as dúas fermosísimas igrexas que enfeitizan a vila e o cemiterio, cheo de laudas amoreadas unhas enriba
doutras, nun claro exemplo de desleixo arqueolóxico, de preguiza conservacionista dos tesouros culturais e de nulo interese polo patrimonio histórico. Aliviamos a nosa sede na tasca típica en procura de recendos do amigo e
grande escritor Antón Avilés de Taramancos.
Aínda que os novos propietarios ou inquilinos
manteñen a estrutura e os adornos da súa época na taberna, botamos en falla a presenza de
obxectos persoais de Avilés, tales como os
seus libros. Que ben quedaría unha exposición
deles nunha vitrina ateigada de botellas de licores! Unhas fotos súas penduradas axeitadamente nas paredes tampouco desmerecerían
no local. O pobo que esquece os seus loitadores e persoeiros egrexios non é merecente deles. Aixiña se converte en refén dos manipuladores, perde a súa persoalidade e remata desaparecendo no pozo insondábel da historia.
Non descoidamos acercarnos ao Santo André de Teixido, onde eu xa acudira dúas veces
na compaña de Saleta e Manuel María. Pero xa
avisara con severidade a miña dona de que se
non visitaba o santuario de viva, veríase na

Unha viaxe pola patria
XOSÉ ESTÉVEZ

O autor volta desde Euskadi para parar naqueles lugares
que recorda. As sensacións son encontradas e hai certa
decepción pola degradación da paisaxe e da tradición.
obriga de facelo de morta en forma de serpe, cousa que non lle
apetecía, pois como boa vasca
non lle acae o animal que tentou a
Eva. Sorprendeunos o crego celebrando a misa das doce nun perfecto galego. Xa é hora de que a
Igrexa normalice lingüisticamente os seus rituais! Emporiso o ritual da morte aínda padece unha
teimuda castelanización tanto nos
funerais e cabodanos como nas lápidas dos camposantos. No de
Quiroga só existe unha e ben sinxeliña en galego.
Noutra xornada dirixímonos á
vila pesqueira de Caión, que goza
de ben merecida sona polas sardiñas. Levamos unha pequena decepción. A maioría das casas foron
reconstruídas sen respectar ren a
arquitectura popular e orixinal dos
tradicionais fogares de pescadores.
Perdeu, polo tanto, a súa identidade e sen ela non pode ofrecerlle nada ao resto do mundo. Calquera

‘Aínda que
os novos
propietarios
ou inquilinos
manteñen
a estrutura e
os adornos
da súa época
na taberna,
botamos
en falla
a presenza
de obxectos
persoais
de Avilés”

que vai visitar outro país, faino para ver o que de orixinal ten. Pola
contra, para ollar o mesmo non
viaxa nin se move da súa contorna. Fronte a esta política neoliberal, desarrollista, que non respecta
o pasado, hai outra que respecta o
pasado ollando para o porvir. Isto
sábeno moi ben en Alemaña, onde
unha política axeitada de museos
proporciona máis riqueza e divisas
que moitas fábricas, e ademais
non contamina. Na praza da vila
unha execelente casa de pedra atópase a piques de esborrallarse. Pareime a falar cunha señora e comenteille que ese fermoso pazo fidalgo apropiadamente rehabilitado faría moi bon servizo como Casa de Cultura. Resposta da muller:
Ai, Señor, aquí non necesitamos
cultura, o que precisamos é traballar! Sen Comentarios!♦
XOSÉ ESTÉVEZ é profesor na
Universidade de Deusto

Xosé Lois

Cartas

A Alfonso
Álvarez Gándara
Benquerido e respectado Alfonso Álvarez Gándara: Estas liñas
refírense ás opinións do teu artigo “Guión para o cambio cubano”, publicado na páxina de opinión do Faro de Vigo de 22 de
agosto. A respecto do que alí escribes está ben recordar que a
República Socialista de Cuba, o
“longo lagarto verde”, fixo a súa
transición no 1959 co triunfo da
revolución e a construción dunha
constitución revolucionaria. A
verdadeira información non se
consegue na pantalla de televisión nin na prensa escrita. Hoxe,
Alfonso, só camiñando, é dicir,
viaxando, e non como turista, senón como viaxeiro, se pode saber o que está a pasar nos diferentes países e zonas xeopolíti-

cas; por suposto, Cuba non se localiza entre Alemaña e Suíza.
Teno en conta.
Quen ten que facer unha transición, pero xa, é o Imperio ianqui. O Estado español tamén ten
que pór en marcha a verdadeira
transición que coloque no seu sitio o exército e esa macro-seita
que é a Igrexa católica, organización, por certo, antidemocrática
e de estrutura fascista. Aquí estamos con problemas políticos nada cativos mentres persoas da
túa importancia aconsellan a
amortización do primeiro goberno da nosa América que non lle
paga foro ao cacique de Washington. Así que cadaquén debe
arranxar a súa casa.
O mellor que podemos facer
por Cuba e a súa exemplar revolución é deixar que poida vivir sen o
brutal bloqueo que veñen exercendo os ianquis dende hai máis de 45

anos. Amais de inhumana, esta inxerencia é ilegal e imperialista.
E que me dis deses amores
entre os Estados Unidos e a China comunista e o do vello romance dos ianquis e Israel? Polo
visto, parece que todo depende
do tamaño do animal.♦
BALBINO PÉREZ BELLAS
(VIGO)

O Lado negro
de Aguiño
Quen matou o meu canciño?
o pobo enteiro de Aguiño!
e o can que culpa tiña?
comera unha galiña!
pero, viven no cuaternario?
si, todos menos o veterinario!
Nas miñas viaxes polos pobos de
España, ao escoitarme falar,

sempre me preguntaban “¿Es usted gallego, verdad?” “Sí”.
“¡Bendita tierra y bendita gente!” Así pensaba España enteira.
A España que nos valoraba e nos
admiraba, que se entregou axudándonos a limpar as nosas
praias, tamén as de Aguiño, dos
vertidos do Prestige! A España
que se solidarizou con nós e nos
axudou a apagar os centos de incendios, tamén os de Aguiño,
que queimaron a nosa terra este
verán! Que pensará España hoxe
ao ver as imaxes e ler nos xornáis a morte que lle deu Xan Lado ao seu can? Que concepto collerá de nós toda España e o resto do mundo ao ver que toda unha parroquia dá por ben feito e
arroupa semellante delincuente,
arremetendo contra quen denuncia o feito con espeluznantes
imaxes máis que reais e probadas? Que pensarán agora de nós
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Prioridades para a supervivencia
do ser galego
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

A cultura e a lingua galegas precisan dun pulo agora que o Goberno parece máis sensíbel ás súas necesidades. Potenciar o uso do noso idioma en todos os sectores é básico para sobrevivirmos no futuro.
Unha maior presión é necesaria tamén nos
espois dun ano de andanza, o novo goberno galego saído dos lumes estivais ámbitos do cinema e da xustiza, onde os noten que renacer no seu pulo como a ave sos dereitos como cidadáns galegofalantes
fénix, e comezar a adoptar medidas relevantes deben ser respectados, e non de forma excepcional ou testemuñal como até
de cara a preservar o porvir do paagora. Estes son coutos privados,
ís. Cómpre que comecemos por
analizar o estado dalgunhas áreas
e non existe xustificados polo mercado e os
complexos e prexuízos do arcaique impactan a nosa vista, e que
unha Galicia co sistema xurídico español que
nunca antes foron tratadas con
é irrespectuoso e antidemocráticompromiso, como son o galego
que fale
co. Non é posíbel estender por
nos medios de comunicación, somáis tempo esta bula.
bre todo televisivos e radiofónino 95%
É necesario realizar máis
cos, a implicación da cultura galeen castelán, campañas para incrementar a
ga no mundo empresarial, a impercepción da utilidade e a autoplicación do galego en ámbitos
por que todas estima do galego, e loitar contra
como o do cinema e a xustiza, a
que se considera un tabú: a perpercepción e a imaxe do galego
as emisións ocepción
da proximidade con respor parte dos nosos cidadáns, ou o
pecto ao portutratamento do idioma na docencia
se fan tan
gués. Non se pode
ou na tradución, e sobre todo, a
desproporcesar neste esforacción exterior do galego como
lingua “hispánica”.
cionadamente zo constante.
Hai tamén que
É necesario protexer o noso
patrimonio inmaterial con máis nese idioma?” buscar alianzas
fóra de Galiza
convicción, e para iso son necesacon aqueles interias accións de urxencia que inreses no Estado
centiven o uso do noso idioma
nos medios de comunicación. Non é posíbel, que nos sexan máis próximos
se queremos preservar o noso patrimonio gale- para mellor poder conectar o
go, que as emisoras de radio, a non ser a radio galego cos cidadáns do resto
autonómica, emitan nun 95% exclusivamente do Estado. Non é normal que
en castelán. Trátase dunha cuestión de respec- o galego teña máis aceptación
to polo patrimonio galego e os galego falantes, e sexa máis estudado polo rese nunca un ataque aos intereses dos castelan- to do mundo que no Estado.
falantes. E a lóxica que debería xustificar ac- Hai, en certa medida, que
cións encamiñadas nesta dirección é a de que adoutrinar o resto de españois
se non existe unha Galicia que fale no 95% en de que hai algo máis dentro do
castelán, por que todas as emisións se emiten que consideran as súas fronteiras, e neste sentido, a ignotan desproporcionadamente nese idioma?
Debemos tamén achegarnos máis ao mundo rancia é grande.
Cómpre, finalmente, increempresarial e incentivar a etiquetaxe de produtos en galego. É importante que cando menos as mentar a docencia en galego
empresas que realizan actividades na nosa co- nas universidades e incentivar
munidade se impliquen no compromiso, xa esta tendencia de forma resadoptado por algunhas empresas como Eroski, pectuosa, facendo entender a
de utilizar unha política comercial respectuosa necesidade de construír país.
cos feitos diferenciais, utilizando as linguas do Tamén son necesarias as traEstado. Isto pode conseguirse con incentivos ducións de manuais ao galego
fiscais e axudas por parte da nosa administra- na maioría de especialidades.
Sen esquecer que lles debemos
ción e cunha polítia aberta de diálogo.

D

‘S

dar un trato especial aos fillos dos inmigrantes en Galiza, para que comprendan e existencia da cultura autóctona e a necesidade de
preservala.
Obviamente as resistencias serán fortes
por parte de amplos sectores da sociedade,
fóra de Galiza e tristemente dentro dela, porque hai unha gran parte da nosa sociedade
que non entende a utilidade de conservar a
propia cultura e o propio ser. O que provoca
que se boicotee toda actuación neste sentido.
Pero este tipo de resistencia é vencíbel a longo prazo se o apoio da administración e o seu
compromiso político consegue facer visíbeis
os beneficios da identidade cultural propia e
da creación autóctona, tendo en conta que iso
tampouco implica unha renuncia á cultura
castelá, o que nos enriquece dobremente.♦
Gonzalo

dade. Outro é a necesidade que
temos de crer na mentira, basicamente porque o real e verdadeiro
nos destrozaría ou nos resultaría
demasiado doroso para soportar.
Unha outra calidade da mentira
consiste na nosa querencia de que
o mundo sexa doutra maneira e
polo tanto entronca coa esperanza
e coa necesidade de fe, cousa esta
que non deixa de ser o reverso do
anteriormente dito.
En fin, quería referirme á última barbaridade (xuízo de valor)
lanzada polo establishment do PP,

XOSÉ MANUEL VILAMEÁ
(A CORUÑA)

Mentira
A mentira fundaméntase en piares
esenciais para o ser humano. Un
deles é a verosimilitude. Se unha
mentira non é verosimil , é que
non serve para ocultarnos a ver-

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.

é dicir, a teoría da conspiración.
Destaco que hai unha frase básica
na mensaxe do PP que merece ser
analizada por machaconamente
repetida, esta é : “sólo queremos
llegar hasta el fondo. Lo que yo
digo es que se investigue. ¿Por
qué el Partido Socialista no quiere que se investigue?”, e un longo
etcétera nesta liña.
Analicemos a mentira.
1º- estase insinuando (afirmando) que a vitoria do PSOE
foi artellada por eles a través
dunha matanza deleznábel co
obxectivo de gañar as eleccións
e desbancar o PP do poder.
2º- estase obviando que o PP
perdeu o poder por intentar enganar a xente e por erros só cometidos por eles mesmos, erros
que a oposición aproveita, por
suposto.
3º- ao formular a modo de
pregunta trampa se o partido do

A mani do PP contra
os incendios non foi
como as de Nunca
Máis. A do PP foi
anunciada polos
medios. Algún
periódico até ofreceu
previamente o número
de manifestantes que
ía haber.

Abel Caballero,
presidente da
Autoridade Portuaria
de Vigo, pediulle ao
seleccionador español
de ciclismo que levase
a Óscar Pereiro. Está
ben, pero non
sabemos que ten que
ver o porto coas
bicicletas.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

os que me dixeron “¡Bendita tierra y bendita gente!”? Non creo
que se atrevan a dicirme iso de
novo pero se cadra, pénsano aínda que non se atrevan a dicilo.
Que merece unha parroquia
que se pon ao Lado do delincuente e quere botar fora a quen
denuncia o criminal? Merece o
desprezo e a ignorancia. Pois esa
parroquia, para os galegos, é
Aguiño, e para o resto de España, se quedamos quietos, esa parroquia é Galiza enteira.♦

Logo a segunda
hipoteca para unha
vivenda máis grande
ou para a segunda
casa. Para os vellos
unha hipoteca ao
revés: reciben unha
mensualidade a costa
de irse desfacendo do
piso. Un banco xa
ofrece o préstamo
nacemento, con xuros
baixos, para os que
veñan de ter un fillo
ou de adoptalo. A
hipoteca, un modo de
vivir (de vivir preso).

goberno non quere, ou ten medo
a seguir investigando, estase
mentindo de novo porque pretende facernos pensar que alguén
quere ocultar algo, e iso é reprobábel ademais de facineroso.
Son técnicas da mentira moi
estudadas pola clase política.
Hoxe polo PP, antano polo
PSOE pero a deus o que é de
deus, e á mentira en forma de
demagoxia ou sofisma, o que é
da mentira. O GAL montouno o
PSOE e o PP ten igualmente as
mans manchadas de sangue dos
seres humanos asasinados día a
día no Irak.
Como diría un amigo meu:
“se os sacades da política non
son quen de facer nada”. Eu engado: “Non son inútiles, son
mentirosos e asasinos”.♦
ANTONIO RICÓN
(VIGO)

O Movemento de
Non Aliñados criticou
os Estados Unidos e o
desigual reparto da
riqueza. Os países
occidentais
responderon
alcumándoos de
países pouco
democráticos. Como
é posíbel que a
posición de máis das
dúas terceiras partes
dos países do planeta
seña antidemocrática
e, en cambio, a dos
Estados Unidos e a
UE seña a única
democrática e
lexítima?♦
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ganche a ti para que contes
contos” (El País, 13 de setembro).♦

Palabras
conciliadoras
do presidente de
Irán co Papa
A rectificación do Papa despois
dunhas polémicas declaracións
sobre o Islam foi ben acollida
polo presidente iraní, habitualmente alcumado de radical,
Mahmud Ahmadineyad. O líder electo declarou: “Respeto o
Papa e a todas as persoas que
se interesan pola paz e a xustiza. Escoiteille dicir que as palabras que pronunciou foron
mal interpretadas”. O presidente de Irán engadiu que “unha
parte do Goberno dos Estados
Unidos e algúns países europeos din que son cristianos, pero
non o son, porque Cristo, como todos os profetas de Deus,
foi o profeta da xustiza e da
paz. Os musulmáns, os cristiáns, os xudeos, e quen teñen
unha relixión, se son fieis á súa
relixión, deben ser partidarios
da paz, a hirmandade e a tranquilidade” (La Vanguardia, 20
de setembro).♦

NOVIDADES

Hungría vítima
dun truco para
liberalizar?

José Emilio Suárez Trashorras.

‘Mentres El
Mundo pague,
eu cóntolles a
Guerra Civil’
José Emilio Suárez Trashorras, o ex mineiro procesado
polo 11-M afirmou nunha
conversa que lle foi gravada
que “En canto El Mundo pa-

NOVIDADES

NOVIDADES

gue, se eu estou fóra, eu cóntolles a Guerra Civil española. Desde que nacín. Desde a
guerra civil até agora. Se che
veñen cun chequeciño cada...
Por que pensas que o fixo
Nayo?”. Na mesma conversa
a nai pregúntalle: “Eu non sei
porque a xustiza non lle pecha a boca a El Mundo...”
Trashorras respóndelle: “Porque teñen máis diñeiro que
todos eles xuntos, non te fode. Son uns mercenarios. Pá-

NOVIDADES

NOVIDADES

Guerrilleiro
contra
Franco

O primeiro ministro húngaro,
Ferenc Gyurcsany afirmou
nunha conversa privada que
logo saíu á luz que o país estaba na ruína e que lle ocultara este feito aos electores na
campaña electoral. O descubrimento da charla está a provocar graves protestas en
Hungría. El País informaba o
pasado 20 de setembro ao
respecto: “Con sona de dominante e severo, o primeiro
ministro de Hungría é quen
de compaxinar o seu cargo
con varias rodas de prensa
diarias e o mantemento dun
blog, un diario en Internet,
onde pendurou a transcripción íntegra da reunión o 26
de maio pasado na que admitiu terlle mentido aos cidadáns sobre a desastrosa situa-

NOVIDADES

Ferenc Gyurcsany.

ción económica do país. Este
feito fai apuntar a algúns que
a filtración da gravación,
emitida pola radio pública,
podería ter sido autorizada
polo propio primeiro ministro, para convencer o público
da necesidade das drásticas
reformas económicas que fixeron que a súa popularidade
se derrube”.♦

NOVIDADES

NOVIDADES

O movemento
libertario
en Galiza
(1936-76)

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

A cargo dos historiadores
Dionisio Pereira e
Eliseo Fernández.

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
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Bush segue
perdendo
X.L. FRANCO GRANDE

V

an xa varios fungueirazos dados a Bush
polos tribunais.
Decidiron a ilegalidade dos
xuízos militares previstos para os presos de Guantánamo e
resolveron tamén a ilegalidade das escoitas telefónicas
sen control xudicial. Trátase,
no expreso dicir de Bush, de
dúas pezas clave na súa loita
contra o terrorismo. Calquera
dos procedementos previstos
nos manuais máis coñecidos
e usados pola Inquisición, como o do padre Aymerich, son
inocentes en comparanza cos
propostos por Bush.
Como é sabido, no
primeiro suposto o Tribunal
Supremo decidiu a nulidade
dos tribunais militares para
xulgar aos presos de Guantánamo por seren contrarios
tanto á Constitución do país
como á Convención de Xenebra. Son tribunais non autorizados por ningún decreto do
Congreso e non hai un
mandato xeneralizado como
para que o presidente bote
man de comisións militares
cando lle pete.
E no segundo, no das
escoitas telefónicas e control
do correo electrónico, un xuíz
federal mandou interromper
de maneira inmediata os controles feitos sen autorización
xudicial que o Goberno dos
EE UU puxo en marcha no
seu plan nacional antiterrorista, pois ese programa, di a resolución xudicial, é inconstitucional porque viola os
dereitos á liberdade de expresión e á intimidade dos
cidadáns, así como a
separación de poderes que a
mesma Constitución garante.
Pero a Bush e aos que o
arrodean próenlle estas resolucións xudiciais. Tan axiña
como se coñeceu a dos
xuízos militares de
Guantánamo os seus
leguleios puxéronse a darlle a
volta ao fallo do Supremo e
non a cumprilo. E o mesmo
Bush non tivo inconveniente
en dicir que aínda estaba a
tempo de atopar a maneira de
que o seu goberno conseguise a aprobación dos tribunais
militares polo Congreso.
Non atoparon mellor
camiño que interpretar á súa
maneira as convencións internacionais sobre a tortura
redefinindo o seu concepto e
os supostos previstos
naquelas. Ou sexa, procurar
as voltas que mellor acaian
para eludir o cumprimento do
fallo do Supremo. Ten razón
Norman Birnbaum cando di
que “o teimudo narcisismo do
presidente levouno a reclamar
uns poderes de emerxencia
permanentes para a presidencia, como se tivese lido a
Carl Schmitt (cousa que case
seguro non fixo)”. Quixera
unha vez máis o estado de
excepción permanente.♦

Membros da executiva nacional do BNG.

AGN

A proposta de celebrar o plenario baixo
a fórmula de delegados foi derrotada no Consello Nacional

A Asemblea Nacional do BNG
comeza con polémica
AFONSO EIRÉ
O temario a discusión da Asemblea Nacional do BNG, aprobado por unanimidade polo Consello Nacional (adiantado a
semana pasada nestas páxinas), ou a decisión de que as asembleas comarcais discutan antes dos plenario o informe do
Consello Nacional por vez primeira na historia, quedaron
eclipsados ante o debate se o plenario da próxima Asemblea
Nacional se debería celebrar coa fórmula de delegados ou coa
participación de todos os militantes. A proposta de Anxo
Quintana foi rexeitada. O resultado leva a múltiplas lecturas.
Un dos argumentos principais que
se escoitaron no Consello Nacional do BNG para rexeitar que a
súa próxima Asemblea Nacional
se celebrase mediante delegados
foi que a adopción desta fórmula
ía “distorsionar o debate, impedindo a clarificación política necesaria”, que pretenden centre esta
asemblea, con tres apartados básicos: papel no goberno, Estatuto de
nación e eleccións municipais.
Se ollan o rebumbio mediatico, semella que a análises era
certeira. Converteuse no centro
de debate do Consello Nacional
e tamén no centro informativo da
política nacionalista, aínda que a
decisión aprobada é que sexa a
Asemblea Nacional a que decida
finalmente se se dá o cambio de
fórmula ou non.
Un debate que, segundo puido saber A Nosa Terra, se centrou máis nos criterios de oportunidade que en se a fórmula proposta pola Executiva era correcta ou incorrecta.
Poucos dos dirixentes nacionalistas puxeron en dúbida
que a fórmula de delegados fose
incompatíbel co asemblearismo
ou o frontismo que caracterizou
o BNG desde o seu nacemento.
Un dato que resaltar é que a
Asemblea Nacional Popular Galega (AN-PG), nas dúas últimas reunións antes da súa disolución para
lle dar paso ao BNG, celebrounas
polo método de delegados, sendo,
como o seu nome indica, unha organización puramente asemblearia. O BNG xa recolle está posibilidade nos seus estatutos.
Os defensores da fórmula de
delegados argumentaron que perante o aumento da militancia e a

complexidade técnica de atopar
espazo físico para tantas persoas,
o BNG estaba abocado a optar
por esa fórmula.
Argumentaban tamén que o
modelo proposto recolle os mecanismos necesarios para asegurar que as minorías non queden
excluídas, como é o reparto proporcional de delegados entre as
distintas propostas ou o 25% de
votos dos militantes para poder
presentar candidatos.
Ao mesmo tempo, poñen de
manifesto que o plenario é o principal acto, pero que a Asemblea
Nacional nin comeza nin remata
aí. Empeza coa elaboración dos
relatorios no que poden participar
os militantes que queiran, coa presentación de emendas e relatorios
alternativos (se os presenta un
membro do consello teñen que ser
difundidos entre a militancia e xa
pasan ao plenario), co debate nas
asembleas comarcais, e, celebrado
o Plenario Nacional, coa renovación dos distintos consellos locais
e comarcais, a elección dos responsábeis comarcais e locais e a
elección dos membros do Consello Nacional polas distintas comarcas de xeito proporcional ao
seu número de militantes.
Outro dos argumentos a prol
da celebración dos plenarios con
delegados é que esta fórmula
permite un elemento de contraste máis efectivo das distintas
posturas políticas existentes
dentro do BNG e qué apoio político ten cada postura perante a
militancia. Ollando o aval de cada quen, os acordos políticos á
hora de propoñer alianzas para o
Consello Nacional e a Executiva
serían moito máis fáciles.

Medir as forzas
das distintas tendencias
Neste Consello Nacional as distintas tendencias e grupos que
forman o BNG trataron de medir
as forzas cara ao próximo proceso? Algúns así o afirman.
Finalmente, a proposta de celebrar xa a próxima Asemblea
Nacional baixo a fórmula de delegados foi rexeitada por 55 votos en contra, 33 a favor e sete
abstencións.
As lecturas dos resultados foron múltiplas e, coma sempre, interesadas. Desde os que afirman
que Quintana perde o pulso para
limitar a participación da militancia, até os que consideran que o
actual voceiro nacional deu un
gran paso adiante consolidando
unha forza interna propia baseándose no seu cargo de vicepresidente do Goberno. Pasando polos
que analizan que o BNG comezou o camiño para converterse
nun partido “ao uso”, para equipararse, segundo uns á socialdemocracia e outros aos partidos de
centro, unha especie do que quixo
ser e non foi Coalición Galega.
Seguramente, algo de razón teñen todos. Pode que erren cando
afirman que Quintana botou un
pulso para “limitar a participación
da democracia”. A proposta non foi
unha teima persoal nin unha estratexia do actual voceiro nacional. A
UPG estaba a prol desta fórmula,
sempre e cando existise un consenso interno. Así o aprobou nunha
Conferencia Nacional celebrada o
12 de agosto en Ferrol. O que a
UPG non quería era asumir o peso
político deste cambio, fuxindo de
ser acusada, con certeza, de procurar unha nova fórmula para “controlar a organización”. Así as cousas, logo de constatar que outras
organizacións se opoñían e de consultar coas bases, decidiron que debería ser a próxima Asemblea Nacional a que tomase a decisión.
Semella tamén verosímil a
constatación de que o poder interno de Quintana aumentou desde
hai tres anos e que a influencia da

vicepresidencia é un plus. Tamén
que a correlación de forzas no interior do BNG xa non é a mesma.
Así que, como pasa en cada asemblea, a dirección terá que responder
a acordos entre novas maiorías.
O que non reflecte a votación
para nada son as posturas internas
a prol dos que pretenden acabar co
frontismo do BNG e convertelo
nunha formación “clásica”. Algunhas destas persoas, por exemplo os
máis próximos a Camilo Nogueira,
votaron en contra da proposta presentada por Quintana. Tamén o fixo Esquerda Nacionalista. En troques, o PNG votou a prol.
Tampouco reflecte a votación
un aliñamento de teses políticas
e menos aínda de correlación de
forzas internas. Será o debate político o que aclare as maiorías e
minorías que poidan existir dentro do BNG logo da súa próxima
asemblea. As actuais están rotas.
A Alternativa, un novo polo interno, que agrupa a Esquerda Nacionalista, militantes próximos a
Nogueira, integrantes do Colectivo
Socialista, afíns as teses de Xosé
Manuel Beiras, e independentes,
dará a coñecer o 7 de outubro o
programa e as propostas que vai
defender na Asemblea Nacional.
Tamén decidirá se presenta unha
lista alternativa ao Consello Nacional, aínda que Nogueira xa afirmou que así será. O que non está
claro, dependerá dos apoios na
propia Alternativa, e se presentarán
tamén candidato a voceiro nacional, coma hai tres anos, cando
Nogueira se enfrontou a Quintana.
Por outra banda, o colectivo
Movemento pola Base, formado
maioritariamente por persoas
que abandonaron a UPG recentemente e con notábel peso na
CIG, tamén presentará, previsibelmente, a súa propia lista ao
Consello Nacional, cunha postura moi crítica á dereitización da
organización e ao traballo desde
o Goberno, sobre todo con Quintana, ao que acusan de “presidencialista”.
O debate comezou de portas
a dentro e de portas a fóra.♦
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Francisco
Franco,
académico

O independentismo non reacciona ante o achado
nunha zona na que é fácil conseguir explosivos

Un arsenal de bombas de
Resistência Galega abre interrogantes S
sobre a violencia política

XOSÉ MANUEL SARILLE

H.V.
O achado, por parte da Guarda Nacional Republicana portuguesa, de bombas caseiras
nas proximidades de Galiza e a
súa suposta relación co grupo
Resistência Galega deita algunhas interrogantes sobre as
actividades desta organización.
O 19 de setembro o Jornal de Notícias publicaba unha información
sobre a descuberta dun arsenal de
bombas caseiras nunha caseta forestal abandonada xuntamente
con documentación asinada polo
grupo Resistência Galega.
A descuberta produciuse en
Vieira do Minho, ao pé da serra do
Gerês, na raia galego portuguesa e
moi próxima á Limia. Precisamente esta zona portuguesa é fornecedora de explosivos ás cantei-

ras galegas debido a que existe un
control máis relaxado nas súas
vendas. En realidade, conseguir
este material en Portugal é moi
doado e no mes de xuño algunhas
confrarías denunciaron o uso de
dinamita para a pesca da sardiña.
A procedencia desta substancia
parece ser portuguesa.
Resistência Galega deuse a
coñecer hai un ano, co gallo do
Día da Patria. Daquela publicouse un manifesto na normativa reintegracionista que reclamaba a violencia política pero
que apostaba por un modelo organizativo novidoso no noso país e moi semellante a grupos
non ríxidos como Al Qaeda. O
comunicado chamaba á loita a
grupos illados ou persoas individuais que actuasen sen coordinación ningunha, compartin-

do unicamente os fins. O feito
de que se trate dunha organización descentralizada e composta
por grupos moi pequenos, entra
en contradición coa capacidade
para a redacción e edición da
documentación que a Guarda
Nacional Republicana di que
atopou.
En medios do independentismo galego non se produciron a
penas reaccións. A última hora
da tarde do mércores 20, Galizalivre.org aínda non publicara
ningunha información sobre a
descuberta da Guarda Nacional
Republicana. Unicamente houbo
unha mención nun Foro de Vieiros, pero sen repercusión.
Mentres o independentismo
non reaccionaba, o mesmo mércores, ao día seguinte de coñecerse a noticia, difundíase unha

entrevista a un suposto activista
da Resistência Galega, que dicía
chamarse Osvaldo Brea. A entrevista, perfectamente maquetada
e cunha redacción xornalística
de bastante calidade, emprega a
normativa de concordia en lugar
da reintegracionista na que se
publicou o manifesto fundacional de Resistência Galega. De todos xeitos, algúns resgos da escrita indican que o seu autor está
familiarizado coa normativa
reintegracionista.
O perfil da persoa supostamente entrevistada, Osvaldo
Brea, coincide en parte co do ex
guerrilheiro Antom Garcia Matos. No pasado atribuíron a Garcia Matos unha militancia na Assembleia da Mocidade Independentista que esta organización
negou e probou de contado.♦

O BNG pide un recambio para manter o pacto de goberno

O alcalde de Oleiros baixo sospeita urbanística
A.N.T.
O fiscal especial para delitos urbanísticos viu indicios de irregularidades na compra de dúas leiras urbanas por parte do alcalde
de Oleiros, Anxo García Seoane.
A polémica estalou hai poucas
semanas. García Seoane defende
a legalidade absoluta das súas
adquisicións, en canto a oposición aproveita para tirar réditos
políticos cara as vindeiras eleccións municipais.
O goberno municipal do concello da comarca coruñesa estaba formado até agora por 10 concelleiros da Alternativa dos Veciños en coalición co BNG que
conta cun único representante.
PP con sete edís e PSOE con tres
formaban a oposición. Para o
BNG, o goberno até agora foi estábel, conseguira apagar boa parte da crispación de períodos anteriores e tiña acadado melloras
salientábeis para o concello. A
polémica destas semanas muda
radicalmente a situación.
Anxo García Seoane, o alcalde, é coñecido desde hai anos en
toda Galiza (e parte do estranxeiro). Amigo de Fidel Castro, valedor de diversas causas solidarias
vencelladas á esquerda, tamén é
o principal xestor dun concello
que revalorizou a vivenda na comarca en parte grazas o seu labor. Con todo non é a primeira
vez que se ve no centro da polémica urbanística. Hai algún tempo fora acusado de vulnerar as
medidas permitidas na construción do seu propio chalé. Pero os
feitos actuais semellan máis gra-

O alcalde de Oleiros, Anxo García Seoane, no centro con gravata.

ves. García Seoane adquiriu varias leiras urbanizábeis sobre algunhas das cales recaen agora as
sospeitas de recalificación.
O alcalde non negou a compra e mesmo deu a coñecer parte
da súa declaración da renda pero
nega en redondo calquera manobra de recalificación. O seu aliado, o BNG, vén de distanciarse
contodo das súas accións. Un
portavoz nacionalista considerou
que a “determinación de se hai
ilegalidade ou non está en mans
do fiscal, mais en todo caso nos
pensamos que este tipo de adquisicións, tratándose do alcalde, e

aínda que fosen de todo legais,
non son politicamente aceptábeis”. “Un alcalde, afirma o
BNG, queira ou non, sempre
conta con mellor información
que un cidadán normal”.
O BNG pediu na comisión de
seguimento do pacto municipal
que Alternativa dos Veciños elixa
outro responsábel municipal, dada
a situación de García Seoane, e
que a súa forza apoiará o novo alcaldábel. O BNG matiza en todo
caso que o seu pacto foi “cunha
forza política recoñecida, como é
Alternativa dos Veciños, por
máis que seña de carácter local, e

AGN

non cunha persoa en concreto”.
Alternativa dos Veciños negouse até agora a aceptar o recambio de alcalde, decidindo pola contra retirarlle ao concelleiro
nacionalista as súas responsabilidades de goberno.
PP e PSOE atoparon, pola
súa parte, e a poucos meses das
eleccións, un bo tema para impugnar o goberno municipal,
aínda que os seus responsábeis
se negaron polo momento a
aceptar a petición do BNG de
que todos os concelleiros da corporación fixesen públicas as súas
declaracións fiscais.♦

egue habendo en Galiza
rúas, avenidas, chapas
da falanxe colocadas
nas casas baratas, ou cruces
cristiás penduradas das
igrexas propiedade da Igrexa
Católica, que celebran a cruzada de José Antonio Primo
de Rivera e do xeneral Franco. Esas e moitas cousas
máis, coas que non quero
aburrilos, porque neste ano
de memoria todos tivemos
información e até vai haber
unha lei, máis ben mala, referida ao esquecemento das vítimas da Guerra Civil e á retirada dos signos que fan
apoloxía do fascismo.
Un podería comprender,
aínda que non comprende,
que nalgunhas vilas
atrasadas, que esmorecen,
distantes dos lugares nos que
late o mundo, como diría a
Pardo Bazán, non se lle dea
importancia á cruz dos caídos
que leva alí setenta anos
chantada e que xa resulta tan
familiar como as verzas do
veciño. Tamén se comprende,
aínda que non, que
determinados concellos ignorasen o debate, porque a
maioría da corporación era
de dereitas, dos herdeiros directos dos que están
cicelados nesas cruces.
O que eu non logro
comprender, e dígoo con sinceridade, é que carallo pinta
Francisco Franco como
académico numerario da Real
Academia Galega. Dígoo con
sinceridade, porque á marxe
de que saibamos que esa institución non logra facer un dicionario que mereza tal
nome, ou que publica unhas
normas ortográficas que non
son fiábeis por mor da
inmensidade de grallas que as
deturpan gravemente nunha
edición tras doutra, á marxe
de todo iso e de moito máis, é
comprobábel que nesa casa,
formada por poucos
membros, hainos que sufriron
pena de cadea, imposta polo
réxime do singular
académico, e que entre todos
eles o antifranquismo é un
sentimento común.
Nin sequera se trata de
que unha institución deba eliminar os criminais dos seus
rótulos porque teña unha pátina especial, da que a
tradición da Academia
carece, senón porque a
apoloxía do fascismo debe
ser incompatíbel coa
convivencia en democracia.
E talvez agora por fin o sexa.
Por que continúa sendo
Franco académico da
Galega? Por razóns
estatutarias de perpetuidade?
Ou unha vez máis por esa indolencia que dura decenios?
Máis que explicalo, a Academia debería dalo de baixa no
próximo pleno. Porque xa está ben. ♦
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Exportadores de móbeis

Anxo Miramontes
‘Repoboar un monte precisa moito máis que plantar árbores’
PERFECTO CONDE

Anxo Miramontes é xeógrafo investigador do Insituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA). Naceu na Estrada e, dende moi novo, ten os ollos postos na industria galega do
móbel. Acaba de publicar o libro A innovación do sector do moble en Galicia. O caso do sistema produtivo local da Estrada, editado pola Fundación de Exposicións e Cogresos da Estrada.
Por que se interesa vostede pola industria do móbel?, non será por que é da Estrada?
Algo debeu influír. O ver a
significación que ten esta actividade no meu propio concello foi
espertando o meu interese. O
máis determinante, porén, foi
comprobar as características dos
nosos montes. Eu vía como saían
cameóns con piñeiro ou eucalipto e logo comprobaba como chegaban outros tipos de madeiras.
Foi un aspecto que me sorprendeu e empecei a traballar neste
tema até especalizarme no que é
a xeografía industrial da madeira.
Desas características dos
montes, cales destacaría vostede?
Os montes galegos caracterízanse por ter unhas potencialidades naturais, sociais, culturais e
multifuncionais sumamente importantes que están infrautilizadas. Dende calquera punto de
vista, tanto o natural coma o produtivo ou o cultural, o monte hoxe non se utliza debidamente.
E iso por que?
Un dos factores determinantes foi a nula política de ordenación forestal. O que é a política
de ordenación do territorio, dende
calquera aspecto, foi un desastre.
Non se seguiu practicamente ningún criterio. Está máis ca comprobado que os nosos montes teñen potencialidade para desenvolver especies que van máis aló
do piñeiro ou do eucalipto ou zonas de matogueiras e uceiras.

Que motivou esa nula ordenación territorial?
Hai xa varias décadas, houbo
un movemento moi produtivista
que tivo como finalidade producir
gran cantidade de madeira de forma rápida e barata. Aplicáronse sistemas de repoboación sen máis criterio que producir moita madeira.
Comezouse co piñeiro que logo foi
subsituído polo eucalipto e fóronse
facendo plantacións de monocultivo que nin sequera son repoboacións auténticas. A fin de todo, repoboar un monte é xeralo e, ademais de masas arbóreas, ten que haber nel outro tipo de masas vexetais, animais e actividade humana.
Está comprobado que hai determinadas zonas que, igual que medran
os eucaliptos e os piñeiros, tamén
podería haber outras especies.
Vostede é contrario ao eucalipto e ao piñeiro?
Non, eu considero que esas
dúas especies tamén son fundamentais en determinadas zonas.
O que non se pode facer é plantar eucaliptos en toda Galiza. Hai
que mirar as características do
territorio e onde se poidan desenvolver outras especies arbóreas o que hai que facer é dinamizalas e coidalas.
Que zonas de Galiza son máis
axeitadas para cada especie?
Eu estou facendo agora a miña
tese doctoral e nela analizo o desequilibrio que existe entre o sector
forestal e o da transformación da
madeira. Hai zonas como son as

valgadas, as de pre-ribeira e as ribeiras dos cursos fluviais, que é
onde tradicionalmente había carballeiras e soutos. Estudando a evolución que tiveron as masas vexetais
compróbanse as características que
deberían ter as masas e, vendo a estrutura arbórea que había antes, facendo análises edafolóxicas do solo e observando a climatoloxía a
escala micro, pódese determinar
cales son as especies máis idóneas.
Ademais de carballos e castiñeiros, habería que pensar na
plantación doutras especies
nobres?
Hai unha tipoloxía moi ampla que haberá que contemplar.
A nogueira, o ameneiro, a cerdeira, etc. Hai un desequilibrio
grandísimo entre o que é a cadea
monte-industria. Nós temos a
madeira que temos, dámoslle unha primeira transformación, exportámola e logo importamos
outro tipo de madeira que transformamos para connseguir o
produto final. O que deberiamos
facer é xerar a madeira que demandan todos os sectores transformadores para que o valor engadido que xeramos fose maior.
Como é o ciclo da madeira
galega?
A primeira transformación
está no aserradoiro e nos produtores de taboleiros e chapas. Na
segunda transformación están
as carpintarías e as fábricas de
móbeis. Despois están os produtores de pasta de papel, cartón e

derivados. A relación que existe
entre eles en Galiza é nula. A
falta dunha política forestal, o
problema da propiedade e unha
serie de condicionantes foron
agravando cada vez máis ese
desequilibrio.
E chegou o lume e armou a
que armou. Que impacto vai
ter isto?
En Galiza sempre houbo lume. O que pasa é que este ano
houbo unha tipoloxía incendiaria
que non houbese antes.
Non será vostede tamén dos
que acreditan na hipótese das
tramas do lume?
Eu o único que digo é que a tipoloxía de lumes que houbo este verán nunca a houbo antes en Galiza.
Se fose verdade aquilo de
que non hai mal que por ben
non veña, se cadra se pode derivar que dos incendios podería chegar a oportunidade de
reformular o tema dos montes
e da madeira?
Ese pensamento tíveno eu na
semana esa de agosto na que se
queimou todo. De todas as cousas malas hau que sacar o lado
positivo. Todas teñen algo bo e
hai que buscalo. Eu penso que esta é unha oportuniddae única que
podemos aproveitar para facer
unha política de ordenación forestal coherente coas características do noso territorio. Xa que
hai que empezar practicamente
dun campo negro, empecemos a
desenvolver esa política.

No seu libro estuda a industria
do móbel. Como é?
Se se mira a súa estrutura de
emprego, de facturación, localización territorial, etc, vese que
son factores que tamén lle corresponden ao téxtil ou ao metal.
A industria do móbel ten as características dunha actividade
tradicional ou madura. Grazas a
isto, hai territorios, como é o caso da Estrada, que acadaron un
desenvolvemento que non terían
sen a industria do móbel.
Como é o mapa da localización desta industria?
Esténdese un pouco ao longo
do chamado eixo atlántico, que
vai dende Ferrol a Vigo. Logo
hai outros sitios que tamén desenvolveron esta actividade. Na
Estrada, en Sarria, en Lourenzá… En Lourenzá está a fábrica
de móbeis máis importante de
Galiza, que é Mobles Hermida.
Cales foron as orixes desta
industria?
No caso da Estrtada ten orixes artesanais. O saber facer foi
pasando de xeración en xeración.
O fillo dun carpinteiro herdou o
saber do seu pai e xa tiña unha
serie de ferramentas, sabía onde
tiña que ir pola madeira, etc. A
maioría dos empresarios de móbeis da Estrada foron carpinteiros ou empezaron traballando
con carpinteiros. En cada zona
hai as súas peculiaridades.
Cales son?
En Lourenzá hai unha gran fábrica que corresponde a unha persoa emprendedora que se vencellou a esta actividade. Na súa proximidade está un dos eucaliptais
máis grandes de Europa, o que vai
dende Mondoñedo a Ribadeo a
aproveita ese tipo de madeira. O
de Sarria é un caso moi curioso.
Segundo as bases de datos que se
utilice, vén como segundo ou terceiro concello que máis fábricas
de móbeis ten, pero realmente non
son fábricas de móbeis. Sarria tivo
unha tradición moi arraigada, que
se pode comparar un pouco coa da
Estrada, no que se refire á transformación da madeira e tamén aos
anticuarios, pero dende hai unha
década ese proceso foi perdendo
moito dinamismo. Na actualidade
moitas das fábricas de Sarria, realmente, o que son é comerciantes
expositores de móbeis que veñen
de Valencia, de Murcia, de Madrid
e doutros sitios.
Ou sexa, que non é un tópico dicir que A Estrada é a capital do móbel?
Non. Fica moito por facer,
pero aí está un proxecto tan ambicioso como é o da Cidade do
Móbel.
No tocante a deseño, non
están algo pasados de moda os
móbeis que se fabrican en Galiza? Moito torneado, existencia de excesivas figuras, etc.
Sempre foron móbeis moi tallados, moi ornamentais, con
motísimo traballo e moito saber
facer, pero iso segue tendo demanda. Realmente, dende hai xa
varios anos, hai moitísimas fábricas que amoblan hoteis enteiros en países de todo o mundo
nos que hai deseño moderno. Hai
moitos exemplos de fábricas galegas de móbeis que teñen deseño innovador. Os móbeis galegos expórtanse a Alemaña, Francia, Portugal, Colombia, Xapón,
Israel, etc. E iso algo significa.♦
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O DEBATE SOBRE OS INCENDIOS

Os incendios forestais
non deterán a reforma agraria
MIGUEL BARROS
Hoxe levamos unha grande alegría por- tonomía de Galicia. Dicimos isto porque o
que a tendencia do abandono da mocida- fracaso da agricultura galega que estaba
de do campo experimenta un cambio po- vinculado históricamente aos despropósisitivo coa incorporación de mil mozos á tos do autoritarismo uniformador do cenactividade agraria. O 75% destes mozos e tralismo franquista, era a primeira acción
mozas asumen a dirección das explota- transformadora exitosa que tiña que ter
cións lácteas e un 56% dos propietarios acometido o goberno de Galicia. Non o fison mulleres que respostan positivamente xo e con esa deserción perdéronse trinta
ás políticas de incentivación da incorpo- anos en aplicar solucións a un problema
ración da muller ás tarefas de dirección e agrario que, por complexo e profundo, esipropiedade compartida das empresas xía unha reforma agraria que establecese a
base territorial mínima das explotacións,
agrarias familiares.
As axudas presentan unha caracterís- que acometera con medidas legais a utilitica salientábel na obriga de asistir a un zación das terras abandonadas, unha reforma agraria que puxera
curso de formación
freo ao absentismo e á
de duascentas horas,
que dotaindispensábel para retentativa de asegurar emigración,
ra de servizos a un rucibir os vintetres mil
euros de axuda que a
na presente lexislatura ral inhóspito e
abandonado, que redirección xeral de ino relevo xeneracional
mediara o axiotismo
fraestruturas agrarias
dunha
comercialifacilita a cada mozo
que garantiza
zación altamente lesique asume a direcva
para
os
produtores,
ción duha explotaa continuidade
unha reforma en fin
ción. Modernización
que actualizara a poda produtividade e
da actividade agraria,
tencialidade produtiva
mellora da xestión
modernizada
e
rendíbel
da nosa agricultura e
das nosas empresas
enmarcase nun plan
agrarias van a ser
seméllanos
racional de aproveitaconsecuencia directa
mentos forestais as
que se deriva dos bede extraordinaria
explotacións comuneficios da informaimportancia”
nais dos montes vecición que aportan esñais, reserva de terras
tes cursos especialide extensión suficienzados. A tentativa de
te para que a planifiasegurar na presente
cación do seu aproveilexislatura o relevo
xeneracional que garantiza a continuida- tamento según as calidades edafolóxicas,
de da actividade agraria, modernizada e altitude, pendentes, e vocación das terras
rendíbel seméllanos de extraordinaria im- fora técnica e políticamente posíbel.
O goberno bipartito acomete esta eiva
portancia. Incorporar cinco mil mozos ás
actividades do medio rural, caso de con- na restauración da nosa estrutura econófirmarse a tendencia iniciada permítenos mica acudindo en auxilio do programa de
apostar coa seguranza de que no fin da reforma agraria, na defensa de empresas
presente lexislatura poidamos falar duna que ao procurar mellorar as rendas agramutación sustancial na calidade do factor rias e a competitividade da cadea alimenhumán que constitúe a garantía última pa- taria garanten a existencia dos beneficios,
que ao millorar a renda agraria xustificara o éxito de calquer reforma.
Dende o goberno tripartito a política rán o compromiso da mocidade cun rural
agraria galega andou renqueando sen ilu- que indefectibelmente estaba quedando
valeiro. Todo proceso
sión e sen iniciativas,
profundo de reforma
pois lembramos que o
demanda a implicaPlano Forestal se elamodernización
ción democrática dos
borou a finais do 87 e
actores, de ahí a ima Lei de Montes Vecido
sector
agrario
portancia e protagoñais e Mancomún é do
nismo do Consello
ano 89. Posteriormenprecisa sen demora
Agrario que levará a
te os gobernos da dedun
liderazgo
experiencia e a voz
reita abandonaron o
dos empresarios agraPlano Forestal de Gade referencia
rios para garantir que
licia do ano 90, que
as novas explotacións
establecía un modelo
que tería que ser
teñan a rentabilidade
forestal para unha déa creación
esixíbel a un sector
cada con determinaeconómico que, ao
ción de actuacións e
dun potente grupo
gañar en competitiviobxectivos. Realmendade, será cada día
te non se impulsou un
lácteo
galego”
máis rendíbel e menos
plano estratéxico para
dependente das subo medio rural, como
vencións
oficiais.
máximo experimenAsistimos igualmente
touse algún incremená defensa política do
to nos medios para a
goberno dos intereses
extinción de incendios
pero renunciando a actuar sobre as causas lácteos da nosa agricultura ante os plans
dos mesmos. Dezaseis anos de actuación que deseña o goberno central. Pensamos
dun goberno maioritario é tempo razona- que tal actitude política é sensata e neceblemente amplo para deixar estruturada saria porque a modernización do sector
unha política agraria galega, corolario po- agrario galego precisa sen demora dun lilítico ineludible unha vez conseguida a au- derazgo de referencia que tería que ser a

‘A

‘A

CANOSA

creación dun potente grupo lácteo galego.
O labor lexislativo semella aproar estes
problemas con realismo e decisión, pois
anúnciase unha nova Lei de Montes para
mellorar a produción forestal que –insistimos– se beneficia das grandes extensións
das terras comunais propicias ao desenvolvemento dunha cultura da cooperación
e que por outra banda facilitan a elaboración e xestión dun gran programa integrado de aproveitamento forestal e gandeiro
según a vocación destas terras.
Compre insistir e estimular ao goberno na súa preocupación por axilizar o proceso da mobilidade das terras e a tenencia
das mesmas porque “un proceso de reforma agraria ou é redistributivo ou non é nada” como ben decía Odón Abad Flores na
súa proposta do lonxano ano 77.
Compre reflexionar finalmente que a
financiación da reforma agraria galega
esixe unha xusta enérxica e clara política
distributiva a nivel de todo o Estado, e en
gran medida as necesidades inversoras da
agricultura galega deben beneficiarse
dunha sólida línea dos presupostos do Estado en xusta compensación ao servizo
que o aforro galego prestou, e aínda pres-

ta, ao desenvolvemento industrial en todos os territorios do Estado, Caixas de
Aforro e Banca a traveso de obrigas e
porcentaxes de inversión obrigatoria, deberan respostar positivamente á decidida
política de recuperación produtiva dos
case tres millóns de hectáreas de superficie agraria reformábel.
Trinta anos precisou Galicia para enfrontar o suicidio económico e cultural
que deriva da renuncia de facer ao sector
primario un sector protagonista da nosa
estrutura económica e non deberán ser os
incendiarios, cada vez máis acosados pola condena social e o desprezo colectivo,
quen impidan ao noso país recuperar a
iniciativa na súa propia salvación. Resulta moi urxente e necesario que toda política fuxa do lume, porque este cabalo da
apocalipse é tan voraz que tamén labarea
aos indiferentes.
A fé e a convicción na nosa propia
forza para construír o futuro impulsan a
vontade política que necesita este programa reformador. Certamente cando as ideas están claras e a determinación é firme
podemos abrigar a esperanza dun éxito
xustificado.♦
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O DEBATE SOBRE OS INCENDIOS

Na marcha congregáronse os principais dirixentes do PP de Galiza

Vinte mil persoas piden en Compostela
demisións pola crise dos incendios de agosto
P.C.
Aredor de 20.000 persoas participaron, o 17 de setembro, na
manifestación convocada polo
movemento SOS contra o Lume e apoiada polo PP para protestar “contra os incendios forestais”. Mariano Raxoi, Alberto Núñez Feixóo e outros dirixentes conservadores participaron nunha marcha que percorreu varias rúas de Santiago até
chegar á praza do Obradoiro.
Fíxéronse notar dous ausentes:
Manuel Fraga e Xosé Cuíña.
Había moito tempo que a dereita galega non saía á rúa, e esta
vez fíxoo da man do alcalde de
Portas, Xosé Antonio Landín,
un médico de profesión que tamén é lincenciado en Dereito e
que, dos máis de 20 anos que
leva instalado na alcaldía do citado concello, pasou seis inhabilitado por mor do preito que
lle presentou un funcionario.
Nin sequera nese período de
tempo a alcaldía saíu da súa casa, senón que foi desempeñada
pola súa muller.
Landín mesmo lle ten orixinado problemas ao propio Manuel Fraga, por mor dunha reclamada compensación polo
paso dun gasoduto por Portas,
e ultimamente destaca pola súa
pública intención de levar á rúa
determinadas reivindicacións
que planifica o grupo político
ao que pertenece, o PP. Baseándose en moitos aspectos nas
experiencias de mobilización
que desenvolveu a plataforma
Nunca Máis, o alcalde de Portas puxo en marcha unha campaña destinada a desgastar a
imaxe pública do actual Goberno bipartito a través dunha páxina web (www.soscontraolume.com) que foi amplamente
apoiada e seguida pola maior
parte do PP, incluídos os seus
dirixentes.
Foi así como se desprazou
expresamente dende Madrid
Mariano Raxoi para compartir
pancartas con Alberto Núñez
Feixóo, Ana Pastor, Xosé Luís
Baltar, Rafael Louzán, a práctica totalidade dos deputados e
case toodos os alcaldes que ten
o PP en Galiza, que se acomodaron rapidamente na linguaxe
panfletaria e exhibiron pancartas coas seguintes proclamas,
entre outras: “Cuando Galicia
arde no hay que ser cobardes:
investigación e indemnizaciones”, “Touriño, covarde, Galicia
está que arde”, “Titiriteiros
¡Nunca Máis!”, etc.
Da cabeceira da manifestación tamén formaron parte Ana
Massó e Eva Parada, familiares
de tres das catro vítimas mortais
que causaron os incendios de

Os líderes populares Baltar, Raxoi, X.M. Barreiro e Núñez Feixóo.

agosto en Cerdedo e Campolameiro, respectivamente. Massó,
despois de dicir que votou por
unha das forzas políticas que actualmente gobernan Galiza,
mostrouse “traizoada”. Segundo
ela, “cun sinxelo corte de estrada
a tempo”, a súa nai e a súa avoa
non terían morto en Cerdedo.
No ánimo dos manifestantes
estivo, todo o tempo que durou
a manifestación, salientar a “ne-

glixencia e a incompetencia”
que, segundo os convocantes da
marcha, cometeu o executivo
político galego durante a vaga
de incendios que se rexistrou
entre o 4 e o 15 de agosto. “Os
erros páganse con dimisións”,
foi un dos gritos que máis se escoitou durante a manifestación
de SOS contra o lume e o PP,
que aínda que parezan dúas son
unha soa cousa.♦

OTTO / A.G.N.

Guerra de cifras
Outravolta houbo grandes diferenzas entre a policía e os organizadores sobre as cifras de participación da manifestación do
17 de setembro. A policía local
santiaguesa deu o dato de
12.000 asistentes, mentres que
SOS contra o lume publicou o
cómputo de 40.000.

A disputa ten fácil arranxo.
Seguindo as matemáticas e vendo as fotografías dun Obradoiro
acugulado, podemos deducir
que se a praza ten 7.000 metros
cadrados e en cada metro cadrado caben tres ou catro persoas, a
suma final dános ao redor de
20.000 manifestantes.♦

Madereiros e técnicos descolgáronse a última hora

Só as organización do PP convocaron a mobilización
H.V.
A organización que convocou a
manifestación do domingo 17
de setembro foi Sós contra o lume. Trátase dunha plataforma
de alcaldes do Partido Popular
presidida polo rexedor de Barro, Xoán Antonio Landín. Ao
acto unicamente se sumaron as
organizacións do espazo político popular e rexeitaron facelo
as empresas e outras entidades.
Cando se soubo que Landín
impediu o uso da motobomba
do seu concello para apagar lumes, era demasiado tarde, xa
fora nomeado presidente de

Sos contra o lume. Mais as súas actitudes e declaracións fixeron que moitos eventuais
apoios á manifestación quedaran en suspenso.
Finalmente, só apoiaron o
acto Silvanus, Mancomun e
Xóvenes Agricultores.
O cartel da convocatoria da
manifestación incluíu outras
organizacións como Afrifoga,
Monte Industria, Federación de
Rematantes e Aserradoiros,
Clúster da Madeira e a Asociación de Axentes Forestais.
Porén, estas entidades emitiron
un comunicado no que se des-

vinculaban da mobilización,
aínda que a título individual,
algúns dos seus dirixentes si
que participaron no acto. A pesar do desmentido, o cartel da
convocatoria non mudou, se
cadra porque xa non había tempo para modificalo.
En canto os que si apoiaron
a manifestación, Silvanus é unha organización de silvicultores nacida por impulso do PP
no campo e orientada á xestión
dos programas europeos como
o Leader. Mancomún é unha
asociación de montes comunais que apenas ten actividade

e que naceu como resposta á
creación da Organización Galega de Montes en Man Común. Xóvenes Agricultores é o
sindicato agrario da órbita do
Partido Popular.
Varias das entidades que se
descolgaron da convocatoria
de mobilización tamén figuran
no contorno político do PP, como Afrifoga –Asociación para
o Fomento da Riqueza Forestal
de Galiza, que comparte algún
directivo con Mancomún. Outras son máis independentes
aínda que se sitúen no campo
político conservador.♦
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Perspectiva
histórica
CARLOS AYMERICH
O nacionalismo galego está vivir un momento que, con
toda xustiza, cabe cualificar como histórico. E non me
estou a referir apenas ao facto de o BNG ostentar importantes responsabilidades de goberno no país: non me refiro a elas porque non son as primeiras e máis tamén porque, con toda certeza, non van ser as últimas. Nin moito
menos. Estou a constatar que pola primeira vez na historia do nacionalismo galego contemporáneo o BNG está a
consumar, non sen problemas, a transmisión do proxecto
político dunha xeración a outra.
Fagamos memoria. Os sobreviventes da represión da
“revolución galega” de 1846 tiveron que comezar de novo dez anos máis tarde, xunto coa xeración de mozos que

‘Pola primeira vez na historia
do nacionalismo galego
contemporáneo o BNG
está a consumar, non sen problemas,
a transmisión do proxecto político
dunha xeración a outra”

protagonizaron o noso Rexurdimento cultural e lingüístico. Os rexionalistas, dacabalo entre os séculos XIX e XX,
tamén non foron quen de ver perdurar seu proxecto e tivo
de ser a xeración que fundou as Irmandades da Fala, primeiro, e o Partido Galeguista, despois, a que conquistara
o primeiro Estatuto de Galiza. Sabemos ben o que despois
aconteceu. O golpe de Estado franquista quebrou a continuidade histórica e, máis outra vez, nos anos sesenta do
pasado século, a mocidade galega da altura tivo que construír, partindo case de cero, o nacionalismo galego actual,
organizado na súa práctica totalidade no BNG. Até hoxe,
pois, privado da posibilidade de se transmitir –e medrar–
xeracionalmente, o nacionalismo galego creceu e expandiuse por “apostolado”, é dicir, por proselitismo activo
entre homes dunha mesma xeración. Quizais dese permanente tecer e destecer proveña a tendencia, tan nosa, a vivir nunha permanente crise existencial.
Analicemos o presente á luz da nosa historia. Porque só
deste xeito poderemos entender –e relativizar– o momento
pre-asembleario polo que atravesa o BNG. Aprender que,
afortunadamente, a miña xeración non terá que comezar de
novo e poderá seguir a facer nacionalismo galego a partir
do que outros xa deixaron construído. E facelo, convivindo
con eles, dentro dunha mesma organización. Porque a nosa
historia tamén nos aprende que cada xeración ten o seu afán
e o noso, os nacionalistas galegos de hoxe, é consolidar o
BNG como a organización de masas que debe rexir, de xeito natural, os destinos de Galiza.♦

A Coruña
A primeira azaría política tras as
vacacións non tardou en debruzar
nas páxinas da prensa: a polémica
desatada, unha vez mais, a conta
dos pisos protexidos que se van
edificar no terreo da antiga fábrica
de tabacos, que non debemos esquecer que estaba baixo a “protección” do Concello coruñés que
prometera non recualificar “xamais” os terreos para a edificación. Sabemos xa en que rematou
a devandita promesa e onde foron
parar os postos de traballo que voaron da cidade. Unha máis e van...
As 11.399 solicitudes entregadas para tomar parte no sorteo dos
pisos evidencia, segundo o grupo
municipal do BNG, o fracaso da
política de vivenda do goberno municipal exercida durante tantos
anos. Unha política cuestionada pola oposición nacionalista desde
sempre e que contou cun absoluto
silencio ás súas propostas de superación que se recollían sistemáticamente nos sucesivos programas
electorais: constitución da Empresa
Municipal de Vivenda, rexistro público de terreos, potenciación do
mercado secundario e da rehabilitación, reservas de edificabilidade
para VOP, etc. Medidas que, evidentemente, contrastaban cos intereses do lobby construtivo-financeiro que domina a vida da cidade.
Porque os mais reaccionarios aspectos da política económica dos
últimos tempos déronse na Coruña.
A transformación do capital produtivo en capital especulativo foi unha realidade tanxíbel nas últimas
décadas. O boom inmobiliario non
era máis que a consecuencia desta
distorsión económica, a fórmula
posta en práctica polos promotores
para a obtención inmediata de beneficios. Así atopámonos, hoxendía, con que non existe solo industrial para a instalación de novas
fontes de produción real, o desmantelamento sistemático de empresas,
a perda constante de postos de traballo, os fracasos de proxectos coma o Parque Ofimático e a paralización de novos polígonos; son datos de abondo evidentes para facernos comprender o erro histórico cometido por unha política municipal
de pantalla e demagoxia que xa comeza a presentar as consecuencias
que acadarán o seu punto crítico en

Fracaso continuado
da política de vivenda
MANUEL LUGRÍS

O futuro incerto dos pisos da antiga fábrica de tabacos
exemplifica o modelo de expansión residencial dunha cidade onde a construción foi cerne do esquelete especulativo.
non moitos anos e que non teñen
trazas de modificárense pois a liña
continuista actual agoira a persistencia do fracaso e as súas máis duras consecuencias.
O benestar acadado na Europa
da posguerra con gobernos democráticos foi precisamente como
consecuencia desa política de concederen a prioridade á produción

Guisa e Napo

fronte á especulación. Nunha palabra, o traballo por riba das plusvalías como formulación para a reconstrución primeiro e o desenvolvemento posterior. Política levada
a cabo fundamentalmente por gobernos de corte socialdemócrata
que debería ser a de referencia na
nosa cidade. Pero aínda máis, o
que se aplicou foi a máis radical

UXÍA E BRAIS

das tendencias do conservadorismo economicista, propio dos poderes da dereita retrógada xurdida na
América de Ronald Reagan e na
Europa de Margaret Thatcher. Por
incríbel que nos pareza, un poder
que se alcumaba socialista foi o
que modulou o que na actualidade
é A Coruña decadente e con difícil
futuro de urbe terciaria de consu-

mo nunha bisbarra deserta de medios produtivos. O que leva, coma
consecuencia lóxica, á ruela sen saída dun escenario que xa estamos a
contemplar en toda a súa crueza.
Todo isto e nada máis ca todo isto
é o pano de fondo das críticas emitidas polo grupo municipal do
BNG. Pero a explicación non chegará á xente de a pé. É moito máis
cómodo ou mesmo de carencia de
formación política saír á palestra
con ocas argumentacións de que
iso son mentiras, que non confundan a cidadanía, etc. Todo menos
enfrontar as consecuencias do fracaso histórico, que xa senten, de
perto, os sufridos contribuíntes.
Pero o San Martiño sempre chega.
E, por certo, noticia dada estes días pola “prensa adita”: o
centro da cidade perdeu 27.000
habitantes nos últimos anos. Seguramente debe ser tamén mentira. Non se perderon eses residentes, están de turismo nos concellos limítrofes.♦

Subliñado

O balbordo
LOIS DIÉGUEZ
Algúns dos xornais editados na Galiza alborotaban a semana pasada coa noticia de que no Consello Nacional do BNG se ía votar
a transformación desta Fronte política nun partido. As diversas noticias esmagábannos os miolos insistindo nesta sorprendente manipulación. E despois seguiron coa repetición das súas mensaxes:
a organización frontista como retrógrada fronte á partidaria como
avanzada; o presidencialismo como moderno fronte ao colectivo
como anticuado. O grupo non cotiza na sociedade de hoxe; faino
o individuo nese contraditorio heroísmo ao estilo Superman. Despois vimos como o debate no Consello Nacional se referiu estritamente a organizar a próxima asemblea nacional do BNG por delegados ou, pola contra, a seguir o esquema máis masivo que veu
funcionando nos últimos anos. Curioso que a propia prensa, coa
deformación dos feitos, se posicionara de entrada por un rigoroso
partidismo para o futuro do nacionalismo, e por un xefe que o
compoña ao seu capricho. Curioso. A que vén tanto balbordo? Non
poderiamos dicir nós estas cousas aquí expostas nun deses xornais.
Non lles conviría porque quedarían retratados. Necesitamos, por
tanto, contrastes libres que conten a verdade para que a idea que se
quere introducir non nos afogue, a tirios e a troianos. Medios variados que cheguen todos os días a galegos e galegas. Cunha sinxela vocación: amor ao país. Simplesmente iso: que teñan o seu
corazón nas distintas cores deste fermoso e rico país aínda dependente. Mais nós tampouco o damos conseguido.♦
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A REESTRUTURACIÓN LÁCTEA

MARÍA OBELLEIRO
Coa intención de desbotar o novo
Plano de Reestruturación Láctea
creado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación,
máis de 3.500 persoas botáronse á rúa o pasado mércores 20.
Á manifestación, convocada polo
Sindicato Labrego Galego,
Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores, asistiron os responsábeis
dos tres sindicatos galegos, así
como Francisco Jorquera, coordenador executivo do BNG, e o
deputado popular Carlos Negreira. A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias foi outro dos
órganos que se uniron á protesta.
Os tres sindicatos agrarios, pese a defenderen distintos modelos
de xestión láctea, rexeitaron unanimemente a territorialización da
cota e afirmaron que o plano é
“excesivamente lesivo para as explotacións máis pequenas”, que
representan o 81% das que desenvolven a súa actividade en Galiza
As reaccións
Roberto García, de Unións Agrarias, apuntou que o 81% das explotacións galegas non superan a
cota media estatal, polo que declarou que os galegos “non podemos aceptar que se esquezan
as explotacións con menor capacidade económica”.
Pola súa banda, Tomás Díaz,
secretario xeral de Xóvenes
Agricultores, criticou a rexionalización da cota. Díaz insinuou a
posibilidade de que que o plano
repercuta de xeito positivo para
o Goberno central nas comunidades onde se van celebrar eleccións proximamente.
Durante a súa intervención
na manifestación, Lidia Senra,
secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, agradeceulle a todos os manifestantes a súa presenza na concentración, ao lembrar que, por mor da seca padecida nesta tempada, moitos dos
que non asistiron, estaban traballando no proceso de ensilado.
As primeiras verbas de Senra estiveron dirixidas a Elena Espinosa, a modo de conto popular.
Senra asegurou que o plano non
só afecta a Galiza, “perxudica as
explotacións familiares de todo o
Estado e, particularmente, as da
cornixa cantábrica”.
Como resposta aos argumentos que apuntaban que o plano
do 2005 beneficiaba só a Galiza,
Senra lembrou que o ano pasado
o 80% das explotacións se atopaban por debaixo da media estatal, e este ano, despois do reparto, a porcentaxe non variou. A
secretaria do SLG reclamou xustiza e que os gandeiros galegos
sexan considerados á hora de
marcar a política leiteira do Estado. Por último, Senra demandou
que se viabilicen as explota-

cións, “Galiza non pode permitirse o luxo de seguir perdendo
explotacións de leite”.
O Vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, xustificou a protesta por tratarse dun sector con
gran peso na Galiza. Quintana
considera “imposíbel” que o

pacto se elabore en contra dos
intereses dos galegos.
Esta concentración vense a sumar ás numerosas protestas dos últimos anos pola asignación da cota láctea no sector galego e polas
agresivas medidas deseñadas pola
Política Agraria Comunitaria.♦

S.L.G.

Máis de 3.500 gandeiros
maniféstanse na Coruña
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A REESTRUTURACIÓN LÁCTEA

O novo plano do Goberno central limita a competitividade do sector

Freo ao crecemento
das explotacións lácteas
MARÍA OBELLEIRO
O Plano de Reestruturación do Sector Lácteo proposto polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación comporta graves
consecuencias para os gandeiros galegos. A territorialización da
cota provoca a especulación nas operacións de compravenda,
no canto de primar a transparencia e a distribución social.
A actividade láctea supón un sec- nández, deputada do BNG,
tor estratéxico tanto na economía apunta que as modificacións
como na sociedade da Galiza. No “supoñen o retorno aos modelos
rural, eríxese como unha das ba- utilizados polo anterior Goberses fundamentais para o desen- no do Partido Popular”.
A Ministra de Agricultura
volvemento económico e demográfico, actuando como resorte salientou que o proxecto “é froito do consenso
para evitar a deentre as Comunisertización destas
territorialización dades Autónozonas. Nas aldeas
mas e o sector”.
galegas, o gando
forma parte da impide que as cotas Senra denunciou
que non só Galicultura e da tradi- sexan distribuídas
za se opón á resción, sendo motitruturación desevo de festas gas- segundo o tamaño
ñada polo Ministronómicas. Pero
terio de Agriculnon só en Galiza das explotacións.
tura Pesca e Alicomporta un gran
mentación, xa
peso, xa que o
sector lácteo galego agrupa o que outras comunidades tamén
33% da produción e o 55% dos cuestionan o plano.
produtores no Estado español,
aínda que só conta co 35% da co- Cambio radical
ta láctea. Non obstante, estas cifras e as manifestacións convoca- O novo programa deseñado polo
das polos sindicatos Xóvenes MAPA difire radicalmente das
Agricultores, Unións Agrarias e o orientacións acadadas no prograSindicato Labrego Galego non ma do 2005, que anunciaba a reimpiden a posta en marcha nos partición social da cota. O plano
vindeiros meses dun plano que do pasado ano favorecía que as
afectará de forma negativa á gan- granxas de pequena extensión
puideran ampliar os seus dereitos
dería galega.
para mellorar a súa renda e protexía a actividade nas zonas con
A territorialización
vocación produtiva e poucas poO eixo central do proxecto é a sibilidades económicas. Lidia
territorialización, que consiste Senra criticou o “cambio radical”
en que o 80% da cota abandona- de Elena Espinosa, Ministra de
da en cada Comunidade Autó- Agricultura, Pesca e Alimentanoma sexa repartida, previo pa- ción, que prometera que o progamento, entre os gandeiros de- grama deseñado o pasado ano
sa autonomía. O 20% restante, permanecería vixente durante todestinarase á reserva estatal e da a lexislatura.
será distribuída de balde entre as
granxas de todo o Estado espa- Posíbeis solucións
ñol, tendo prioridade as explotacións da comunidade de orixe. O Sindicato Labrego Galego
A territorialización impide propón un plano “que teña os
que as cotas sexan distribuídas mesmos criterios para todos,
conforme ao tamaño das explota- que defina o modelo de explotacións, aínda que algunhas granxas ción a priorizar e que fortaleza a
precisen máis cotas cas outras pa- reserva para que toda a cota se
ra facer factíbel a súa actividade. reparta de balde”.
Pola súa parte, Medio Rural
Esta medida desampara ás pequenas e medianas explotacións, que propón a creación dunha reserson as que predominan en Galiza. va única estatal que teña maior
Coa aprobación do programa, li- consideración coas explotacións
mítase a capacidade de crecemen- que desempeñan unha función
to de milleiros de explotacións ga- social, que os condicionantes
legas, que xa non obtarán á adqui- para repartir esa reserva se fasición da cota noutras Comunida- gan de xeito claro, que haxa unha discriminación positiva para
des Autónomas.
Lidia Senra, secretaria xeral do os traballadores a título princiSindicato Labrego Galego, califi- pal desa explotación e que se
cou o plano de “tremendamente aseguren mecanismos para evinegativo para Galiza”, ademais de tar que se concentre o reparto
vaticinar que creará “unha situa- nun número reducido de exploción de desigualdade moi grande”. tacións no tramo xestionado poNa mesma liña, Olaia Fer- las Comunidades Autónomas.♦

A

Lidia Senra (SLG) con Francisco Jorquera (BNG).

Os dereitos de produción
dos gandeiros non abondan
para a subsistencia do sector
Uns 200 gandeiros galegos
vense na obriga de superar a
cota asignada para chegar a fin
de mes. Este é o motivo polo
que Galiza será multada cunha
supertaxa de 1´07 millóns de
euros. Os custes de produción,
a baixada do valor do leite en
orixe e as novas medidas propostas polo Ministerio de Agricultura non impedirán que centos de pequenas e medianas explotacións galegas se atopen ao
borde da creba económica.

Como solución aos problemas que se cernen sobre o sector galego, os gandeiros crean
sociedades con produtores que
van abandonar a actividade co
fin de quedaren cos seus dereitos de produción. Esta práctica
consiste en comprar cota láctea
de xeito encuberto, servíndose
da flexibilidade da normativa.
Centos de gandeiros galegos
veñen realizando un grande esforzo inversor para adquiriren cota noutras comunidades co fin de

poder equilibrarse co resto dos
produtores do Estado español.
Dende o sector lácteo galego solicitáronse 260.000 toneladas de cota, o saldo neto foi
de 164.000, o que comporta
que para equilibrar a produción serían necesarias 160.000
toneladas máis.
Co novo plano, a indemnización establecida polo abandono será de 0,27 euros por quilo,
sen facer distincións de idade
nin de tamaño da explotación.♦
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Obras no Parque Natural de Corrubedo iniciadas o 25 de agosto de 2006.

Valdoviño, Corrubedo e Porto do Son rexistran as maiores agresións

ADEGA denuncia a proliferación
de construcións en zonas da Rede Natura
H. VIXANDE
Un estudo realizado por Adega en cinco espazos naturais
do litoral coruñés localizou
numerosas infraccións urbanísticas e ambientais en áreas ocupadas por hábitats
prioritarios protexidos pola
Rede Natura. “A Rede Natura na práctica non significa nada”, denuncian os ecoloxistas.
As tres zonas nas que a agresión
é maior son Valdoviño, Corrubedo e Porto do Son, aínda que
as razóns non sempre coinciden.
En Valdoviño construíuse
unha urbanización de trinta edificacións, entre chalés, casas
adosadas e vivendas pareadas,
nunha zona da Rede Natura, en
concreto sobre a praia da Frouxeira. Adega indicou que ao oeste e o sur da lagoa da Frouxeira

as “construcións sitúanse
maioritariamente sobre hábitats
característicos de humedais”. Os
ecoloxistas tamén denunciaron
que “un número moi importante
de vivendas foron construídas a
partir da publicación da Lei
9/2002 [de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galiza], manténdose a actividade construtiva a partir de xaneiro de 2006” [cando entrou en
vigor da Rede Natura].
En Corrubedo, a agresión
non só é sobre a Rede Natura,
senón que tamén coincide co
Parque Natural, onde en teoría
están prohibidas as construcións
para uso industrial ou residencial. Porén, tamén edificaron vivendas. O complexo húmido
das dunas de Corrubedo está
afectado pola ampliación dos
núcleos rurais cara o seu inte-

rior, “mentres que a súa expansión redúcese nos terreos limítrofes, non incluídos no Espazo
Natural”, indica Adega.
O caso de Porto do Son, segundo denuncia Adega, ten que
ver coas edificacións nos espazos
da Rede Natura e coa práctica xeneralizada de construír sen ningún control e sen licenza. Cómpre ter en conta que as dunas de
Corrubedo tamén se estenden a
terreos deste municipio. “Este
concello é un dos máis descontrolados en toda a Rede Natura”,
indicou o secretario xeral de
Adega, Daniel López Vispo. Os
ecoloxistas indican que “algunhas construcións iniciáronse con
posterioridade ao 1 de xaneiro de
2006”, que hai varios agrupamentos de edificios residenciais e
que mesmo algúns están situados
sobre cantís, como se pode “ob-

servar nas inmediacións da desembocadura do río Sieira”.
Todas estas irregularidades e
outras detectadas nos concellos
das cinco áreas estudadas foron
remitidas ao fiscal xuntamente
con probas documentais que
acreditan a existencia de situacións á marxe da legalidade. No
futuro Adega ampliará a súa denuncia a outras zonas do país que
forman parte da Rede Natura.
Para Vispo, “o problema é
que na práctica a Rede Natura na
Galiza non significa nada, só é un
trámite máis no expediente, cun
informe de Medio Ambiente”.
Adega identifica tres tipos de
perigos aos que a Rede Natura
ten que enfrontarse na actualidade. O primeiro deles é o urbanismo ilegal no litoral, o segundo
son as explotacións mineiras no
interior do país e o terceiro os

parques de tecnoloxía alimentaria que se concibiron a iniciativa
do anterior conselleiro de Pesca,
Henrique López Veiga.
No tocante aos parques de
tecnoloxía alimentaria, Adega
celebra a decisión da Xunta de
desbotar a instalación da piscifactoría que Pescanova quería
montar no cabo Touriñán e agarda que sexa definitiva a paralización xudicial que pesa sobre o
parque situado nas proximidades
na praia das Catedrais en Ribadeo, en terreos da Rede Natura.
Neste momento, a Rede Natura en Galiza ocupa unha superficie de 380.000 hectáreas, pero
tanto a Unión Europea como
Adega consideran que se trata
dun espazo incompleto. Os ecoloxistas reclaman a ampliación
das zonas xa incluídas na Rede e
a creación de novas áreas.♦

Sixpac e Google Earth, aliados dos ecoloxistas
O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrarias do
Ministerio de Agricultura e o
programa de visionado de fotos
por satélite Google Earth reveláronse como dous aliados dos
ecoloxistas porque permiten localizar con rapidez os lugares
nos que se cometeron irregularidades urbanísticas.
Un simple repaso á costa
abonda para saber onde se cons-

trúe ilegalmente, sobre todo si se
emprega unha fotografía aérea.
De todos xeitos, o sistema
non é infalíbel porque se trata
de fotografías tomadas no pasado e actualizadas segundo o criterio do Ministerio de Agricultura e o buscador Google.
Con todo, estes dous mecanismos constitúen unha ferramenta con gran potencialidade.
Se incorporasen un rexistro

anual de fotografías, para poder
consultar o estado da terra segundo cada ano, podería coñecerse
con máis precisión a evolución
dos procesos urbanísticos ou industriais que actúan sobre o territorio. A consecuencia sería que
tanto os ecoloxistas como as autoridades poderían localizar as
zonas que padecen máis presión
e deter ou corrixir as agresións.
O Sixpac naceu como un

instrumento de control para servizo da Unión Europea. O Sistema permite localizar e certificar a propiedade das parcelas
agrícolas dos labregos que solicitan subvencións dos programas europeos.
O mecanismo de control do
Sixpac serve para reducir o
fraude, pero ao tempo supón
aumentar o coñecemento do
que sucede no territorio e em-

pregalo para un fin non previsto
inicialmente e en beneficio de
toda a sociedade. Se ao principio a informatización dos ficheiros da Administración suscitou temores a un excesivo
control, o uso do Sixpac que fan
os ecoloxistas pon de manifesto
que eses datos tamén poden empregarse para incrementar a
transparencia na xestión da Administración e das empresas.♦
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A maioría dos viaxeiros comen e dormen a bordo

Os cruceiros de luxo deixan poucos beneficios
H. VIXANDE

Os transatlánticos son un luxo para os que viaxan neles,
pero para as cidades nas que fan escala non implican
beneficios importantes porque os turistas dormen e comen a bordo. Aínda así, as autoridades promocionan
unha actividade que pensan que lles dá réditos políticos.
O venres 15 de setembro atracaron en Vigo dous transatlánticos
que levaban a bordo 7.478 persoas. Porén, deles só 5.100 eran
pasaxeiros; o resto, tripulantes.
Vigo é o principal porto de
atraque de cruceiros en Galiza.
A presenza de dous e mesmo
máis buques, sen ser habitual,
non resulta anecdótica. Sen
embargo, na memoria do porto
de Vigo de 2004 indícase que
ese ano o número de viaxeiros
en tránsito exterior foi de
92.617, o que pon de manifesto
que se trata dunha actividade
estacional e que no conxunto
do ano non fan escala en Vigo
máis de 60 buques.
Por outra banda, os dous
cruceiros que chegaron a esa cidade o venres 15, abandonaron
o porto entre seis e oito horas
máis tarde.
A relación de Vigo cos cruceiros non sempre é amigábel.
Hai dous anos, un transatlántico
recomendoulle á pasaxe evitar
comidas na cidade ante a posibilidade de algunha intoxicación, dada unha suposta baixa
calidade dos restaurantes vigueses. As autoridades responderon
de contado, pero o aviso do cruceiro demostrou que estas embarcacións tratan de que os seus
viaxeiros coman e gasten os
cartos a bordo.
Cun volume total de menos
de cen mil visitantes –que medra moi paseniñamente–, unhas
estancias na cidade de só unhas
horas e unhas prácticas de gasto

moi reducidas, o negocio que lle
dan a Vigo os cruceiros non é
demasiado elevado. O luns de-

zaoito, os comerciantes vigueses reclamaron medidas “para
que os turistas dos cruceiros
gasten máis” nas tendas da cidade. Un cálculo optimista dos
cartos que deixan os viaxeiros
pode cifralos en dez euros por
cabeza. Iso fai un total de menos de un millón de euros ao
ano: unha cantidade baixa que
unicamente beneficia a determi-

nados locais hostaleiros –fundamentalmente bares e cafetarías.
A cuestión é se merece a pena realizar esforzos para captar
este tipo de embarcacións. En
calquera caso, pouco depende
da vontade das Administracións
o aumento de barcos en Vigo,
xa que os cruceiros que fan escala na Galiza son os que pasan
polas súas costas e o número

En 2004 chegaron a Vigo 92.617 viaxeiros a bordo de transatlánrticos.

aumenta moi pouco a pouco.
A escala en Vigo por parte
dos cruceiros que van e veñen
do Mediterráneo é case obrigada. A ría de Vigo ofrécelle un
abrigo aos temporais e está a
medio camiño entre os portos
do sur das illas británicas e a cidade de Lisboa, polo que unha
detención dunhas horas en Vigo
é case inevitábel.♦

X. TABOADA

O porto, plataforma electoral
O porto e a cidade de Vigo rexistran encontros e desencontros. O
alcalde franquista Portanet chegou a denunciar que “Vigo limita
ao norte coa Xunta de Obras do
Porto”, en alusión ás intromisións políticas e urbanísticas dos
responsábeis do porto na cidade.
Que o porto representa un
contrapeso político púxoo de
manifesto Xoán Corral cando
en 1999 compareceu ás eleccións municipais á fronte da
candidatura do PP. Previamente,
o seu partido puxérao á cabeza
da Autoridade Portuaria e el
empregou a institución para facer campaña. O éxito foi escaso
e Corral quedou sen alcaldía.
Agora, os socialistas decidiron optar pola mesma vía e colocaron na presidencia da Autoridade Portuaria ao ex ministro e ex
candidato a presidencia da Xunta
Abel Caballero. No primeiro trimestre de 2007, Caballero abandonará o porto para ser candidato

a alcalde pola lista do PSOE.
Parte da estratexia electoral
de Abel Cabellero é a de presentarse como xestor que pon en
marcha proxectos vitais para a cidade. Por esa razón, vén de presentar unha reforma do porto que
inclúe ampliar o peirao de transatlánticos setecentos metros para
que varios cruceiros podan atracar ao mesmo tempo. Coas cifras
de visitantes, o investimento que
se faga –aínda por avaliar– tardará moitos anos en amortizarse.
Mais o proxecto de Abel Caballero ten un ton máis electoral
que real e prefire ignorar que os
cruceiros poucos recursos deixan na cidade. O proxecto vén
acompañado de anuncios na
prensa dunha páxina na que se
inclúe un gráfico que ilustra como quedaría a zona central do
porto despois da intervención.
Sen embargo, aínda non hai orzamentos e, sobre todo, contén
eivas previas bastante evidentes.

O proxecto presentouse o cobren o transporte a Cangas e
mesmo día no que se difundiu Moaña e tampouco se contempublicamente unpla unha nova
ha sentenza do
estación marítiSupremo que
ma de ría noutra
proxecto
consolida a ocuparte. A estación
p a c i ó n d u n h a de Caballero
marítima de ría
parte do porto
construíuse nova
por parte dunha é inviábel
hai cinco anos e
empresa de subco proxecto de
porque
ministracións naAbel Caballero
vais. Caballero o Tribunal Supremo h a b e r í a q u e
coñecía a sententrasladala a un
za cando deu a consolidou
lugar ao que si
coñecer os seus
puidesen acceplanos e sabía as naves
der os barcos
que parte deles
procedentes do
dunha
empresa
quedarán en susMorrazo.
penso porque ta- que están na zona
O proxecto de
mén inclúen a
reforma do porto
zona portuaria a transformar.
de Caballero non
que ocupa a comconta, como é hapañía de submibitual, co apoio
nistracións. Por
unánime da prenoutra banda, no
sa local. Tradicioproxecto inutilínalmente, o Faro
zase o acceso dos barcos que de Vigo foi o principal impulsor

O

da expansión do porto, pero este
papel abandonouno repentinamente cando José María Aznar
chegou a presidente do Goberno
central e a dirección do porto
cambiou de cor política.
Dalgún xeito, o Faro de Vigo marca a liña editorial da edición local de La Voz de Galicia,
porque, nun intento por conseguir lectores, este periódico manifesta sempre unha opinión
contraria á que ten o Faro. Cando o Faro abandonou o seu
apoio ao porto, a Voz pasou a
ser o seu principal valedor e
mesmo defendeu a realización
de máis aterrados, fronte á opinión maioritaria da cidadanía.
Nesa defensa da expansión do
porto que distingue á edición local de Vigo da Voz, figura o apoio
ao proxecto de Caballero. Está
por ver se, unha vez que chegue
ao concello, o seu sucesor continúa adiante co proxecto ou prefire esquecelo nun caixón.♦
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Este ano os fregueses evitaron
que o transladasen de parroquia.
Estiven en Santiago de profesor no Seminario Menor durante
seis anos, e despois fun para Ribeira, onde botei un ano co crego
de Aguiño, Francisco Lorenzo
Mariño, un home moi vinculado
ao nacionalismo. Despois viñen
para Marín, nas parroquias de Santomé e Campo. Este verán houbo
unha proposta para transladarme
para outra parroquia e produciuse
unha certa sublevación. Pero despois de conversar co arcebispo déronme unha prórroga dun ano.
O cristianismo progresista
relaciónase na Galiza coa Romaxe de Creentes, de cando é a súa
vinculación a esta celebración?
As romaxes empezaron no pedregal do Miño hai 30 anos. A miña primeira participación foi na
que se celebrou no Incio, cando tiña 13 anos; o vínculo veume pola
xente que ía desde a miña parroquia da Coruña. Ordeneime como
crego con 25 anos e agora son un
dos coordenadores das romaxes.
Cal é evolución e o seguimento destes encontros?
Hai uns anos debateuse se debían ser de creentes ou cristiáns e
optamos polo primeiro. Pensouse
que cobría un abano moito máis
amplo e mesmo participa xente
atea. Uns comparten unha fé e outros moitos unha forma de pensar e
uns obxectivos. Convocamos a
xente que comparte o binomio de
“fe e galeguidade”; fé para nós no
Deus de Xesús e para outros fe na
vida e noutro mundo distinto, de
xustiza. Sempre foi unha convocatoria moi aberta que non obriga a
participar por exemplo na celebración litúrxica. Houbo anos nos que
baixou a participación pero está repuntando. En tempos o número de
cregos moi activos era maior, pero
as idades van medrando e iso repercutiu. Foron xente moi combativa nos anos 60 e 70 e non poden
seguir sempre un mesmo ritmo, sobretodo cando este tipo de igrexa
popular e galega non recebe precisamente parabéns da xerarquía.
O funcionamento é de base?
O repunte de hoxe non depende tanto do número de cregos como de comunidades de base que
se moven. Hoxe o que está detrás
é o que se chama Coordenadora
de Crentes Galegos, que agrupa a
case trinta grupos e tamén a cregos. A aparición máis pública é na
Romaxe pero é unha realidade
que o movemento de cristiáns galegos e galeguistas apenas aparece
nos medios de comunicación pero
iso non quer dicir que non esteña
activo. Reunímos a moita xente,
pensa que só á Romaxe acuden
5.000 persoas e polo ano non están paradas. A asociación Irimia,
que é a que coordena isto, convoca varias reunións durante o ano e
o noso boletín repártese a 1.500
persoas cada quince días.
Cal é relación que ten o
cristianismo de base coa xerarquía eclesiástica.
Eles saben que existimos pero
non hai relación apenas. Houbo
anos máis duros, e o outro día o
crego de Lourizán contábanos o
seu enfrontamento co cardeal Suquía que quería prohibir a Romaxe. Ou mesmo o bispo Temiño
que ameazou con excomungar aos
que asistisen á Romaxe cando se
celebrou en Ourense. Hoxe a situación é de deixar facer e nós seguimos celebrando, pero os bis-

Rubén Aramburu
‘Os bispos de Galiza apenas se reúnen’
XAN CARBALLA

Rubén Aramburu (A Coruña, 1967) exerce como crego nas parroquias de Santomé e Campo, do concello de Marín. Coordenador da Romaxe de Crentes Irimia,
recén celebrada na súa vixésimoitava edición no Chan de Arquiña (Moaña), Aramburu representa unha corrente de cristiáns que queren vincularse ao diálogo permanente coa sociedade sen exclusión polas crenzas e co binomio “fe e galeguidade”.

X. CARBALLA

pos receben todo o noso material
e hai un “silencio respetuoso”.
Pensando en Cataluña vén á
mente a influencia na catalanidade da Abadía de Montserrat. Hai
posibilidades dunha influencia semellante no futuro? Cantos cregos participan deste movemento?
Falaría dun grupo de cen cregos de todo o país moi concienciados co tema da lingua e a identidade propia. Paco Carballo e máis eu
coordenamos a un grupo duns cincuenta, baixo o epígrafe de “Inculturación e Fe” e agora estamos traballando para cntribuír con ideas á
elaboración do novo Estatuto.
Quizais o que faltou en Galiza, como noutras cousas, é a consistencia dunha rede que unise diferentes esforzos. Agora levamos tres
anos traballando periodicamente e
moi satisfeitos do resultado.
Moitas destas propostas de
inculturación nacen co Concilio Vaticano II, mais parecen
en debalo.

Hai ese grupo de resistencia pe- independente na súa diócese. Conro por parte dos dirixentes da Igrexa ferencias Episcopais adaptadas á renon se ve un compromiso coa reali- alidade, unha galega, outra cataladade de Galiza. Hai unha actitude na,... retratarían mellor os probledo politicamente correcto, con al- mas. Os bispos de Galiza apenas se
gunhas actividades en galego, pero reúnen e non fan unha planificación
pastoral propia panon hai unha análira o país, están moi
se dos problemas e
marcados polas lidesafíos da socieinguén vai
ñas da conferencia
dade galega, de cales son as escravi- cuestionar que sexas episcopal española.
A
particitudes que vive a
pación política
xente e buscar un- crego e do PP,
directa dos creha resposta da
gos progresistas
Igrexa. Quizais o pero tes problemas
foi intensa nos
problema vén da
se
tomas
outra
anos 60 e 70.
excesiva depenDentro do que
dencia das Confe- opción, sexa o
é a comunidade
rencias Episcopais,
dos crentes galeque naceron a par- Bloque ou PSOE”
gos hai unha apostir do Vaticano II e
ta política progreacabaron convertisista e nacionalista
das nunha especie
de parlamentos, nos que hai grupos mesmo, aínda que hai tamén xenfortes de poder que acaban impo- te de tendencia socialista, porque
ñéndolle unha maneira de ver aos temos claro que só desde as estrubispos, cando cada bispo en teoría é turas políticas se pode cambiar a

‘N

sociedade. Temos vocación de intervir na política e contribuír co
mellor que podamos.
Hai prohibición de facelo?
Prohibición se es de certo signo. Por unha banda non podes
presentarte a unhas eleccións.
Ninguén vai cuestionar que sexas
crego e sexas do PP, pero tes problemas se tomas outra opción, sexa o Bloque ou PSOE. Non se superou desde algúns sectores da
Igrexa ese enfrontamento coa esquerda nin se procurou un diálogo, algo que para nós está plenamente asumido. Non hai máis que
escoitar a COPE.
Pero ese crego do PP segue
intervindo da mesma maneira
que en décadas anteriores?
Se miro ao meu redor doume
conta de como se definen moitos
cregos e os que chocan son os que
non compartimos esa liña. Quizais
a intervención non é tan activa como antes pero nas reunións percébese aínda moito esa distancia ao
que non sexa dereita. Como dicía o
abade de Montserrat, aínda hai
moita xente nostálxica de tempos
idos, perciben que perderon moito
do papel social que tiñan cando o
nacional-catolicismo e non o asumen. Cóstalles aceptar que deixaron de ser unha autoridade case decisiva na parroquia. É como no tema da lingua. Penso que a Igrexa
perdeu a grande oportunidade de
ter sido a canle de espallar e devolverlle a dignidade á lingua. A Igrexa chegaba a todas partes e era un
vehículo ideal de recuperación, pero non se apostou por iso, moi polo contrario, e esa é a grande débeda porque aínda hoxe a presenza
do galego na liturxia é residual. Foi
unha ocasión enorme perdida.
Se as esquelas en galego son
un indicativo parece que hai
un mínimo repunte.
Na prensa quizais, pero no medio rural funcionan as esquelas de
parede e nos sete anos que levo
aquí só houbo dúas apesar de que
a liturxia na miña parroquia é toda
en galego. Nunca tiven problemas,
pero sempre conto a anécdota de
cando levaba un mes e ao sair da
misa unha velliña achegouseme e
díxome canto me gosta que volvesen as misas en latín. Nunca atopei reticencias e unicamente unha
asunción paradóxica de que eles
non saben falar ben en galego, quizais porque non se recoñecían no
modelo que ouvían nos medios de
comunicación. Onde tiven problemas é nas vilas. Tívenos en Marín,
onde na misa hai quen se levanta e
marcha, sobretodo na Escola Naval, e pasoume na Peregrina en
Pontevedra, que aos dous días unha comisión de mulleres díxome
que era moi bonito pero que, por
favor, cambiase porque había moitos turistas ou argumentos así.
Nunha sociedade crecentemente secularizada parece que
a súa mensaxe tería máis recepción que a da igrexa oficial.
Penso que si, porque a Romaxe vela chea de xente moza. Estamos nunha liña máis achegada á
xente porque compartes os seus
problemas. A miña parroquia está
chea de xente nova. Penso que o
tema fundamental é a resposta que
se lle dá aos problema das persoas, e aquí hai dous discursos: un
que contesta preguntas que a ninguén lle interesan e outro que intenta contribuír con novas perspectivas ao que a xente lle preocupa e busca o dialogo directo.♦
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Nin Aguiño é a Galiza profunda, nin a xente de Ribeira é bruta e pouco civilizada, nin Xoán Lado é
un monstro desalmado. Pero esta foi a imaxe que transmitiron a maioría dos medios de comunicación,
usando nalgúns casos, precisamente, estes cualificativos para Aguiño e, por extensión, para Galiza.

A criminalización de Aguiño por defender a súa dignidade

A estaca dos medios de comunicación
A. EIRÉ
Nas novas que deron conta da malleira
dun can por parte do Xoán Lado, que conmocionou todo o Estado, enfróntanse, primeiramente, dúas concepcións non só culturais, senón da vida.
Unha concepción urbana, que se cre
superior, e, polo tanto, despreza e denigra
a cultura rural, utilizando a feito a palabra
“profunda” en ton despectivo. É unha
concepción máis tradicional, cuns valores
e uns principios de máis raizame.
Papel estelar o dos medios de comunicación, que non é que tomen partido pola
pretendida “modernidade”, senón que viven
preferentemente de impor unha nova cultura consumista para o que precisan desacreditar e desfacer as culturas tradicionais.
Un preito ou disputa por unhas árbores, unha auga ou unhas estremas é sinónimo de atraso, como son as vacas ou os
animais produtivos. Unha trafulca por uns
gramos de droga, por unhas accións dunha empresa ou diferenzas entre grandes
socios capitalistas..., a comechura de
Marbella, iso é modernidade. Como o é
unha mascota pechada nun piso sen poder
moverse, mesmo os cans aos que se lles
operan a gorxa para que non ladren.
E os medios de comunicación, asentados no amarelismo máis zafio, do que viven até os máis serios, sen ningún reparo
en sacar de contexto a nova, senón tamén
en adobiala e, o que é máis grave, transformala, para facela dixeríbel polo grande

público urbanita e acrítico.
Logo de explicar o contexto, debemos
de explicar o que pasou.
O veciño de Aguiño Xoán Lago mallou nun can cunha goma porque lle comera uns patos. A súa acción non ten desculpas pola súa brutalidade, nin afirmando que o de pegarlle aos cans era algo normal até hai ben pouco ou que estes son
considerados como animais útiles, non
como mascotas no medio rural.
O suceso tivo lugar hai dous anos. Xoán Lado foi denunciado por un seu veciño, o veterinario Federico Real, e pagou

multa gobernativa polo que fixo.
O suceso quedara esquecido. Pero a
pasada semana íase celebrar un xuízo para dirimir un conflito de estremas entre
Lado e o seu veciño lindeiro Real, o veterinario que veu de fóra. Foi este quen puxo en circulación o vídeo no que se ollaba
a malleira ao can, como un xeito de vinganza e de tratar de conseguir ganancia no
xuízo, acusan os veciños.
O suceso, aínda que perdera toda actualidade, pasou a ocupar a atención preferente dos medios de comunicación, sobre todo das televisións. O tratamento da-

do xa está descrito ao comezo.
Ante estes feitos, os veciños de Aguiño
defenden primeiramente un veciño que está a ser acosado e linchado publicamente
en cada pantalla e en cada folla de xornal.
Así, van apoialo ao xulgado o día da vista
pola disputa de lindes, que non se xulgaba
a malleira ao can, xa substanciada.
Esta actitude solidaria cun dos seus serviu para que os medios de comunicación,
non só arremetesen contra Lado, senón que,
usando os tópicos da Galiza negra, acusasen os de Aguiño de cómplices de individuos desalmados. Ergo, tamén eles o son.
De aí a reacción da pasada fin de semana saíndo á rúa. Non o fixeron para defender a malleira ao can, senón un veciño
acosado, pero, sobre todo, defenderon a
súa dignidade como pobo.
Fronte a eles, outra manifestación de
xente forasteira para condenar o maltrato
aos animais, pero que se converteu nunha
algarada contra o pobo de Aguiño con insultos como “asasinos”, “sanguinarios”, e
outros polo estilo, mesmo con ameazas
con estacas. Porque a modernidade condena moito máis que se lle pegue a un can
que a un humano.
Unha última consideración: lembren o
tratamento tan diferente que recibiron os
mozos da burguesía barcelonesa cando
queimaron un indixente non caixeiro automático por divertimento. Quen se manifestou daquelas?♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

II. As Compilacions
NEMÉSIO BARXA
Os séculos de obscurantismo oficial iniciados com a reis de castela chamados
“Católicos” (surpreende que os católicos
nom rejeitem este título) nom impediu a
pervivência do direito consuetudinario
galego. As relazons económicas, que som
as que determinam e originam as particulares instituizóns e figuras jurídicas, nom
mudarom em todo esse periodo; o regime
jurídico galego tem como características
primordiais ser consuetudinario, popular,
nascido das necessidades do povo e nom
da actividade do poder do Estado, instrumento para o processo de concentrazóm
de bens e formazóm de um patrimonio
unitario gentilicio numa economía fechada. Fora Galiza da historiografía oficil
unifica esta o jeito de vida e costumes
com os de outros povos da península Ibérica que conformam a nova unidade (que
se pretende) nacional chamada Espanha.
Mas o certo é que o povo galego segue a
viver os seus particulares costumes e a resolver as suas típicas necessidades, determinadas polo territorio, a climatología, a
distribuizóm da terra, os cultivos, etc.
A corrente codificadora das instituizóns jurídicas que nos inicios do século
XIX recorre Europa ao rebufo do Código
Napoleónico, chega igualmente á Espanha que conheze as opinions encontradas
de unificadores e foralistas, é dizer, os
partidarios de um código civil único e ge-

ral para toda Espanha e os inclinados a
recolher e respeitar as peculiariedades
nacionais. Tanto a Constituizóm de 1.812
como o Projecto de Código civil de 1.851
marchavam polo vieiro da unidade codificadora, corrente parcialmente rectificada polo R.D. de 2.Fev.1880 que acrescenta a Comisson Codificadora com representantes dos territorios forais, Galiza incluida. O criterio codificador foi o de um
texto único com Apéndices que recolheram as peculiariedades jurídicas de cada
territorio foral.
Nom foi pacífica a inclussom de Galiza como territorio foral, boicotada fora
e dentro da propria Comissóm galega.
Atitude certamente irracional perante um
territorio que apresentava um conjunto
normativo dirigido á concreta finalidade
de propiciar a estabilidade familiar e patrimonial e loitar contra o minifundismo
ao arbitrar solucións jurídicas tais como
os aproveitamentos comunitarios (montes, aguas, fornos, muinhos, airas...), disposicións testamentarias (apartacións, de
legitimarios, mandas, melhoras, etc), instituizons societarias (companhía familiar
galega, lugar acasarado, etc.), regulamentazóm dos labores nos terreos pequenos (tornaboi, viraboi, alternativa de vía,
aguas de pilhota, etc.) ou direitos reais
(arbolado, aguas, ...) ou de parcería, etc..
Nemguma destas particulares e impres-

cindíveis instituizóns ou figuras jurídicas
aparecem recolhidas no Código civil común, com grave quebranto para a convivência familiar, social e patrimonial,
especialmente no rural que era praticamente todo o solar galego. Até tal ponto
foi evidente este despropósito que o escritor, jurisconsulto e político corunhés,
Linares Rivas, escrveu uma obra de teatro titulada “La Mala Lei” (1.923) que
denunciava a indefenssóm e injustiza
que a normativa do Código civil ocasionava na Galiza, especialmente na herdanza.
Porem, determinada a incorporazóm
de representantes de Galiza á Comissom
Codificadora no 1.980, foi aprovado o
Anteprojecto de Apéndice no 1.915 (35
anos depois) e promulgada a “Complilazóm do Direito Civil Especial de Galiza”
em dezembro de 1.963 (48 anos mais tarde). Mentres vigorava desde 1.889 o Código civil común que resultou ser um Código franco-castelhano; forom polo tanto
74 anos de suportar um direito foráneo,
radicalmente castellano, que resolvía situacións económicas particulares de outras terras e comunidades, designadamente Castilha, que pouco ou nada tinham que
ver com o nosso país evidenciando profundas divergencias, especialmente no
campo dos diretos reais, familia e sucesións; certo que foi no ano 1.946 quando

se lanzou o impulso definitivo e o acordo
de promulgar os Apédices forais ao Código e certo tambem que durante esse periodo de tempo a Audiencia Territorial da
Corunha (ja nom era a Real Audiencia de
Galiza) aceptou em muitas das suas resoluzons o direito consuetudinario galego
devidamente provado.
Por fim temos a nossa Complilazóm.
Mas, que desengano! O texto é um farragoso compendio asistemático de normas e
instituizons jurídicas sem o mínimo método cientifico, carente de todo ordem expositivo; inclue figuras obsoletas fronte a
ausencias clamorosas de outras com total
vigência e regulamenta outras sem ter em
conta as variacións sufridas pola economía e sociedade da época. O maior espazo do Apéndice (46 artigos de um total de
93) adican-se a uma instituizom arcaica,
aborrecida e da que certifica a sua muito
próxima defunzom: os foros e outros gravamens análogos, com prazo de caducidade máximo de dez anos.
Rematamos cualquer referência a este
texto nom só por atoparse actual e felizmente derogado senom tambem por carecer do mínimo interesse, a nom ser o de
constituir o primeiro texto escrito que reune parte das figuras jurídicas da Galiza.
Probablemente primeiro, e desde logo último, texto sobre o direito civil galego
promulgado polo Estado espanhol.♦

Todos os grupos parlamentarios únense
nunha moción contra o PP
CÉSAR LORENZO GIL
O curso parlamentario empezou
de forma monotemática e con
grande intensidade. Perante o
intento do PP de socavar a confianza cidadá nas institucións do
Estado, especialmente o parlamento, o goberno, a xustiza e a
policía, os demais grupos do
Congreso reaccionaron uníndose nunha moción que impedirá
debater ao redor do 11-M “seguindo teorías conspiratorias”.
“Quen manda no PP, vostede, José María Aznar ou Federico Jiménez Losantos?”, preguntoulle Iñaki Gabilondo a Mariano Raxoi
nunha entrevista para Noticias
Cuatro. A resposta foi rápida.
“Eu”. O diálogo séntese na rúa
desde hai meses. Gran parte da estratexia política dos populares ten
como fonte as informacións xornalísticas do xornal El Mundo e a

cadea de radio dos bispos, a Cope.
En ambos os medios, Jiménez Losantos ten amplo protagonismo.
As teorías sobre posíbeis implicacións secretas da ETA no
atentado do 11-M, participación
da policía nos preparativos do
masacre ou supostas incongruencias entre os sumarios e os testemuños, pularon das páxinas da
prensa para se instalaren nos textos de mocións e preguntas parlamentarias dos deputados do PP.
A situación adquiriu certos tintes
de gravidade e na propia tribuna
parlamentaria chegouse a insinuar que o actual goberno de José Luis Rodríguez Zapatero fora
cómplice das mortes de Atocha.
Agora, todas as forzas parlamentarias (PSOE, CiU, ERC,
IU, PNV, Coalición Canaria,
BNG, Nafarroa Bai, Eusko Alkartasuna e Chunta Aragonesista) asinaron un acordo que tenta-

rá impedir que a “ansia conspira- cia”, dixo Losantos na Cope. Esta
toria” sexa o eixo da lexislatura. reflexión casa moi ben cos pensaO espírito deste acordo é pro- mentos de moitos analistas polítifiláctico, non da seguranza de Za- cos, que consideran que o PP, despatero, senón das propias institu- de a derrota do 14 de marzo do
cións do Estado.
2004, non busca
De fondo, a estrarecuperar a hexetexia electoral do
aseándonos nas monía electoral
PP busca moito
senón manter nas
máis ca desgastar sombras do 11-M
súas fileiras ese
o goberno. O ton non conseguiremos
groso de votantes
das súas mensamáis á dereita,
xes e as referen- ser alternativa
considerado
o
cias ao 11-M enmáis hostil ao
caixan máis nun de poder”
PSOE, e polo tancamiño extremo
to máis activo poJ
OSEP
P
IQUÉ
de procura do
lítica e electoralelectorado e de
mente.
crispación política de alto nivel.
Pero esta estratexia encontra
“Non é certo que estea no centro o oposición dentro do propio PP.
gran botín dos votos. Nun mundo Josep Piqué, líder dos populares
onde cada vez haberá máis extre- cataláns e candidato á presidenmistas, de dereitas e de esquerdas, cia da Generalitat, pediulles aos
hai que ter moi en conta que eses seus compañeiros que abran o
votantes teñen moita importan- abano das preocupacións políti-

‘B

Ibarra fóra do taboleiro
C. LORENZO
Juan Carlos Rodríguez Ibarra desistiu de presentarse á reelección como presidente de Extremadura o ano que vén. Xustificou a súa decisión afirmando que quedou feble despois do seu infarto e que vinte e
tantos anos á fronte da comunidade autónoma máis pobre (érao cando chegou ao poder e ségueo sendo hoxe).
En Madrid, moitos medios afirman que logo das caídas de José Bono, Pasqual Maragall e Francisco Vázquez, o abandono de Ibarra supón
o acabamento da maior renovación do PSOE dos últimos 30 anos. Para
estes xornais, o PSOE perde, con estes relevos, carisma social e debe recuperar prestixio e recoñecemento para superar estas baixas de peso.
Algo diso pode haber, pero ben pouco. A marcha de Bono da presidencia de Castilla-La Mancha non significou a perda nesa comunidade
e, agás no caso de Catalunya, onde o cambio de liderado ten outras connotacións (desputa catalanismo-sucursalismo), os substitutos non parecen ser malas apostas. Ao contrario, a saída de Vázquez da Coruña até
pode servir para que si haxa goberno de coalición co BNG en caso de
perda da maioría absoluta socialista, algo impensábel noutrora.
Mais o resultante da marcha de Ibarra ten unha lectura “shakespeareana”. No escenario da política socialista do Estado xa só hai unha voz. Como nunha traxedia isabelina, amoréanse contra a cuncha
do apuntador os cadáveres apuñalados de todos os que rivalizaban
con José Luis Rodríguez Zapatero por comandar a filosofía e estilo
no PSOE. O presidente do goberno necesitou varios anos para poñer
paz no partido, pero por fin o logrou. O traballo de fontanaría de Xosé Blanco segou todo o que medraba fóra do aparello de Ferraz e
arestora non hai liderado ningún que lle faga sombra ao secretario xeral. Se hai un ano, alguén dixera que todos os “baróns” ían estar espodando bonsais na casa, máis de un esbagullaría coas gargalladas.♦

ROI CAGIAO

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

cas. “Baseándonos nas sombras
do 11-M non conseguiremos ser
alternativa de poder. Hai moitos
temas que lles preocupan aos cidadáns e temos que darlles unha
resposta”, indicou durante unha
entrevista para a TVE.
Por outra banda, a menos de
dous anos para as próximas eleccións xerais, o PP segue só. A última decisión do parlamento de
illalo fai imposíbel na práctica
que haxa acordos coa dereita de
non haber maiorías absolutas.
Esta é unha baza fantástica para
o PSOE. Zapatero podería superar o desgaste con alianzas. É
máis, a cerrazón popular permítelle escoller socio.
Hai quen afirma que esta estratexia do PP morrerá após as eleccións municipais. Nos concellos
decidirase a fortaleza do liderado
de Raxoi e abrirase definitivamente a carreira pola Moncloa.♦
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Os populares polarizan o discurso político nunha ameaza ás institucións do Estado
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A Convención Nacional organizada por Andrés López Obrador

Loita pola democracia en México
RAMÓN PACHECO
Cando un revisa a historia recente de México, tense que estabelecer que no 2000, a
enchenta de máis de 70 anos do Partido
Revolucionario Institucional (PRI) provocou no electorado un desexo de cambio
que lle permitiu a Vicente Fox, candidato
do Partido de Acción Nacional (PAN), chegar á presidencia da República. Moi pronto a euforia do cambio se converteu en dúbida, os frecuentes despropósitos de Fox, o
seu descoñecemento de temas fundamentais, a súa impericia para gobernar, a súa
falta de tacto político e o seu divorcio enfermizo coa realidade, foron poñendo ao
descuberto a estafa: un individuo ignorante
e mitómano enganara o pobo con falsas
promesas de cambio; o pesadelo empezara.
En política exterior tivemos un deterioro vergoñento, lonxe de América Latina, submisos perante os EE UU. Internamente, Fox pelexou con todos: senadores,
deputados, gobernadores, intelectuais e
até cos propios panistas. Neste contexto,
empeza a medrar a figura de Andrés Manuel López Obrador, que gañou no 2000
as eleccións de xefe de goberno do Distrito Federal, un bastión do Partido da Revolución Democrática (PRD).
Conforme López Obrador consolidaba
–cun carisma sen precedentes– o seu goberno socialista, con apoios institucionais
aos pobres, bolsas de axuda, asistencia
aos discapacitados, nais solteiras e adultos
maiores, o odio de Fox, o PAN e a clase
privilexiada de sempre empezaron a teimar nunha persecución sistemática contra
el, utilizando coma nunca a forza dos medios informativos, cuxa inmensa maioría
están ao servizo do poder, como é lóxico.
Nesas condicións preparouse un operativo de Estado contra Obrador, acusándoo
de desacatar unha orde xudicial e promovendo o seu desaforo como xefe de goberno. O uso das institucións para ese fin e o
bombardeamento mediático crearon un
ambiente de linchamento contra Obrador,
que buscou e atopou un apoio popular amplísimo e sen precedentes. O programa de
desaforo continuou tercamente orquestrado por Fox, a autoridade xudicial pediu o
desaforo, a Suprema Corte ordenouno e a
Cámara dos Deputados, cos votos do PRI e
do PAN, executouno. Os medios xustificaron o feito en aras do “Estado de dereito”.
O pobo, porén, opinou diferente. As mobilizacións medraron até tal punto que Fox
tivo que abandonar o asunto porque os síntomas de indignación popular eran xa insustentábeis. O resultado: Fox perdeu esta
batalla, o pobo gañou un candidato sólido
á presidencia de México, unha esperanza
por fin para os pobres. Faltaba a elección.
Todo o poder económico e político en risco prestouse a impedir a vitoria da Coalición polo Ben de Todos (composta polo
PRD, Partido do Traballo (PT) e Partido da
Converxencia), que con Obrador á fronte,
recadaba apoios electorais por todo o país.
O proceso electoral presentou todo tipo
de excesos en contra da coalición. O árbitro da contenda, o Instituto Federal Electoral (IFE), permitiu todo tipo de violacións
á lei e o 2 de xullo non quixo declarar o resultado, preparando nos medios a “vitoria”
de Felipe Calderón, candidato do PAN.
A xornada electoral mantivo o país enteiro fronte aos televisores. As proxeccións
de resultados foron unha evidente manipulación onde empezaba a gañar o PAN polo
7 por cento de diferenza que se ía pechando para rematar cunha mínima vantaxe.
O IFE anunciou entón que non podía
declarar un gañador até realizar o reconto
por distritos. Ese día repetiron a dose, só
que agora Obrador empezou con vantaxe

Andrés Manuel López Obrador.

e foina perdendo até que na madrugada do gar onde deberá render o seu sexto infor6 de xullo os locutores de televisión be- me de goberno Vicente Fox.
O 1 de setembro a presenza policíacorraban grotescos que Calderón sobranceaba para gañar outra vez por centésimas. militar no congreso é abafante e paranoiNótese que en ningún intre se alterna- ca. Algún xornal publicou fotos de franba o punteiro malia que os datos se conta- cotiradores apostados nas azoteas con arban conforme ían chegando, o cal, segun- mas de alto poder e ademais unha certa
do documentaron moitos especialistas, é cantidade de tanquetas estaban listas para
se usaren en case de seren necesario. O
matematicamente imposíbel.
O burdo espectáculo televisivo acababa choque coa marcha de simpatizantes de
así coas esperanzas dunha elección limpa. Obrador parece inevitábel.
Nunha actitude retadora, Fox anuncia
Perante a evidencia da fraude, a indignación popular non se fixo esperar e aten- que dará o seu informe pase o que pase e
dendo ese sentimento da xente. Obrador amaga con trasladarse ao congreso en heconvoca a primeira asemblea informativa, á licóptero, mais faino por terra nunha accal asistiron perto de 500.000 persoas, con- ción que só os confundiu a eles pois a esas
vocando nesa mesma a segunda, na que se horas a estratexia da coalición estaba a
tivo unha participación de máis de un mi- punto de consumarse.
Na praza do Zócalo, Obrador pediulle á
llón de persoas que o acompañaron na primeira marcha pola democracia, lonxe das xente que permaneza nese lugar para non exexpectativas dos nosos adversarios, o mo- poñer a xente indefensa a un posíbel masavemento non ía en decadencia, ao contrario. cre, mentres no congreso, á chegada de Fox,
os deputados e senadoNa segunda marcha
res do PRD e do PT topola democracia, rumman a tribuna sorpresibo á terceira asemblea
tópanse
va e pacificamente cun
informativa, estiveron
argumento de solidez
presentes tres millóns
actas falsificadas,
incuestionábel: a eside simpatizantes.
xencia do retiro inmeMentres tanto, a
pacotes sen selos ou
diato do cerco policíacoalición impugna
con selos violentados, co-militar que viola a
xuridicamente o proconstitución e ofende a
ceso electoral e este
sen sinaturas
dignidade e o foro lepasa ao Tribunal Elecxislativo.
toral do Poder Xudide
funcionarios
ou
O demais é histocial da Federación,
para análise e cualificoa sinatura de outros ria. Fox non puido dar
o seu informe . Os
cación definitiva coa
que non o eran”
seus correlixionarios
resistencia civil en
panistas improvisaron
marcha e o comproun micrófono fóra do
miso de Obrador de
salón, mais ao escoitáacatar sen condicións
o resultado da contaxe voto por voto, ca- rense as súas primeiras palabras, impúxosiña por casiña consigna central do move- se no recinto un enxordecedor barullo.
Eran 128 chifres de árbitro modelo Foxmento.
Os peches simbólicos e pacíficos da 40. Cun xigantesco coro que berraba “lo
resistencia esténdense a todo o país. Ban- entregas y te vas”, Fox entregou o seu incos, oficinas do goberno, embaixadas, es- forme e marchou, mentres a xente que
tradas e outras accións van creando unha ateigaba o Zócalo estouraba de xúbilo.
Aínda que se prevera que o tribunal se
gran tensión coas autoridades federais,
que presionan o goberno perredista do inclinaría ao lado do goberno, o ditame da
Distrito Federal a usar a forza contra o elección resultou unha mostra do cinismo e
contradicións arrepiantes como as seguintes:
movemento, algo ao que este se opón.
–Rexeitou o conteo total de casiñas.
É así como na toma da Cámara dos
Deputados interveñen as forzas policiais Só autorizou a apertura dunha mostra
federais, que dispersan a manifestación equivalente ao 9 por cento do total. Aquí
con violencia e cercan o congreso co atopáronse un 43 por cento de urnas con
apoio posterior do exército e manteñen e votos de máis, 71.000 votos ilegais introestenden o cerco para salvagardaren o lu- ducidos nas urnas e un 30 por cento de ur-
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nas das que se substraeran 122.000 votos.
Simplemente anulando estas casiñas cambiaría o resultado a favor de Obrador.
–Atópanse actas falsificadas, pacotes
sen selos ou con selos violentados, sen sinaturas de funcionarios ou coa sinatura de
outros que non o eran, nunha evidente
manipulación ilegal dos votos.
–O tribunal recoñece que a propaganda falsa usada contra Obrador polo PAN
está prohibida pola lei, mais afirma que
non se pode medir o seu impacto real e
polo tanto non foi determinante.
–Que a emisión de anuncios televisivos contra Obrador por empresarios viola
a lei pero que é un “indicio illado”.
–Que a intervención permanente de Fox
a favor do seu candidato si foi un risco para a validez do proceso pero que a “Tregua
de Nadal” diminuíu o seu efecto de indución ilegal do voto e non pasou a maiores.
En suma, co seu fallo do 5 de setembro, o tribunal tripou na constitución no
seu artigo 41 sobre os principios reitores
de certeza, legalidade, independencia, imparcialidade e obxectividade. Decidiu
convalidar a fraude electoral máis burda
porque se usaron todos os métodos tradicionais e o máis sofisticado, porque se
manipularon os sitemas de cómputo. Pero
sobre todo, colaboraron na imposición
dun presidente espurio, dun impostor. Isto
xerou unha crise política de consecuencias impredicíbeis e provocou un retroceso brutal na vida democrática mexicana.
Na Convención Nacional Democrática que celebramos o pasado sábado, 16 de
setembro, acordamos cinxir as nosas demandas a cinco puntos básicos.
–Polo combate a fondo da desigualdade e a pobreza.
–Por defender o patrimonio mexicano:
enerxéticos, saúde e educación.
–Polo dereito aos medios de información.
–Contra a corrupción e a impunidade
do poder público.
–Pola transformación integral das institucións públicas que hoxe só serven ao
poderoso e despoxan ao pobo.
A convención inspirada nos máis fondos ideais de Benito Juárez, Hidalgo, Villa, Morelos e Zapata, nutrirase do nacionalismo do pobo, para sacudir e destruír as estruturas dun sistema corrupto,
inxusto e opresor.♦
R. PACHECO LLANES é deputado federal do PRD.
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Unidade
en marcha
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

importancia do 14
Cumio do
Movemento de
Países Non Aliñados
(MNOAL) celebrado esta
semana na Habana ten
unha importancia que vai
transcender o presente.
Alí discutíronse
propostas, practicouse o
consenso horizontal,
reactivouse o movemento.
O MNOAL representa
dous terzos dos países
pertencentes á Asemblea
Xeral da ONU.
Durante os tres
próximos anos, Cuba
exercerá a presidencia
desta agrupación de
países nacida cando o
mundo se dividía en dous
bloques.
A denuncia de Cuba
da ditadura mundial dos
EE UU obedece á
tradición revolucionaria
de lle chamar ás cousas
polo seu nome. Como se
lle pode chamar
democrático a un goberno
como o estadounidense,
controlado de xeito
directo polas empresas
petroleiras? Tamén,
agresión foi a palabra
escollida e acaída para
definir as accións de
Israel en Palestina e o
Líbano.
Este mundo no que
vivimos está controlado
económicamente polas
trasnacionais e
militarmente polos EE
UU. Teñen liberdade de
circulación os capitais,
non as persoas. Quen
manda de xeito real
permítese pechar fábricas,
comprar algúns
sindicatos, explotar
criaturas e países, asasinar
contestatarios, sen perder
o sorriso tranquilo nunha
faciana bronceada. A
dirixencia non é electa
pola cidadanía. Teñen
máis poder ca calquera
país.
Doutra banda, o
MNOAL chegou a
acordos de cooperación
mutua, de programas
sociais. Falan da
igualdade real de
soberanías, dos efectos do
orde económico na vida
de todos os días.
Nos próximos meses
escoitaremos falar desta
xunta de países e de máis
reunións que teñen coma
obxectivo que os estados
expoliados se empecen a
entender. Tamén recibiran
paus, de palabra e obra,
porque neste sistema non
se permite que os países,
coma as xentes, se
organicen, aínda que non
teñan permiso.♦

Cuba representa durante dous anos un grupo
que alberga dous terzos de todos os Estados do mundo

Irán racha o cerco amparándose
nos Países Non Aliñados
CÉSAR LORENZO GIL
Irán logrou en La Habana rachar o cerco internacional ao que
se ve sometido nos últimos meses. Durante a asemblea do grupo de Países Non Aliñados criticouse duramente a política exterior estadounidense e pediuse unha ollada multipolar para arranxar os problemas do mundo.
Cuba representará o grupo dos
Non Aliñados durante os dous
próximos anos. A idea do goberno caribeño é potenciar esta organización, que representa dous
terzos dos Estados membros das
Nacións Unidas. Para conseguilo, propiciou que na asemblea de
La Habana se chegase a acordos
bilaterais de colaboración en materia económica e social. A idea
principal era exportar o modelo
de “troco” que xa existe entre
Cuba e Venezuela, por exemplo,
no que se intercambia petróleo
por formación e profesionais.
Así, Cuba xa se ofreceu a facer o
propio con varios países africanos a cambio de materias primas.
Á parte de servir de foro de

Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

intercambio e colaboración, a
asemblea valeu para reclamar
maior autonomía dos Estados no
plano internacional, fronte á hexemonía dos EE UU. Nas conclusións pídese que a comunidade internacional sexa menos inflexíbel “perante os abusos e
manobras” da primeira potencia

do mundo e sublíñase o dereito
de cada Estado a escoller o seu
mellor xeito de desenvolvemento e benestar.
Neste chamado á independencia, Irán tivo un protagonismo destacado. O presidente iraniano, Mamud Amadineiad, logrou certo alivio no cerco diplomático no que se ve envolto o
seu país des que anunciou a creación dun programa para obter
enerxía nuclear que usar con
fins pacíficos. “Non está en xogo o futuro do meu país”, dixo.
“Está en xogo sabermos se o
planeta volve ser o couto dun só
imperio que pode facer sempre
o que lle peta sen lle render contas a ninguén”.
Moitos dos Estados presentes
en La Habana, caso de Pakistán,
manteñen boas relacións con
Washington e lograron atenuar
un tanto as conclusións, nas que
non se fai ningunha referencia
concreta ao papel estadounidense no mundo. Contodo, os discursos máis seguidos e aplaudidos volveron ser os de Hugo
Chávez, que reclamou do sur

confianza e unidade para se arrepoñer “aos intentos do imperialismo por impoñernos un modelo á súa comenencia”.
O grupo dos Non Aliñados
fundárase durante o máis quente
da Guerra Fría entre os EE UU e
a URSS, como maneira de crebar
a bilaporalidade mundial. Agora
son moitos os seus membros que
piden unha reformulación dos
seus intereses e obxectivos. Cuba afirmou que tentará manter un
relatorio anual sobre o estado do
mundo para buscar maneiras
conxuntamente de solucionar algúns dos problemas que acucian
o mundo arestora. Entre os máis
graves que se comentaron en La
Habana figuran a fame, a crecente desigualdade económica, a sida e as migracións. “Hai un modelo que disque hai que seguir
para medrar. É coma a promesa
dun feirante. O que vende o produto obtivo beneficios. Os países
que compraron o neoliberalismo
quedaron timados para sempre,
sumidos na miseria”, comentou
o ministro de Exteriores cubano,
Felipe Pérez Roque. ♦

Aquí fóra

A nova dimensión de Caracas
LAUDELINO PELLITERO
Nos últimos dous anos a diplomacia bolivariana mudou as súas prioridades, deixando en segundo plano o afianzamento dun bloque latinoamericano forte e autónomo que fora
priorizado no cuatrienio 2000-2004, por unha
nova dimensión internacional na que Venezuela pretende convertese no eixo de articulación
mundial dun bloque de ruptura antiimperial.
Nesta renovada estratexia inscribiuse a
viaxe que fixera nos últimos días no mes de
xullo o presidente Hugo Chávez, cando emprendeu meteórico un tour internacional
que afondaba na nova dimensión das relacións exteriores venezuelanas.
Catro países... sete días, foi o titular de
prensa que sintetizaba o periplo asiático.
Rusia, Belarús, Qatar e Irán.
Con Rusia a nova Venezuela ten asinados
37 convenios e dúas cartas de intención, que
recollen acordos polos que se adquiren 30 cazas su-30 e 53 helicópteros por valor aproximado de 3.000 millóns de dólares. Tamén se
fixa a participación da compañía de Tuberías
de Rusia (TMK) no proxecto do Gasoduto do
sur, que pretende artellar unha rede se subministración de gas dende Venezuela, pasando
polo Brasil até Arxentina e Uruguai, na que
finalmente se integrou a Bolivia, país que no
mes de febreiro cualificaba o proxecto como
un delirio imposíbel. Os acordos VenezuelaRusia van máis alá dunha mera relación económica bilateral. Chávez inclúeos dentro da
tenaz articulación do nova dimensión antiimperial: “Grazas á firmeza do presidente Vladimir Putin derrubamos o intento do imperio
de desarmar a Venezuela. Eles lanzan bombas contra o Iraq e logo critícannos por comprar armas defensivas”.
En Belarús, cun dos proscritos máis significados do círculos ortodoxos da diplo-

macia occidental, non só norteamericana, novo período..., semellan moito máis diáfaAlexander Lukashenko, non se chegou a nas as liñas de política exterior e a dirección
asinar declaración conxunta ningunha, pero escollida, aínda que pretendan ter dimensión
asináronse memorandos de entendemento infinita nos seus obxectivos finais.
As liñas de política
sobre consultas polítiexterior que se debucas e acordos en matexan dende Caracas non
ria militar, ciencia e
s liñas de política
só diverxen progresitecnoloxía, petroquímica e agricultura.
exterior que se debuxan vamente das que marca o “imperio”..., tamDoha foi a escala indende Caracas comezan pouco se moven en patermedia, na que se
ralelo coas que se traafianzaba a prioridade
a resultar incómodas,
enerxética sobre a polízan dende Europa, das
que diverxe progresitico-militar, que caracnalgunhas capitais
vamente, e, mesmo,
terizou o resto do pericoas que se mantiñan
plo. Da quinta visita a
comezan a resultar inQatar só quedou un
cómodas, nalgunhas
estreitas
relacións”
acordo para evitar a ducapitais latinoamericanas coas que se mantipla tributación e un conñan estreitas relacións.
venio de colaboración
nos servizos aéreos.
Afirmar que os
Cousa ben diferente, en intensidade e atentados do 11-S foron autoimpulsados
tensión, tivo a vista visita a Teherán, que ou permitidos polos EE UU, negarse a revén de devolver en Caracas o presidente coñecer o presidente designado pola Corte
Mahmoud Ahmadinejab. Cando a diploma- electoral mexicana, Felipe Calderón, ou
cia europea trata de mediar no conflito so- aliñarse explicitamente con Lukashenko
bre o uso da enerxía nuclear, que tensiona ou Ahmadinejab, comeza a ser unha mias relacións EE UU-Irán, Chávez declara graña insoportábel para moitas das chan“Sempre apoiaremos o goberno iraniano”, celarías occidentais, e motivo de afastaafirmación que sería finalmente inscrita na mento no que atinxe á política exterior,
nova dimensión internacional da política nalgúns países veciños.
Non sería de estrañar que, en moi breve
internacional bolivariana “A historia ten demostrado que se permanecemos unidos po- prazo, comezasen a mover ficha certos paíderemos resistir e vencer o imperialismo”. ses europeos, entre os que estaría o Estado
Mentres Chávez se encamiña á súa re- español, tratando de reaxustar as relacións
consolidación presidencial, previa ratifica- bilaterais, e mesmo os seus principais inción nas urnas nas eleccións do 3 de decem- terlocutores♦
bro, coa incógnita interior por definir sobre
cales serán as grandes liñas da “revolución
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do Igadi.
dentro da revolución” que anuncia para o
www.igadi.org
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O equipo ciclista dálle protagonismo á canteira

Primeiras rodas para o ‘Karpin Galicia’
CÉSAR LORENZO GIL
O Karpin Galicia comeza a ter
a armazón necesaria para competir profesionalmente a partir
do 2007. Despois de compoñer
o equipo técnico, agora tócalles a vez aos corredores. Os
primeiros en seren apresentados foron os máis novos, os ciclistas de canteira, que van
ser protagonistas na escadra.
O Karpin Galicia quere compoñer un equipo de 16 ou 18 corredores, con garantías competitivas. “Por sermos novos non imos
renunciar a gañar. A mensaxe para a afección ten de ser positiva.
Non sairemos á estrada só para
que nos vexan. Queremos estar
no máis alto”, explicou Valeri
Karpin, presidente do club.
Mais esa ansia competitiva
vai ter uns trazos particulares.
Segundo o seu director deportivo, Álvaro Pino, o principal engado do Karpin Galicia será o
seu compromiso coa canteira. “É
necesario transmitirlles a todos
os que están a correr en Galiza
que hai lugar para eles se se esforzan. Que agora si é posíbel
chegar ao máis alto. Que agora si
están arroupados e haberá ollos
que se fixen neles”, explicou.
Como exemplo práctico desta filosofía hai que entender a
presentación dos seus primeiros
catro corredores confirmados. O
Karpin Galicia optou por lanzar
a súa posta en funcionamento
coa fichaxe de catro promesas do
ciclismo galego, até agora en
clubs afeccionados. Os primeiros corredores do equipo son

Álvaro Pino, Valeri Karpin e Santiago Domínguez Olveira estiveron na presentación de David Abal, Serafín Martínez e Xoán Mourón.

Gonzalo Rabuñal, Serafín Martínez, David Abal e Xoán Mourón.
Durante a súa presentación
do 19 de setembro, só faltou Rabuñal. Este ciclista de Arteixo
compite arestora no mundial
sub-23 de Salzburgo (Austria).
Ten 22 anos e até agora corría no
Frisonoble. Os seus números son
excelentes e destaca nas contrarreloxos. Non en van gañou o
campionato galego desa modali-

dade amais dos trofeos de Cantalejo e Villalobón. Tamén se coroou en dúas etapas da última Volta a Galiza. “É un ciclista moi
valente, que sempre dá a cara. Isto é algo que valoro moito, porque neste deporte hai que ser solidario e sempre e non agocharse
no pelotón”, dixo del Pino.
Serafín Martínez ten tamén
22 anos e naceu no Rosal. Foi
medalla de bronce no último

Campionato de España sub-23
de fondo en estrada. Até agora
militaba no Súper Froiz. “A pesar da súa altura, é un boísimo
escalador e vainos dar moito nas
etapas de montaña”, explicou o
director deportivo.
David Abal, nacido en Chapela (Redondela) no 1986, será
o rillote do grupo. É o actual
campión galego de contrarreloxo sub-21 e xa estaba militando

no Astana, equipo que, en categoría senior, vén de gañar a Volta a España. “A este ciclista hai
que darlle tempo e confianza.
Vai ser o benxamín do equipo e
é moi posíbel que tamén o sexa
de todo o pelotón estatal”, destacou Pino.
Por último, Xoán Mourón ten
22 anos e corría no Hierros Diego. Este ano tivo moito éxito e
gañou as carreiras do Gran Premio de Vigo, o Trofeo Santiago
de Palencia e a Klásika de San
Roquillo de Balmaseda. “Este é
un todoterreo, dálle a todo e non
lle ten medo a nada”, analizou
Pino. “Ás veces hai que paralo
porque se lanza. Recorda a Óscar
Pereiro e esperamos moito del”.
Álvaro Pino, que conta con
Xesús Blanco Villar como axudante, terá á súa disposición outros 12 ou 14 ciclistas nas próximas datas. Valeri Karpin anunciou que xa había dez fichaxes
practicamente pechadas, aínda
que non quixo adiantar nomes.
De todos os xeitos, parece moi
probábel que David García, David Blanco, Ezequiel Mosquera,
Gustavo Domínguez e Ramón
Troncoso corran no equipo no
próximo ano. Tamén parecen
atados os ciclistas David Herrero, do Euskaltel; Daniel Moreno, do Relax e Carlos Castaño,
do Kaiku.
Karpin recoñeceu que houbo
contactos con Marcos Serrano
pero adiantou que parece complicada a súa incorporación.
“Nós fixémoslle unha oferta. El
fixo unha contraoferta inaceptábel para nós. Se no futuro, chegamos a algún acordo, estaremos
encantados de telo connosco”.
Outros nomes galegos que se
barallan son os de Gustavo Veloso e Álex Marque. “Tamén queremos un corredor ruso”, adiantou cun sorriso Valeri Karpin.♦

Lomax.

Gloria Sánchez.

Preservar
a obra
de Otero Pedrayo

Encontro
Internacional
de pandeireta

Xurelo,
25 anos
dunha travesía

Encontros
pedagóxicos
en Compostela

A Consellaría de Cultura vén de asinar un
convenio de colaboración coa Fundación
Otero Pedrayo, por valor de 36.000 euros
para o “fomento da preservación da obra
do intelectual ourensán. A achega investirase, segundo o presidente da fundación, Víctor Freixanes, na edición de material gráfico e audiovisual, na realización de actos literarios, unha exposición
itinerante e encontros ao redor do autor.
Tamén está previsto que comecen as
obras de reparación do Pazo de Trasalba.
A fundación manifestou ademais que o
seu obxectivo a medio prazo é coordinar
todas as fundacións da Xeración Nós.♦

O 24 de setembro terá lugar na Praza da
Verdura de Pontevedra o III Encontro Internacional de Pandeireta que contará no
seu programa con cursos, concertos didácticos, a proxección do documental Lomax.
O cazador de cancións e a celebración
dun serán urbano. Os cursos programados, un de pandeireta galega e outro de
pandeireta italiana, serán impartidos respectivamente por Fransy González, fundadora e directora do grupo Xiradela, e
por Carlos Rizzo durante a mañá. Pola noite desenvolverase o Serán urbano, música
e baile a cargo das Tanxedoras do Pandeiro, Davide Salgado, Dúo Fdez&Quintá.♦

O Auditorio Municipal de Ribeira será o
escenario do acto Xurelo: 25 anos dunha
travesía o sábado 23 de setembro, co que
se quere conmemorar a denuncia pública
realizada pola tripulación do palangreiro
Xurelo en 1981 para loitar contra o vertido de residuos radioactivos de varios
países europeos na Foxa Atlántica. No
acto, no que se proxectarán imaxes das
viaxes do barco, participará como representantes daquelas travesías Manuel Rivas, Gonzalo Vázquez Pozo, Enrique
Álvarez Escudero, Camilo Nogueira, Pili Pereiro, Anxo Vila, patrón do Xurelo,
e Luís Teira, presidente de Altofalante.♦

A CIG-Ensino e a Asemblea Socio-Pedagóxica (AS-PG) celebra entre o 25 e
o 29 de setembro os seus tradicionais
Encontros Pedagóxicos de Compostela, que chegan á súa décimo quinta
edición. Nesta ocasión, haberá obradoiros de papiroflexia, inglés, teatro e
sombras chinescas, impartidos por
profesores con pautas pedagoxicamente atractivas e novidosas. O obradoiro
de literatura chámase “Poetando” e será impartido pola escritora e mestra
Gloria Sánchez. Ademais dos obradoiros, haberá conferencias, contacontos
e unha visita guiada por Compostela.♦
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As novas gaitas

David Bellón co seu compañeiro msical Diego Maceiras.

O

uvirmos, empresa galega adicada a recuperar vellos discos da música autóctona, participa na feira Popkomm de Berlín, unha das
máis importantes do sector da distribución de música.
A feira, por exemplo, contén o Popkomm Music
Festival, que presenta nos clubs da capital alemá novas
promesas e grandes estrelas musicais. E cultura tamén
exporta a poeta Yolanda Castaño, que participa entre o
24 e o 29 de setembro no Festival Iberoamericano de

PACO VILABARROS

Poesía “Novissima Verba”, que se celebra en Lima.
Castaño é a primeira representante da literatura galega
en asistir a este festival, ademais de ler a súa propia
obra, dará unha conferencia sobre a poesía galega máis
nova. Voces de aquí que van fóra e voces de fóra que
nos visitan. O Club Internacional de Prensa reinicia
as actividades co escritor uruguaio Eduardo Galeano,
o agregado cultural da embaixada cubana en España,
Luis Toledo e o filósofo José Antonio Marina.♦
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Abacus e Elkar, dúas experiencias
de referencia para o catalán e o éuscaro
Levan case corenta anos de edición,
distribución e venda ao público de produtos culturais e educativos
A.N.T.
A comercialización directa de produtos culturais diversos baixo
unha mesma denominación común, foi unha estratexia que apenas foi ensaiada en Galiza. Un referente deste intento podería ser
en Galiza o sistema de franquicias de Sargadelos, nos que os produtos cerámicos comparten o seu lugar coa libraría, a sala de exposicións e o salón de actos, sendo o eixo central a cultura e a lingua galega. En Catalunya e Euskadi, a cooperativa Abacus e a
produtora Elkar, son dous modelos que xa teñen case corenta anos
de existencia e logran unificar ao seu redor unha saída certa para
unha demanda ligada singularmente ás súas respectivas linguas.
As cifras de Abacus falan por
sí soas. Fundada en 1968, en
xaneiro de 2005 contaba con
467.793 socios consumidores,
67.659 socios beneficiarios e
271 socios traballadores. Ten
tendas nas catro capitais catalanas, en Vic, Manresa, Sabadell, Cornellá, Santa Coloma
de Gramanet, Castelló e
València. En Barcelona son
catro os locais abertos na cidade e ademais ten outras catro tedas nas diferentes universidades.
As orixes desta grande cooperativa cultural e pedagóxica está na Associació de Mestres Rosa Sensat e nos poderosos movementos de renovación pedagóxica de Catalunya. Visitamos a tenda de Valencia, e alí pódese ver o modelo común seguido pola cooperativa, con areas diferenciadas para a papelería, o xoguete educativo ou a libraría, con
vantaxes especiais para os
seus socios
Fundada como cooperativa
de consumidores a idea motriz
é que os cidadáns exerzan o
dereito a autoorganizarse para
aproveitarse do material educativo nas mellores condicións
posíbeis de calidade e prezo.
Abacus porén non se cinxiu só
a material pedagóxico. Na súa
folla de presentación falan de
que “todos os produtos están
seleccionados en función do
valor lúdicoeducativo e a calidade, deixando en segundo
termo razóns puramente comerciais de modas e marcas”.
Para acadar eses criterios sociopedagóxico sen caír no elitismo, Abacus procura unha
boa relación calidade/prezo e
procuran distinguirse doutra
gama comercial porque “cremos que os consumidores percebemos e valoramos o equilibrio do conxunto”.
A catalalanidade de Abacus é tamén outra referencia.
Centrada en Catalunya afírmanse “abertos e respectuosos coa diversidade e multiculturalidade do entorno. Historicamente, estivemos e estamos ao servizo do noso país,
contribuíndo no proceso de
normalización da lingua e cul-

tura catalana”. Ademais de todos os centros referidos máis
arriba Abacus tamén ten un
dos seus establecementos en
Madrid (Vallecas).
Unha tenda cooperativa
Ademais de servir de referencia para a cultura catalana,
Abacus destaca polo seu carácter de cooperativa democrática. “Somos unha organziación da economía social,
basada nos principios da democracia e a solidaridade”,
anuncian, e o 15 por cento dos
excedentes anuais adícanos a
impusar e dar apoio a proxectos educativos de interese social e actividades de debate
social, obradoiros escolares,
educación ambiental ou promoción educativa. Neste ano
2006 asinaron o Compromiso

Trinque de Elkar.

Cidadán para a Sostenibilidade para avanzar no Plan de
Acción Axenda 21, apostando
para o próximo trienio “participación cooperativa, promoción da cultura, da lectura, da
lingua, da educación e do con-

sumo responsábel”.
O proxecto parece medrar
con múltiples servicios para
os seus socios (pódese contemplar na súa páxina web
(www.abacus.cat), mesmo de
fondo de investimento. Na es-

tadística propia anuncia que
un de cada cinco socios é
mestre ou profesor, pero a
maioría son pais e nais, estudantes, universitarios e cidadáns en xeral cun amplo espectro profesional.♦

Franquías con libros e música
de calidade
Un estudo de gravación, dous
sellos discográficos, catorce
tendas propias e unha editora
son o froito de trinta e tres
anos de traballo iniciado en
1973 por dous exiliados vascos en Baiona que conseguen
unha produción e un espazo
específico para a difusión da
produción cultural vasca.
José María Sors e Joseba Jaca comezaron o seu traballo
pensaron de entrada en procurar
para escritores e músicos vascos
un mercado propio. Foi unha
arela que naqueles tempos outros moitos intentaron e as diferentes evolucións económicas
foron poñendo no seu sítio. Eran
momentos de fervor político pola liberdade e podía semellar
que todo era posíbel. Porén até
os anos 80 e 90 as empresas
agrupadas en Elkar non se poden considerar consolidadas.
Nunha reportaxe de Daniel González Amat na revista
El Temps, explícanse as acti-

vidades de Elkar. Produción e
distribución propia é un fenómeno non tan limitado no
campo cultural, pero armar
unha rede de tendas propias
para dar saida a esa produción
resulta máis singular, sobretodo nas condicións de catalán,
euskera e galego. Con presenza especial nas capitais principais (Bilbao, Donostia, Vitoria e Baiona), pero tamén nas
vilas até un total de catorce
establecementos. En mans de
Elkar queda a creación, a distribución, a promoción e a
venda dos seus produtos, considerando que unha cadea lle
dá unha forza especial.
A estratexia para evitar
que os grandes grupos españois e franceses anulen a pequenas compañías como a
vasca, pasou por apostar polos
contidos, con libros e músicas
de calidade, e tamén dirixíndose aos pontos débiles desas
superficies, as comarcas, cun-

ha rede de tendas e franquicias. Segundo Anjel Valdés,
director do selo discográfico
Elkar, que conta no catálogo
con Muguruza, Kepa Junkera,
Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Mikel Laboa ou Xabier
Lete, “queremos conseguir
produtos que teñan identidade
e contidos fortes. No País Vasco os produtos de cultura non
son só de ocio, son tamén de
resistencia, entendidos para
perdurar como pobo e como
lingua. É unha industria cultural abrazada á lingua, que
reinviste os beneficios na industria cultural propia”.
Elkar non quere conformarse cun público militante
dos produtos en vasco por motivos lingüísticos. Durante estes anos unha das súas obsesións foi oferecer libros e música vasca coidando a calidade. Para os directivos de Elkar
a continuidade do negocio só
sería posíbel se combinaban a

creación dun mercado e a
competividade, de maneira
que despois de corenta anos o
seu pulo demostra que se consolidou unha demanda de produtos autóctonos e se paliaron
os efectos negativos da globalización sobre a cultura veiculizada nunha lingua ameazada.
Nos mercados de fóra o
70% dos investimentos de Elkar van para Catalunya, “o territorio máis afectivo do estado cos nosos productos –di
Anjel Valdés. Para nós Catalunya é un territorio estratéxico. Os grupos vascos actúan e
van moito alá, pero non se dá,
en troques, a situación contraria de grupos cataláns con saída no País Vasco”.
O produto máis recente da
factoría Elkar é o disco de Kepa
Junkera “Hiri” que nestes días
de setembro saíu ás tendas.♦
Pódese conseguir máis información
na páxina web www.elkar.com
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Unha
de números
VÍTOR VAQUEIRO

D

i Mariano Raxoi que a
do domingo foi a de
Compostela a manifestación máis importante dos últimos 16 anos na Galiza. Mariano –de agora en adiante,
Mariano I, o Amnésico–
esqueceu xa os 200.000 manifestantes do 1 de decembro de
2002 en Compostela e os
200.000 de dez días máis
tarde na cidade de Vigo. Eu,
que gosto notabelmente do
cálculo numérico e que son
afervoado seguidor da frase
de lord Kelvin que postulaba
que cando podemos medir
aquilo do que falamos e podemos expresalo con números,
comezamos a coñecer algo
del, vou botar unhas cantas
contas sobre o que o partido
da gaivota tenta fabular.
Ademais de ser un afervoado defensor do numerismo,
hei dicer, tamén, que procuro
relativizar o valor dos dados
cando estes se refiren a
fenómenos sociais xa que,
diante de variadas cuestións,
como ten sinalado Slavoj
Zizek, “cognitivamente a
maioría segue na ignorancia”.
Por iso síntome paulatinamente máis afastado dos aspectos
cuantitativos e do que se ten
chamado a aritmética eleitoral,
así como doutras aritméticas.
Facendo unha estimación
tirada da imprensa, paréceme
que 25.000 manifestantes –entre os 10.000 e 40.000 das
fontes extremas— resulta un
número acaído para a manifa
do domingo pola cousa
pirómana. Acontece, embora,
que o PP, segundo el mesmo
ten proclamado, posúe un número de afiliados que abala
entre os 100.000 e os 120.000.
Que quer dicer este dado
xunto co da manifestación?
Pois que á mobilización do dimanche o PP só conseguiu
desprazar 25.000 paxaros, dito
sexa isto sen nengún ánimo
pexorativo, mais como
simples referencia ao logotipo
ornitolóxico da formación popular. Quer dicer, entre un 20
e un 25% de toda a súa
militancia se desprazou, nun
magnífico día de setembro, á
capital do país.
E frente a isto, que nos
contan as manis do Prestige?
Pois que ao pé de 8.000
militantes do BNG e uns
20.000 do PSOE –sexamos
sinceros: o PSOE con dúbidas,
uns días si e outros, non– en
resumo unhas 30.000 persoas
conseguiron colocar 200.000
manifestantes nuns días de verdadeiro dioivo. Quer dicer: case o 700 % da súa militancia.
Dito noutras palabras: dos
100.000 militantes do PP,
75.000 decidiron ficar no
fogar. Os 30.000 militantes
BNG-PSOE saíron na súa totalidade, para alén de convenceren outras 170.000 persoas.
Non é verdade que ás
veces paga a pena botar
números? Sinaladamente cando “a carta” nos clarexa a táctica dos concellos do PP
perante dos lumes.♦

Arthur e George
e outras alegrías para os ollos
Rinoceronte publica por primeira vez a Julian Barnes en galego
CÉSAR LORENZO GIL
Rinoceronte vén de darlles
dúas boas novas aos lectores en galego. Por primeira vez, publícase na nosa
lingua unha obra do inglés
Julian Barnes. Ademais, a
editorial presenta Anxos
do universo, do islandés
Einar Már Gudmundsson.
Arthur e George –publicado
orixinalmente no 2005– é até o
de agora, a última novela do inglés Julian Barnes (Leicester
(Reino Unido), 1946). O seu
éxito no mercado inglés foi absoluto e até o seu audiolibro se
colocou entre os dez títulos
máis comprados do último ano
en Gran Bretaña.
Agora, só uns meses despois de aparecer nas librarías
en inglés, Rinoceronte presenta o título na versión galega
que fixo o tamén escritor Xesús Fraga. “Pensamos que
conseguir este título para o
noso catálogo foi un dos
maiores acertos”, comenta
Moisés Barcia, director de Rinoceronte. “Barnes é un dos
grandes das letras contemporáneas e congratulámonos de
sermos os primeiros en traducilo ao galego”.
Julian Barnes está considerado como un dos grandes
da novelística británica e forma parte, xunto con Martin
Amis, da xeración rompedora
que modernizou a literatura

inglesa nos anos da década
do 1980. Os seus libros xa están considerados clásicos. O
loro de Flaubert (1984), foi o
seu meirande éxito. Libro
máis vendido en Francia e
premio Medicis. Falando do
asunto, do 1991 e Love, etc
de un ano despois, foron auténticos fenómenos sociais
en Inglaterra.
En Arthur e George, Barnes recrea a vida de dous personaxes da época de esplendor vitoriano. Un deles, Arthur, acabará sendo médico e
escritor. Da súa imaxinación
ha xurdir un detective londinense ben peculiar, Sherlock
Holmes. A novela conta un
caso real, a acusación de asasinato contra George Edalji e
como Conan Doyle tentou defendelo.♦

Julian Barnes.

Letras de Islandia
A outra novidade de Rinoceronte chega da fría Islandia.
Anxos do universo, de Einar
Már Gudmundsson, traducido
por Elías Portela. A novela, que
ten partes de ficción e partes da
propia biografía do irmán do
autor, é un cru relato sobre a hipocrisía de parte da sociedade
islandesa e a degradación persoal dunha persoa que cae na
enfermidade mental.
Gudmundsson (Reykjavík,
1954) é un dos escritores de

maior éxito en Islandia. A día
de hoxe é o máis traducido no
país e sobresae tamén como
guionista de cinema.
Anxos do universo (publicada no 1993 en islandés) é a
segunda obra islandesa traducida á nosa lingua, após un
conxunto de relatos da illa que
publicara Xerais hai case 25
anos, Contos islandeses, unha
antoloxía de Xosé Antonio
Fernández, Valentín Arias e
Skúli Gislason.

Para Barcia, tanta importancia ten para a saúde da
nosa literatura, a tradución
dun clásico contemporáneo
como Barnes coma a publicación dun éxito islandés.
“Cando lemos, asomámonos
ao mundo. É como viaxarmos. Recoller na nosa lingua
as palabras dunha lingua pequena, que fala tanta xente
como vive en Vigo, é tamén
un pulo ao noso propio sistema literario”.♦
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Vila máxica

Volve Miranda co seu paraugas azul
Reedición, aumentada, dunha das mellores novelas galegas
Título: Historia dun paraugas azul.
Autor: Xosé Miranda.
Edita: Xerais.

Pretender lindar o feito literario
nas marxes evasivas ou comprometidas é como pagar con moeda falsa, con moeda só impresa
pola cara da comenencia. Non
ter que precindir dunha cousa
pola outra é o que agarda o lector. Aos segredos desta alquimia,
a ecuación divina que é posíbel e
só para o escritor mediocre Miranda,
unha utopía, xogando
acceden só uns
poucos, esco- coas
lleitos. Chamá- palabras
moslles así a (na súa
aqueles que sa- xusta dose)
ben empregar a e cos
arte da palabra pousos
para seducirnos que lle van
as facultades
racionais en deixando
tanto a nosa todas as
mente orbita en tradicións,
volta do hemis- liga un
ferio dos so- discurso
ños; aqueles apaixonante
que son capaces de activarnos mediante a ficción os procesos de cuestionamento do real.
Se contar ben unha historia é difícil, facelo así, convidando á reflexión exenta de calquera tipo
de maniqueísmo, condicionamento extradiexético ou didactismo, equivale a escribir literatura con maiúsculas -que non se
debe confundir coa proliferación
de pirotecnias, artificios, virtuosidades que unicamente afectan
ao plano de expresón, e, polo
tanto, á metade da moeda.
A Historia dun paraugas
azul, novela vencedora no García Barros do ano 90, resulta un
magnífico exemplo de canto
acabamos de escribir. Xosé Miranda, cunha aparente (só aparente) economía de recursos, é
quen de contarnos unha historia
fabulosa (en todas as acepcións
da palabra) á vez que convida
(moi clara e moi sutilmente; á
vez, meirande mérito e dificultade) a reflexionar sobre a actualidade e sobre a historia (colectiva, ergo tamén individual)
dos galegos e que trascende o
mesmo ámbito galego, que é
local máis trascende o localismo para poder ser aplicada en
calquera dimensión xeográfica
e/ou humana. Soubo achar unha engaiolante expresión do
equilibrio entre historia real
(concurso de personaxes reais,
outras personaxes fícticias máis
ironicamente reais, doutros datos históricos), actualidade (a
novela ten múltiples lecturas,
desde a metaliteratura, ollo ao
rol de Virxilio, até a política), a
tradición clásica (desde o mesmo Homero, ás novelas de cabaleiría ou Dumas), outra que
chamaremos tradición autócto-

Xosé Miranda.

na culta (na que hai elementos
concomitantes co celtismo, e
que vai desde as cantigas medievais ao imprescindíbel Cunqueiro) e, por suposto, aí está
tamén a tradición oral, a necesidade de verbalizar historias
(grande parte da novela cóntana
unhas personaxes a outras). Podiamos ser máis explícitos e nin
sequera este riquísimo caudal
remata aquí, hai que xuntarlle a
tradición épica, a máxica, a relativa á natureza ou os contos
para crianzas... porén o que importa é que Miranda conseguiu
un rexistro propio que, se ben
lembra todas estas tradicións,

non é dependente delas senón
que presenta unha personalidade propia, a súa grandiosidade é
súa, non prestada.
O resultado ben podía ser
un auténtico caos, un totum revolutum sen pés nin cabeza.
Xosé Miranda, xogando coas
palabras (na súa xusta dose) e
cos pousos que lle van deixando todas esas tradicións, liga
un discurso apaixonante, que
capta ben a atención do lector,
que suxire (sutil e diafanamente) posíbeis interpretacións alegóricas. Un discurso que non
só resiste o paso do tempo senón que gaña con el. Un exem-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. 1936. REPRESIÓN E

2. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.
3. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.
4. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.
5. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.
2. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
3. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.
Francisco Martínez-López.
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)

plo: o lector coñece ben o significado de O lapis do carpinteiro (Manuel Rivas), oito anos
antes Miranda deu á luz esta
Historia dun paraugas azul, o
paraugas cumpre a función do
lapis na de Rivas, a mesma
función ampliada. Por certo, xa
que falamos de Rivas, lembrará o lector o ben que soubo entender e transmitir a simboloxía do paraugas nos tristes días,
nos negros días do Prestige,
pois non a esqueza cando teña
entre as mans a novela de Xosé
Miranda, unha maneira sinxela
de ver como a Historia dun paraugas azul gaña co tempo. E,
se xa leu a novela de Miranda e
agora a relé, moito mellor.
Na reedición desta que é como a crónica da fin do mundo,
engadíronse catro capítulos, catro epílogos que foran suprimidos na primeira edición. Non
modifican a substancia da historia central, mais teñen a virtude
de completada de xeito que agora o lector, cando remata a lectura e porque os catro epílogos
volven sobre o narrado, se figura unha imaxe moito máis completa e cabal das aventuras de
Fión Nabarquela, Lino Carrán e
compañía. A Fión e Lino únese
agora, no protagonismo central,
unha outra personaxe, Lanzós
da Lagoa, que ve realzada a súa
participación na acción. En realidade, nos epílogos engadidos,
saliéntase o protagonismo de
Fión, de Lino, de Lanzós e tamén de Ramiro Pimpín; a novela remata precisamente cunha
“Noticia de Ramiro Pimpín”,
con todo, os auténticos beneficiados son Fión e Lanzós, sobre
todo Lanzós. Non perde a novela o seu carácter coral con esta
engádega, non pode perdelo, a
historia relatada é complexa,
mais para o lector resulta moi
útil constatar cales son os fíos
que terman da trama con máis
decisión. Teñen tamén a virtude, estes novos capítulos, de
axudar a repensar a historia, algo co que gañan tanto a novela
como a lectura que se faga dela.
E contan con narradores prudentemente diferenciados entre
si e que, aínda que estruturalmente poidan parecer un chisco
forzaos, están perfectamente integrados na unidade de ton que
domina a novela.
Unha estupenda idea esta
reedición, acrecentada e corrixida, dunha das mellores novelas do século pasado. Léana,
comparen e verán. Xosé Miranda non é escritor-vedete, non se
queixa continuamente da atención que os medios lles prestan,
insuficiente se esta está en relación cos merecementos dun dos
corpus máis sólidos que se poden achar no panorama das nosas letras de hoxe.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Vila Cerdeira, de Daniel
Ameixeiro, é un libro indicado
para o público xuvenil, con
ilustracións
de Xosé Cobas. Vila
Cerdeira é
un lugar máxico,
pequecho coas súas catro
casas e un pozo que non dá
auga, pero os
seus veciños
teñen un aquel
especial e na vila sempre
suceden historias sorprendentes. Edita Everest Galicia.♦

Lendas traducidas
Oqo publica dous libros con
vocación de lendarios.
Marizul que soña que soña
que soña…,
de Bernardino
Rivadavia,
con
ilustracións
de Maurizio
Quarello, é
unha homenaxe ás historias
máxicas máis
clásicas da historia. O astrólogo e a feiticeira, de Washington Irving, con
ilustracións de Paula Aneiros,
é unha das lendas recollidas
no seu clásico Contos da
Alhambra.♦

Nena na India
Uxía viaxa á India coa súa
nai, que pertence a unha
ONG. Alí vai coñecer a
Lakshmi e
Deepak,
aprenderá
unha nova
lingua e coñecerá as dificultades
dun mundo e
dunhas
xentes ben
distintas da
súa. Velaí o
argumento de Usha, de María
Reimóndez, finalista do
Premio Merlín 2005. Edita
Xerais.♦

No deserto
Paula Carballeira debuxa en
Smara, que edita agora Kalandraka na súa colección ‘7
leguas’, unha
paisaxe
exótica, unha cidade
que “ole a
cravo e a fume” chantada no medio
do deserto.
Até alí viaxa
unha pequena
que descubrirá as historias
da Avoa Ugago, unhas veces
cheas de medo e outras
rebosantes de felicidade. Contos de inspiración arábiga que
van marcar definitivamente a
vida da cativa.♦
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Pescudar
no pasado
Para que serve a arqueoloxía?
Existe realmente o patrimonio e
serve para algo? Con estas
premisas e
outras
constrúen Xosé Carlos Bermejo Barrera
e Mar Llinares
García O valor
da
arqueoloxía, un
ensaio que pretende botar luz
sobre a historia da arqueoloxía,
o seu uso social e os perigos de
converter o patrimonio como
un mercado. Edita Lóstrego.♦

O mundo actual
O estado e a política en tempos
da globalización, de Juan Rial
Roade e Carlos Sixirei Paredes,
contén unha manchea de
ensaios sobre as ideoloxías e formas
políticas de
actuar no
mundo actual.
A resistencia
á mundialización, a
situación de
América
Latina e as mudanzas xeopolíticas sérvenlles
aos autores para analizar cara a
onde viaxamos. Edita Ir Indo.♦

O proxecto
nacional
Camilo Nogueira axuntou en A
terra cantada oitenta textos de
diferente orixe –ensaios, discursos, intervencións
parlamentarias, discursos…– de
carácter político, publicados entre o 1981 e
o 2005. O
veterano político
reflexiona sobre a relación
entre a procura
de
autogoberno
para os galegos
e os desexos da
sociedade de liberdade, progreso e independencia. Edita Xerais.♦

Cartas
de Otero Pedrayo
Galaxia publica Laio polo
irmán ausente. Castelao no
epistolario de Otero Pedrayo e
outras voces, volume
que recolle
parte do epistolario de Ramón Otero
Pedrayo nos
momentos de
enfermidade e
morte de Castelao. Virxinia
Pereira, Ben
Cho Shey ou
Valentín Paz
Andrade protagonizan as cartas
daqueles anos. A edición foi de
X. Alonso Montero.♦

Bieito Ledo
e o orgullo de ser da aldea
O editor publica o anecdotario parabiográfico Aconteceres
Título: Aconteceres.
Autor: Bieito Ledo.
Edita: Ir Indo, 2006.

Bieito Ledo (Xunqueira de Ambía, 1944) figura na nómina
principal de editores que coa
chegada da democracia apostaron polo libro galego. Como os
vigueses saben, a súa traxectoria
comezara en 1975 coa apertura
dunha libraría de nome feliz: Ir
Indo. A véspera da inauguración
o futuro editor
desenvolveu
unha orixinal Abondaría
campaña de co breve
promoción que relato
consistiu en re- titulado
partir pola rúa Os gaiteiros
unha folla con para
este texto: “O xustificar
caso é Ir Indo.
A libraría que este libro.
axuda a chegar.
Príncipe 22, segunda planta”. A
folla voandeira aparecía ademais ilustrada cunha tartaruga.
“A aceptación foi tal —conta
agora Ledo— que os viandantes
só tiraron cinco. Ao día seguinte
fíxose unha caixa de 27.500 pesetas. Todo un éxito”. Catro
anos despois Ledo incorpórase á
editorial Galaxia como directorxerente e nela permanecerá até
1985 cando unha confrontación
con Carlos Casares o acaba conducindo a deixarlle o posto. Foi
aquela unha desagradábel polémica que o paso dos anos se encargaría de limar, segundo agora
confesa.
Bieito Ledo é tamén un dos
fundadores dos Premios da
Crítica Galicia, que presidiu
durante os primeiros quince
anos como responsábel do Círculo Ourensán-Vigués, un ente
moi activo na cidade olívica
nos primeiros oitenta. En 1985
fundou a editorial Ir Indo que
leva publicados desde aquela

Bieito Ledo.

varios centos de títulos. Pero
quizais o seu proxecto máis
destacado seña o da Enciclopedia Galega Universal, unha
obra moi ambiciosa cuxo derradeiro volume vén de saír á
luz. Ledo é tamén dinamizador
de encontros e vínculos entre o
mundo da empresa e da cultura
galega, nun esforzo lento e de
froitos relativos.
Vén este perfil biográfico a
conto do libro que o noso personaxe saca agora do prelo. Títulase Aconteceres e preséntase
como a súa “primeira obra literaria” dentro da colección de

narrativa da propia editora Ir
Indo. Estamos contodo, máis
que ante un texto de ficción
creativa, ante unha recolección
de anécdotas persoais e en boa
medida autobiográficas, adubadas iso si das pertinentes doses
de imaxinación e fantasía. O
seu amigo e prologuista, Xosé
González Martínez, trae ao caso unha cita de Blanco Amor na
que o autor d’A Esmorga afirma que “sen estas recollas moitos breves escintileos do espírito, da intelixencia e do enxeño
de tantos da nosa xeración que
nos foron coñecidos, amados

ou rexeitados, ficarían sen esta
sorte de parabiografía”.
Bieito Ledo tiña sen dúbida
bastante que contar e probabelmente gardou na gabeta, para
outro momento ou para outro libro, unha parte do xa escrito. O
que agora podemos ler en Aconteceres é unha opción. Ledo selecciona fragmentos da intra-historia, persoal e colectiva, dos que
se pode coller algunha ensinanza
e faino sempre coa máis eficaz
pedagoxía que é sempre a do humor ou mellor neste caso habería
que dicir a da retranca. Abondaría co breve relato titulado Os
gaiteiros para xustificar este libro, un texto que lembra nidiamente a Castelao e que, como no
rianxeiro, dinos moito sobre a
posición do autor a respecto da
“cuestión galega”. Bieito Ledo,
que durante un corto período liderou Coalición Galega, móstrase aquí como un galego que non
se avergoña de selo e que se
enorgulla da aldea orixinaria e
proteica, postura que, a pesar de
todos os pesares e disimulos, segue chocando co ideario dominante. Ledo confésase tamén, iso
si, como home próximo e ao
tempo distante da militancia política activa, temeroso de ser manipulado nos seus ás veces crúos
embates, un pensamento por certo nada raro no ámbito cultural.
Sobre o libro podemos concluír que merece ser lido. Ledo
sabe darlle peso ás palabras, facelas necesarias (característica
sobranceira do escritor), ao
tempo que nos ofrece un repaso mordaz sobre a realidade
cultural e social dos últimos
trinta anos. Lectura agradábel e
simpática ademais para calquera galego que non se deixe impresionar pola pantalla hipnótica madrileña.♦
M.V.

Tres obras
de referencia
sobre
a resistencia
galeguista
ao
franquismo
Catro anos a bordo
dunha illa.

A NOSA TERRA

O siñor Afranio.

Os irmáns Saco.

Memoria dun preso en San Simón

Ou como me rispei
das gadoupas da morte

Ou a loita galeguista
baixo o franquismo

EVARISTO A. MOSQUERA

ANTÓN ALONSO RÍOS

FERNANDO SACO
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O caso de Antonia Alarcón
Na historia social de Ferrol
Un traballo da investigadora Manuela Santalla López, recén publicado polas Edicións A Nosa Terra baixo o título de
Ferrol. Historia social (1726-1858), mostra ben ás claras a potencia histórica da cidade ferrolá á vez que desvela datos
inéditos e mesmo únicos na historiografía peninsular. A defensa da calidade de vida e unha incansábel loita na defensa
das condicións laborais están presentes nunha obra de capital importancia da que ofrecemos un extraxto do seu contido.
MANUELA SANTALLA
En novembro de 1807 prodúcese
o incendio intencionado e levado
a cabo pola mariñeiría, sen pagas
desde había meses, do teatro de
comedias ou teatro de Satearo,
construído en 1769; en maio de
1808 sublévanse os presidiarios
do cuartel da Escolleira ante as
deplorables condicións de abandono que padecen. Un mes máis
tarde, en xuño, sublévase novamente a mariñeiría por falta de
pagas. En xuño de 1809, por medio dun motín, son tomados como prisioneiros, o intendente de
mariña, o sarxento maior da praza e o tenente vicario castrense.
A finais do ano 1809, os fondos económicos que se recibiron
no departamento, máis de
800.000 reais de vellón, empregáronse na elaboración dos fusís
da fábrica de Xuvia, tal como
Vargas Varaes tiña encomendado.
Este feito, no contexto da
gravísima crise económica e social da vila que vimos narrando,
provocará que, o día 10 de febreiro de 1810 ás primeiras horas da maña, se xunten a mariñeiría e as mulleres, esposas e
viúvas da mestranza diante da
Porta do Dique, tomando como
prisioneiro o comandante xeneral e ex-presidente da Xunta de
arbitrio do viño, Xosé de Vargas.
Ante a apatía da tropa de mariña
e da gornición da praza e tras diversas conversas, prometeu pagar unha parte do solicitado,
mandándolle izar a bandeira de
pagamento ao comandante xeneral. Cando os manifestantes xa
se retiraban, uns rumores confirmaron que non había caudal para satisfacer estas demandas, o
que encolerizou a actitude das
mulleres e da mariñeiría. Novamente tomaron prisioneiro a Vargas, quen foi sacado pola multitude do arsenal e arrastrado até o
barrio de Esteiro, onde deixaron
o seu cadáver abandonado baixo
o pórtico da intendencia, no Cadro de Esteiro.
Estas mulleres, xunto coa
mestranza e a mariñeiría dirixíronse ao arsenal do Parque e
embarcaron en lanchas cara á
Graña, onde estaba fondeada a
goleta Liniers, e comprobando
que non tiñan o diñeiro que esixían en pago, entraron na despensa do arsenal da Graña tomando queixos, galletas, viño e
outros comestibles (o que igualmente levarán a cabo no arsenal
ferrolán), retirándose ao anoitecer ás súas casas. Será a xustiza
ordinaria quen recolla no pórtico
da intendencia, á primeiras horas da noite dese 10 de febreiro,

Perfís do Cuartel de Presidiarios, foxo, dique, muralla e corpo de garda, 1768.

o cadáver de Xosé Vargas e o
conduzan a igrexa castrense de
San Fernando. O cadáver do comandante xeneral será levado ao
día seguinte ao cemiterio municipal, sen máis acompañamento
que catro presidiarios cargados
co ataúde, un crego e dous alguacís do xulgado ordinario.
(...) Por mor destes feitos,
será a Real Audiencia de Galicia a que instrúa a causa criminal para castigar os autores
desta morte. Serán detidos ao
día seguinte tres persoas, dúas
mulleres e un home: Antonia
Alarcón, acusada de ser a dirixente do motín, xunto con
Agustina Garcia e o carpinteiro
de ribeira do arsenal, Benito
Agustín López, que serán encarcerados na Coruña.

O xuízo tivo lugar un ano
despois dos feitos: inicióuse o
20 de xaneiro de 1811 e rematou o 7 de febreiro de 1811. Na
sentenza do 4 de febreiro, os
condenados son, “Antonia
Alarcón viuda de un herrero
del arsenal, Benito Agustín López, alias hijo de Culo de Palo,
carpintero de ribera del arsenal,
e Agustina García, la castañera,
soltera e hija de un alferez de
fragata graduado” (é dicir, un
mestre maior do arsenal).
A sentenza condena a Antonia Alarcón a que se traslade,
do cárcere real da Coruña no
que se atopa, o día 6 ás 10 da
maña (por vía marítima), a Ferrol e:
“sea sacada con soga de esparto al cuello, túnica, capuz y

puntas blancas, en una caballería menor de albarda y conducida por las calles públicas..., con
voz de pregonero que publique
sus delitos, y en el Campo de la
Horca (diante do concello-escola, no actual Cantón), en la que
sea suspendida hasta que naturalmente muera y de así ejecutado sea cortada y dividida su cabeza de los hombros por mano
del ejecutor de justicia, la que se
fije en un palo con su escarpia
frente a la Puerta del Dique, y
que con este ejemplar castigo
sirva a otros de moderación y
enmienda en sus delitos. Mandamos que Benito Agustín López presencie la ejecución al pie
de la Horca con dopales al cuello y le condenamos a diez años
de presidio en África, con apli-

Cantigas e pasquíns ferintes
Na maioría dos casos, estes
despregues colectivos de malestar e de aguda crispación social alarmaban ás autoridades e
as clases dirixentes, case tanto
como os mesmos actos de violencia. Cando estes suceden,
–como cando a morte do comandante xeneral do departamento, Vargas– esta “multitude
ferrolá” dificilmente podía non
utilizar esa linguaxe da violencia brutal que forma parte do

exercicio do poder de quen estaban situados nos estadios superiores da sociedade. Era unha época de grandes malleiras,
con torturas de detidos, execucións públicas e mutilacións
post mortem, como vimos no
caso do cadáver de Antonia
Alarcón. De modo que para esta “multitude ferrolá” a forma
de acción máis clara e eficaz,
en tempo duros e de conflito,
era a de atacar ás autoridades

onde máis lle doese: ameazar
con faltar ao traballo, pequenos roubos de estelas, ameazar
co incendio das instalacións
navais que contiñan no seu interior gran cantidade de combustibles como a madeira,
cambio de nomes na asistencia
aos traballos, compoñer cántigas e pasquíns ferintes dirixidas ás autoridades e que serían
cantadas, sobre todo, no barrio
de Esteiro.♦

cación de los trabajos más duros, y si quebrantase la pena, sufrirá irremisiblemente la pena de
muerte. Condenamos a Agustina
García a cuatro años de cárcel y
seis de destierro de la villa de
Ferrol, la Corte y Sitios Reales”.
(...) A partir do ano 1848,
coincidindo en toda Europa cun
período “revolucionario”, a
mestranza eventual, ante a falta
de salarios xa non elevará instancias ao rei (...). Desde o día 4
pola tarde, a mestranza resistiuse a entrar no traballo do estaleiro por medo a ser ferida polas
pedras que tiran os aprendices, e
formando varios grupos percorreron durante o resto da tarde e
noite as rúas da poboación, sobre todo Esteiro, con guitarras
cantando cántigas alusivas ao
conflito. As letras das cancións
destacan que os aprendices tiraban pedras, polo que a mestranza se desculpa de non poder entrar polo temor a ser feridos.
Entraron só 190 operarios. O
día 5 só entraron 4 traballadores
e todos os aprendices.
(...) Trala investigación do
xulgado militar, o día 17 de febreiro, as autoridades departamentais chegan a conclusión de
que os feitos responderon a un
plan no que todos estaban de
acordo así como todos participaron no encubrimento dos organizadores. A sentenza recoñeceu
que a “resistencia” ao traballo
non tivo lugar no arsenal nin no
estaleiro, que non houbo gritos
sediciosos en ningún concepto,
que a mestranza non insultou ás
autoridades, que non tivo que intervir a forza armada para soster
a orde pública na vila. Aínda así,
os traballadores son despedidos
“con nota” e condenados ao cárcere do castelo de San Felipe os
“supostos” organizadores destes
feitos en demanda do xornal.
(...) Maioritariamente, os
disturbios serán provocados
pola falta de pagas ou polo seu
atraso –que nalgúns casos chega ata os oito meses ou máis–
xa que aos asalariados non lles
convencen as desculpas sobre
os apuros do rei. (...) A súa actuación é do tipo de “acción directa”, a base de anónimos,
pasquíns, composición de cántigas..., nos que se ameaza co
lume, incendios provocados,
ameazas físicas aos que consideran culpables directos e, sobre todo, a ameaza de non asistir ao traballo, que chegan a
cumprir. Pero estas ameazas
case nunca se levan a cabo contra a vida nin a integridade das
persoas. Nada que mereza o alcume de “clases perigosas”.♦
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Cando empezou no mundo
da gaita?
Empecei na Banda de Gaitas Airiños de Fene, con nove
anos, e xa coincidín con Diego
[Maceiras]. Primeiro coa flauta
e despois coa gaita, formei parte de cuartetos e fun a un primeiro concurso en Ponteareas.
Desde aquela participei xa en
certames individuais e estou
satisfeito porque gañei varios.
A miña formación non é de
conservatorio, o meu primeiro
profesor foi Miguel Doval e
despois, como todos, xa vas
mellorando pola túa conta. Esa
é a formación máis habitual
dos gaiteiros de hoxe. Aínda
que xa empeza a haber máis
gaiteiros de conservatorio eu
véxoos máis cuadriculados.
O concurso é unha vía para abrirse camiño?
Nos certames para cuartetos
fun vendo que había xente que
despois se ía apresentando aos
individuais e por iso me animei.
O solista ten que apresentarse
só e como moito acompañado
por tamboril. Antes había unha
peza obrigatoria e outras libres
pero agora son todas libres,
apresentas arranxos e tamén
composicións túas. O que se
premia fundamentalmente é a
técnica, e como somos moitos
os que repetimos nestes concursos, a capacidade de sorpresa e
a innovación tamén se ten en
moita consideración.
Está facendo estudos de
telecomunicación, ve viábel
unha adicación profesional
plena á música?
Hai anos era inviábel. Os
concursos son máis un recoñecemento e unha plataforma que
outra cousa, de feito penso que
eu xa non vou apresentarme
máis. A min éncheme facer a
miña propia música, e formar
un grupo como o que teño agora de gaita e acordeón que son
nos que vexo a posibilidade
dunha carreira decente.
Vostede busca facer emparellamentos novos, a gaita
conseguiu definitivamente
sair de territorios limitados?
Aínda non de todo. Hai
quen me ve como gaiteiro raro
que toca cousas arxentinas ou
pezas arranxadas para gaita e
acordeón. A gaita, como calquer
outro instrumento, é capaz de
abordar todo tipo de xéneros, e
igual que non se lle ven límites
ao acordeón tampouco os ten a
gaita. ¿Se o acordeón pode cunha muiñeira porque non vou tocar un tango coa gaita? Os dous
instrumentos casan moi ben e o
repertorio posíbel é enorme.
Agora están gravando un
disco que sairá antes de fin
de ano.
Será o primeiro que facemos como dúo. Titúlase Unión
das Terras e ten pezas de Bretaña, francesas, portuguesas,
arxentinas... con cancións tan
coñecidas como o Libertango
de Astor Piazzola, que está
versionado para todos os instrumentos é a primeira vez que
se fará con gaita; melodías rusas, ucraínas... e tamen galegas arranxadas especialmente. Antes fixera un disco co cuarteto Luvas Verdes que se cha-

Daniel Bellón
‘A gaita atrévese con todo,
tamén co tango’
XAN CARBALLA

Este ano estivo xa en festivais de sona como Lorient ou Cornualles, pero a actualidade dalla que volveu gañar por terceira vez o
premio de gaita para solista “Constantino Bellón” que convoca o
Ateneo de Ferrol. A sona de Daniel Bellón (Ferrol, 1985), sen parentesco con que lle dá nome ao galardón, medra e xa prepara un disco co
seu compañeiro musical ao acordeón Diego Maceiras (Fene, 1984).

PACO VILABARROS

mou Fandango desesperado.
O complicado máis que
gravar parece ser poñer os
disco ao alcance do público.
Aquí hai pouca distribución
e apenas temos pontos de venda. Ademais nós queremos

chegar ao mercado francés, onde hai un grande interese por
músicas como a nosa e é moi
difícil. Ás veces é máis doado
conseguilos pola FNAC de
Madrid ou Barcelona que por
algunhas tendas galegas, e iso

no caso de Fandango desesperado porque a distribución foi
dos cataláns de Discmedi.
Respecto excesivo
Existe un exceso de respeito

canónico de cara á tradición?
Por iso nos chaman raros,
por arranxar temas tradicionais. Nós tocamos a Muiñeira
de Pontesampaio que interpretaba Ricardo Portela e chegamos a misturalo coa melodia
de Mancini para a A panteira
rosa... dinnos que profanamos
a tradición, pero a nós gústanos
así e é a proposta que facemos.
Situando dous momentos
de cambio en Ferreirós, de
Faiscas do Xiabre, e, despois, en Carlos Núñez, que
terreos tería que conquistar
aínda a gaita?
Todas as novedades son posíbes. Os éxitos de Milladoiro e
de Carlos Núñez ademais da
súa excelencia interpretativa
teñen que ver moito con que
propuxeron cousas que ninguén fixera antes.
É obrigado preguntarlle
pola súa posición co que se
deu en chamar “guerra das
gaitas”.
Eu toco a gaita tradicional
e do outro non hai nin que falar, porque estaríamos falando
de gaitas de fóra, péselle a
quen lle pese. Son imitacións
da gaita escocesa que ao final
nin arre nin xo, cunha sonoridade limitada e que ningún
luthier de gaitas galego vai
construír. O triste é que iso
avanzou cun fato de mentiras
e resulta triste que algunhas
deputacións e a Xunta, aínda
agora, os axuden. Non me parece mal que toquen o que toquen e co que queiran, pero
que non se diga que son instrumentos galegos.
Cal foi a evolución da
gaita?
As gaitas coas que eu toco
son de Seivane e claro que
houbo innovacións de materiais e moitas melloras para facilitar a afinación, tamén na
estética. Pero a evolución non
pode ser cambiar cousas de sitio e por exemplo poñer tres
roncóns. As melloras de afinación na gaita por exemplo permitiron que se podan interpretar mellor e compoñer as pezas en modo menor. Antes
custaba moito e por iso foi tamén unha revolución a de
Avelino Cachafeiro coa Muiñeira de Chantada
Cal son os seus gaiteiros
de referencia?
Primeiro que nada os compañeiros cos que tocaba e por
suposto Carlos Núñez. Entre os
de antes gostábanme moito Os
Morenos de Lavadores, Enrique Otero ou Xosé Romero
Suárez o dos Rosales.
Falando con Ricardo
Portela hai vinte anos dicía
que el sempre esixiu un respecto pola actuación do gaiteiro, que non admitía estar
para encher os tempos mortos da festa. Mudaron os
tempos?
Aínda hai moito disto. Na
propia televisión os gaiteiros
son contemplados como un recheo e mesmo cando saían en
Luar era nun plano secundario.
Hai que reivindicar un estátus
de igualdade, con boas condicións de son e de luces, como
as de calquera músico.♦
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Seguro Azar

Rubianes
e o Papa

Créase o Consello pola Memoria
para asesorar o Goberno
O

DAMIÁN VILLALAÍN

Fórmano cinco represaliados,
cinco investigadores e dez membros de asociacións
CÉSAR LORENZO GIL
O Consello pola Memoria estará encargado de avaliar as
políticas sobre esta materia,
asesorar o Goberno e impulsar novas accións. Fórmano
20 persoeiros e reunirase polo menos dúas veces por ano.
Dependente da Consellaría de
Cultura, o Consello pola Memoria ten como funcións principais colaborar coa Xunta no deseño institucional de programas
encamiñados a recuperar a memoria histórica en calquera dos
seus aspectos. Asemade, este
consello poderá presentar iniciativas que fomenten a recuperación memorialística e formará
parte das comisións administrativas creadas para as políticas

desta materia. De todos os xeitos, o seu principal cometido será avaliar as decisións do Goberno neste asunto e impulsar
novas accións que sirvan para
restituír a memoria dos represaliados polo franquismo.
O consello estará formado
por vinte persoas, cinco persoas que viviron directamente a
represión franquista, cinco investigadores e dez representantes de asociacións de recuperación histórica. Os vinte membros reuniranse, como mínimo,
dúas veces ao ano, pero poden
convocarse reunións extraordinarias do consello por iniciativa da propia consellaría ou se
así o solicita unha cuarta parte
do propio consello. O Consello
pola Memoria terá potestade

tamén para convocar unha
asemblea anual que reúna nun
foro de debate os membros de
asociacións, investigadores e
represaliados ou familiares de
represaliados.
Os cinco represaliados que
formarán parte do consello serán Isaac Díaz Pardo, pintor e
até hai pouco responsábel de
Sargadelos; Avelino Pousa Antelo, presidente da Fundación
Castelao; Antón Santamarina,
académico da RAG; Mariví Villaverde e Mariquiña Villaverde, fillas do alcalde republicano de Vilagarcía, Elpidio Villaverde. No eido da investigación histórica, os representantes serán Lourenzo Fernández
Prieto, Bieito Alonso, Aurora
Marco, Dionisio Pereira e Car-

me Blanco. Os dez participantes no movemento asociativo
son Rosa Bassave, da CNT;
Lois Pérez Leira, da CIG, David Cortón, da Asociación de
Amigos da República de Ourense; Uxío-Breogán Diéguez,
presidente da Asociación Galega de Historiadores; Ana Viéitez, da Asociación de Familiares e Amigos dos Represaliados da II República polo franquismo; Beatriz Gómez, da
Comisión pola Recuperación
da Memoria Histórica; Vítor
Santidrián, da Fundación 10 de
marzo; Antonio Nores, da Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de agosto; Xoán Carlos Garrido, da Comisión pola
Memoria Siñor Afranio e Rafael Martínez.♦

E Primo Castro soñaba
Na memoria do primeiro e último alcalde da II República no concello de Agolada
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR
Solporecía de inverno no Val das
Sobreiras de Carmoega, as nubes
neghras eran cento vinte e o meu
tío Xerardo, labrego, retornado
emigrante das Américas coma ti,
díxome sen medo: “Pepiño, vámonos, vai caer unha boa, verás
mañá como tolea o Río”. E ti sorrías. Porque na Casa de Vila de
Quian témosche afecto. A noite
era unha cisterna de auga e lostregaba no ceo do Farelo e o Carrio. Na fiestra da casiña labrega
aparecía o son das furias: un balburdio chegaba ao noso cuarto.
Para acalar a miña preocupación,
o tío contábame a túa historia pequeniña, aquela que máis entra
nos espazos da alma dos nenos:
“O Señor Primo andaba cos adivais, pendurado coma unha araña na súa tea, indo de unha noutra trabe de ferro, e abaixo o corgo, coa boca aberta do temor. El
non quería que ninguén perdese
a vida nesta angueira de risco, el
aló no alto, esparabelando coas
maus nas travesas de carballo, el
armando a ponte do progreso,
que resistira as inchentas de todos os anos: piar ergueito polas
maus labregas, restos da ferralla
do ferrocarril que nunca houbera, beiras labradas a legón, horas
e horas de suor, ducias de rapaces coma ti agora atentos ao seu
corpo no aire da mañá e a tarde e
a case noite. Así foi nacendo a
Ponte de Carmoega, antes dunha
guerra que ti aínda non sabes,
pero tes que saber.” “E o Río
nunca a tiraba”? “Nunca, pasou
por riba, lavaba os chantos, pero
non puido roubar, e brúa, nós

non lle temos medo”. “ Pois eu
si!” “Anda deita e durme comigo, mañá, se escampa, irémoslle
aló”. E ti sorrías. Nos teus ollos
medraba un adival de xoguete, e
unha machada, un martelo, os
cravos, as porcas e os parafusos;
tiñas o rostro alegre e tirábasme
rosquillas dende a balaustrada de
ferro, que eu apañaba rebrincando no Agro do Muíño; era unha
fartura de larpeiros: eu a comer
doces e ti a facelos. Pasaron cincuenta anos e xa non teño comigo o tío Xerardo, nin a Mercedes
e Concha, miñas tías, nin Antonia e Alfredo, os meus pais. Está

a casiña labrega
de Quian e o Río
Arnego, e o piar
da Ponte, teso e
firme, obra de arte que asinarían
os romanos e tamén Eiffel. Estás
ti e maís eu. E
Xosé Domingos e
Marcial, obradores solidarios deste anaco de tempo
compartido na
memoria.
Xa é de mañá
cedo neste domingo último de xullo
e ímoste ver de
volta nos camiños
que conducen á ledicia: esta marabilla de persoa que
nunca ousarei novelar, tutelado polos negociantes do
comercio das literaturas. Sería unha profanación.
Ti superas o ámbito das letras, es
a outra esencia das escritas, a
clepsidra ou a pedra do sol dun
tempo que está para saber e ver en
transparencias: que os estudosos
aprehendan dos arquivos e das
oralidades, respecten a tulla do
teu ser humilde, progresista, humano e solidario e acaso, se hai
talento e amor aos “bos e xeneros” xermolen coa túa biografía
inacabada un documento, unha
peza de arte dos audiovisuais, unha alfaia que percorra a sobordar
os mitos e as idades da espera.
Encantenón aquí me tes, ami-

go e irmau, sabéndote a bocados
de melindres, soñando en ti un
futuro que te honra, que nos honra; a proclamar o teu nome de
precursor das modernidades: a
tosta para electrificar aquelas aldeas no ano 1922, que o Río varreu e impedía repetidamente; a
experimentación coas taravelas
do vento sobre o tellado da túa
casa de Brántega, que pasmaba
os nenos da escola e entristeceron contigo cando un torbón as
levou cabo de lonxe; a alfabetización do rural coa escola pública;
os espazos sen lindes para que as
estradas fosen posíbeis; a Casa
das Palabras, que era a túa taberna, chea de farturas, porque eras
ancho coma un pan de trigo e un
bombo de sardiñas. E tanto aló as
anécdotas do naufraxio, gabieiro
no mastro a dar recados de SOS
coa chaqueta de lenzo (o refugallo da miseria de acó dixeran que
sobreviviras dándolles couces
aos que viñan aghatuñando polo
pau maior da nave, canta envexa
che tiñan os que odian!); as fotos
de achego onde apareces rodeado
dos amigos que armabades Galiza nas Américas, prometendo
sempre volver e construír. E ti sorrís, meu señor Primo. Hoxe quérote aínda máis. Querémoste, con
Ascensión, esa muller, estas mulleres do silencio e obra caladiña
ao carón dos tolos que aman a vida e son así de seu. Sen elas non
estariamos celebrando esta túa e
nosa honra das estirpes dos labregos que aló van e que aínda hai.
Sexas para sempre canda nós feliz en mar e terra.♦

discurso de Joseph
Ratzinger en Ratisbona aludía ao Islam de
forma só marxinal e mediante
cita dun crepuscular
emperador bizantino do século XIV. Quen lea a
conferencia papal completa,
talvez coincida comigo en ver
neste texto unha máis das
consabidas críticas católicas a
unha modernidade desnortada
pola exclusión de Deus do seu
modelo científico de interpretación do mundo.
No caso altamente improbable de que alguén tivese que
sentirse ofendido polas palabras
do Papa, seriamos os agnósticos
e os ateos, ou simplemente os
laicistas, os únicos que poderíamos reclamar ese parvo privilexio. Certamente, a única
alusión de Ratzinger ao Islam, a
que deu orixe ao novo batifundio destes días, está moi nesgada e conscientemente escollida,
e en absoluto contrapesada por
algunha reflexión autocrítica
sobre as moi constatables
relacións entre cristianismo e
violencia. Pero isto forma parte
da batalla teolóxico-sectaria que
no campo do monoteísmo vén
desenvolvéndose dende hai
moitos séculos entre os
seguidores de Cristo e de
Mahoma, de Deus e de Alá.
O único novidoso da situación, xa anticipada pola guerra
das caricaturas, é que as palabras dun remoto rei, escritas na
mítica Constantinopla de hai
700 anos, susciten hoxe uns
efectos fronteirizos peores ca o
peor dos pesadelos. Eses efectos, que inclúen unha nova declaración de guerra de Al-Qaeda contra o que esta
organización segue a chamar a
Cristiandade, recaen, ademais,
sobre esa Europa cuxa tranquila descristianización é o
motivo do polémico sermón
ratzingeriano.
O espírito talibán avanza
sincopadamente en todo o
mundo. Pero non se manifesta
só nos enfrontamentos relixioso-culturais nin é privativo das
masas islamistas. Lendo o editorial dedicado polo ABC ao
famoso caso Rubianes, advirto,
de momento con máis
preocupación que medo, que os
talibáns tamén están aquí, entre
nós, obtendo pequenos grandes
triunfos, como a prohibición
dunha obra de teatro porque o
seu director blasfemou nun
programa de televisión contra
unha desas novas formas da divindade denominadas patrias.
A Rubianes, como ao Papa,
tampouco lle valeu de nada
desculparse, porque os talibáns
se alimentan da ofensa e da aldraxe e non soltan a presa unha
vez traban nela.
No medio do boureo,
humillantemente reducidos a
minoría silenciosa, imos quedando os ateos, os agnósticos,
os que non cremos nin en
deuses patriotas nin en patrias
divinizadas. E semella que cada vez somos menos.♦
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O CINE GALEGO QUE VÉN
XELA CUÑARRO
O eterno debate volve, ¿existe ou
non o cine galego? O total de produccións presentadas os pasados 15 e 16 de setembro en Compostela no encontro Galicia, Terra
de Cine, costarán uns 50 millóns
de euros. 30 serán galegos. En
moitas a participación galega na
película supón un 100% do total.
Noutras, non pasa do 17.5%. Pode terse a sensación, a primeira
vista, de que nos están vendendo
unha película que pouco se corresponde coa realidade. O problema é que o esforzo parte na
maioría das veces de iniciativas
individuais, que precisan de subvencións da Administración para
saír adiante, tendo que acudir
moitas veces a fórmula da coprodución. Na Galiza hai rexistradas
máis de 150 empresas de cine e
audiovisual. O seu volume de negocio ronda os 200 millóns de euros e xera 3.000 empregos permanentes. Parece ser que non é
cedo para falar de cine galego coma industria consolidada. Vai
dando pasos de xigante pero o
problema que topamos é que, ao
asistir á presentación de moitos
destes filmes a dúbida que asalta
é: teremos a posibilidade de ir velos ao cinema ou andarán de festival en festival para despois acabar transmitidos na televisión despois dos Tonechos? A dúbida
ofende. O mercado é difícil, os
principais escollos son o financiamento e a distribución pero iniciativas non faltan.
Nestes encontros, organizados polo Consorcio Audiovisual
de Galicia, presentáronse 36 produccións. Entre elas, as longametraxes de ficción Abrígate de
Ramón Costafreda, Concursante
dirixida por Rodrigo Cortés ou a
orixinal Hotel Tívoli de Antón Reixa, unha historia sobre os diferentes donos que vai tendo un
chisqueiro extraviado polo mundo adiante. Cunha temática máis
intrigante presentáronse O neno
de barro, os Totenwackers ou
Metílico, sobre a rede que inundou no 1963 o mercado con alcohol metílico producindo un envenenamento masivo na poboación. Outros longos presentados
foron Mia Sarah de Gustavo Ron,
Días azules de Miguel Santesmases, Unha muller invisible de
Gerardo Herrero, A maleta de Sofía de Marcos Gallego así coma o
proxecto ¿Hai alguén en casa?.
Actores noveis buscados na zona de Valdeorras, onde se rodará, serán os protagonistas de
Pradolongo de Ignacio Vilar. Vaca Films, unha das 15 productoras que participaron no encontro,
presentou Retornos de Luis Avilés, O home do saco de Miguel
Ángel Vivas e Mute de F.J. Gutiérrez. Esta productora tamén presentou as TV-Movies, ou películas realizadas expresamente para a súa difusión na televisión, O
partido, Melocotón en almíbar,
adaptación dunha obra de Miguel
Mihura e O tesouro. Tamén neste

De arriba abaixo: De Profundis, Pérez. O ratiño dos teus soños, e, Concursante.
Á dereita e de arriba abaixo: Abrígate, Hotel Tivoli, e, Donkey Xote.

formato realizouse o avance da
serie A sombra do misterio (composta dos filmes Ecos e O espello) así coma do filme En branco
e negro de Denis Rovira. Relacionada así mesmo co mundo da
televisión, a productora Ibisa TV
levou a cabo a presentación da
serie Linatakalam, que se emitirá
na Galega entre novembro e decembro, sobre a necesidade das
persoas de falar e comunicarse.

en personaxes atractivos para o
público. Tamén da Guerra Civil e
das súas desastrosas consecuencias trata o filme documental O
novo Emden de Marcos Gallego,
sobre o barco dese nome que partiu no 1937 do porto do Grove á
pesca do bonito e acabou levando
a cabo unha viaxe de trinta anos
por todo o mundo.

amosou, sobre o inquietante tema da falta de auga foi A guerra
da auga, que suxire a idea de
que, nun futuro, as guerras polo
petróleo transformaranse en
guerras por estoutro líquido.

En debuxos
Destaca a longametraxe de animación De Profundis, dirixida por

Cine social
Protagonistas de Crisis Carnívora.

Recuperación da memoria
Abriu estes encontros o realizador
Xan Leira, cos seus documentais
Exilios e Crónicas do 36, sobre a
recuperación do que el chamou a
memoria perdida. “Son consciente
de facer un traballo que non vende” afirmou Leira que tamén expresou o seu desexo de transformar os protagonistas destes feitos

Ademais das películas sobre a
memoria histórica, foron varios
os documentais presentados.
Entre eles, Sherezade en Galicia, as palabras de Nélida Piñón
de Valentín Carrera, Bassir &
Karpin, do mesmo director, Soños dende o abismo de Sandra
Sánchez e A cuarta pista, dirixido
por Pela del Álamo, sobre o circo
na rúa. Outro documental que se
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Miguelanxo Prado, unha historia
de amor na que unha violonchelista agarda nunha casa no medio
do mar por un pintor que decidiu
ser mariñeiro para poder ver o
mundo marítimo que pintaba nos
seus cadros. A productora Continental presentou, ademais de De
Profundis, a curtametraxe de animación A flor máis grande do
mundo, basada nun conto para
pequenos e maiores de José Saramago, que puxo á voz a esta
historia. Continental, xunto con
Abrakam Studio e Dream apostou
tamén polo filme de animación A
crise carnívora. As outras dúas
grandes apostas de animación
veñen da man de Filmax e IB Cinema. Filmax, Castelao Productions e Patagonik Film Group presentaron Pérez, o rato dos teus
soños e Donkey Xote, dúas elaboracións das coñecidas historias
do rato Pérez e de Don Quixote,
esta última contada dende a perspectiva do burro, que nos presenta, segundo el, a “verdadeira” historia de Don Quixote. Dende IB
Cinema produciuse Linko Killer,
dirixida por Paco Rañal, a primeira longametraxe rotoscopiada
(técnica que consiste en transformar a un actor nun debuxo animado) feita no Estado.♦
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Terractiva, o máis lúdico da ecoloxía
M. B.
Cursos, teatro, proxeccións audiovisuais, unha feira ecolóxica
e os concertos de Dios ke te crew,
Berrogüetto, La Carrau e Fita
Fik son os eixes sobre os que xira a nova edición do Terractiva,
o festival das artes pola biodiversidade que se celebra en Arzúa do 23 ao 24 de setembro.

guiado polas beiras do río Arnego
o domingo e a Organización Galega de Comunidades de Montes, a
cargo de Xosé Alfredo Pereira,
presentará as súas publicacións.
Musicactiva
Un dos apartados destacados do
Terractiva ten como protagonista
a música feita en Galiza, Euskadi

fóra de círculo, 2006

rán durante todo o fin de semana.
Financiado pola Deputación
da Coruña, promovido polo concello de Arzúa e xestionado por
Coperactiva Cultural, o festival
acollerá un ano máis encontro
dos colectivos ecoloxistas galegos así como o de cooperativas
de consumo do país.
Proxectaranse ademais o documental A Cidade da Selva, no
que as directoras Helena Villares
e Pilar Fagil narran a historia
dun grupo de persoas que loitaron contra o franquismo, e toda
unha serie de películas de temática medio ambiental. Esta últimas proxeccións serán libres,
podendo os interesados visionar
os documentais que desexen durante todo o fin de semana.
ADEGA ofrecerá un roteiro

mar caldas (vigo 1964)

Aspecto da Feiractiva do pasado ano.

Actuación de Berrogüetto.

ant_art

Coa defensa e promoción do medio ambiente dende a cultura e a
arte como bandeira, ponse en
marcha en Arzúa unha nova edición do Terractiva, un festival
que botou a andar en 2002 que se
consolida grazas a unha programación que medra cuantitativamente ano tras ano.
Por segundo ano consecutivo,
o lema Lumes Nunca Máis. O
monte para quen o defenda artella esta nova “festa das alternativas” que se dirixe tanto aos produtores ecolóxicos e os colectivos ecoloxistas como ao público
en xeral e que presenta dentro da
súa programación unha ampla
oferta de cursos, música e unha
feira alternativa, que a organización espera se converta en punto
de encontro e intercambio de
produtos, ideas e experiencias do
eido da produción ecolóxica.
O recinto feiral de Arzúa será o
escenario no que se celebre a feira,
unha cita que desta banda contará
con máis de corenta produtores, de
bioconstrución, ecoturismo, medicinas alternativas e artesanía
Materias innovadoras como a
arteterapia, a musicoterapia, a
consciencia prenatal no adulto
ou a permacultura centrarán os
cursos programados para esta
nova edición. Profesionais de diferentes puntos do Estado impartirán en Arzúa os seis cursos
convocados que se desenvolve-

e en Cataluña. O sábado, o festival musical subirá ao escenario
da Praza da Vila a La Carrau, unha das formacións que revolucionou para moitos o folk catalán. A
súa fórmula combina as cancións
populares catalás con outras tendencias máis actuais dentro das
música do mundo. Cunha instrumentación tradicional que inclúe
ademais baterías, baixos eléctri-

cos e guitarras ofrecerán no concello un enérxico directo que se
traduce en festa.
Esa mesma noite actuará o colectivo Dios ke te crew, que presentará Xénese, o primeiro disco
de rap íntegramente en galego.
Con este traballo o colectivo, que
engloba todas as expresións da
cultura do rap, danlle unha volta
máis á concepción do hip hop. Tomando como motivo a iconografía cristiá e a xénese da biblia parodian a relixión católica e o propio hip hop, erguendo os seus versos ademais contra o abuso de poder e as inxustizas sociais. Na praza da vila irán desfilando grafiteiros, breakers, dj’s e mc’s que se
mesturaran no escenario pintando,
bailando, rapeando e scratcheando nunha heteroxénea e pouco habitual posta en escena.
O domingo seguirá o folk da
man dos vascos Fita Fik, unha asociación que dende 1999 ten posto
en marcha diversos proxectos, como a escola de instrumentos tradicionais vascos, a formación de
músicos. O fin de festa porao Berrogüetto cos temas de 10.0, un
traballo co que celebran o seu décimo aniversario, dez anos xa desde que convulsionaron o folk galego cun discurso diferente.
A programación complétase
coas actuacións do grupo de Monicreques de Kukas, de Anxo
Moure e Paula Carballeira.♦
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Electrónica, bailábel e GZ
M. BARROS

Aspiran a converter o
seu Galician
Chimpanzee no éxito
das discotecas de todo
o país. Cunha
combinación de letras
ácidas e bases electrónicas GalegoZ presenta o
seu primeiro traballo, un
disco de música de baile
co que queren estrear
unha nova etiqueta: “o
Aranhoto Style”.
Cos ollos moi postos na música
electrónica pero sen perder de
vista o reggae, o funk e os ritmos
ska, aparece no panorama musical galego unha proposta diferente que racha cos tópicos.
Chámanse GalegoZ, un xogo de
letras para nomear unha banda
heteroxénea e heterodoxa que
quere pisar forte nas discotecas
do país. Ingredientes non lle faltan: letras ácidas, por veces surrealistas, ritmos moi bailábeis,
samples, loops, percusión, guitarra e voces, é dicir, música de
baile pensada e feita en Galiza
cun son orixinal que non pasa
desapercibido.
O proxecto GalegoZ nace a
finais de 2005 como unha sorte
de experimento dentro do Colectivo Perverso. O que ía ser un

grupo virtual fusionando disciplinas como o teatro, o vídeo ou a
música para parir unha performance rematou nunha banda real, composta por seis músicos
que procuran ofrecer un punto
de cordura ríndose de todo.
A aparición de GalegoZ inscríbese dentro do movemento de novos grupos que xorden ou medran
da man da internet. GalegoZ colgou o seu primeiro single Galician
Chimpanzee na rede, e, animados pola boa acollida, decidiron
mudar o proxecto e constituírse
nunha banda formada por músicos procedentes de Xenreira, Nenos da Revolta, Matraca Perversa, Jarbanzo Negro, Os Diplomáticos de Monte Alto, Mutantes Metálicos ou A Compañía do Ruído.
O experimento cristaliza no

disco Galician Chimpanzee, un
traballo de manufactura caseira
editado por Ouvirmos, no que
GalegoZ dálle unha volta a Teoría de Darwin. Con ironía e unha
boa dose de humor, presentan o
galician chimpanzee, “a nova raza que vai xurdir involucionada,
que se dirixe cara atrás no proceso evolutivo”, di Marcos Payno, unha das voces do grupo,
“cara diante xa non queda nada,
nin sequera hai árbores que arder..., imaxínate”.
Este debut discográfico é unha volta tamén ao traballo da
Matraca Perversa titulado Evolucionarios, que aparecía en 2004,
tras o afundimento do Prestige.
A última cita do verán tivo lugar
en Allariz, no marco da celebración
do festival Reperkusión. Coa resa-

Comeza a súa
traxectoria artística
en València onde
residiu durante
oito anos,
formando parte de
colectivos artísticos
de intervención
urbá e
achegándose aos
estudos de xénero.
Interesada polas
culturas de
Latinoamerica,
viviu na Habana e
São Paulo,
participando alí
dos debates en
torno a identidade
cultural e o
intercambio
asimétrico entre
culturas periféricas
e centrais. En
1998 regresa a
Galiza, onde
completará os seus
estudos de
doutorado e
formará parte de
asociacións e
colectivos
interesados por
modificar a
estrutura artística e
incidir nas
políticas culturais.
Ten traballado
prioritariamente
con imaxe
fotográfica, texto e
video, amosando
a influencia da
arte conceptual,
procesual e das
práticas
performáticas. En
2006 doutorouse
en Belas Artes.♦

ca que deixan tres mil espectadores, Marcos Payno fala xa do seu
novo traballo que entrará en estudio o vindeiro mes de outubro e
que se titulará Revolucion dance.
De momento, e mentres non sae a
luz o resultado, GalegoZ segue a
subirse aos escenarios do país para ofrecer a súa “música marxistaelectricista”, ou o que eles dan en
chamar a “ciber-verbena electrónica aderezada con melodías sinxelas, ventos contundentes, estética
circense, actitude funk e tres voces dándolle guerra ao poder e ás
inxustizas sociais, fuxindo de dogmatismos sen perder nunca o humor”. Toda unha serie de elementos que combinados forman unha
nova etiqueta, o “Aranhoto Style”.
“Galiza é un mundo”, comenta
Marcos Payno, “queríamos mesturar moito e meter o espírito deses
festivais que comezan con gaiteiros e rematan coa música de pub
londinense”. GalegoZ di que a palabra Aranhoto, sacada da xiria
dos canteiros de Tabeirós-Terra de
montes, define á perfección o estilo do grupo. Marcos Payno aclárao
“En certos ambientes da Estrada
empregase aranhoto para falar de
calquera tipo de música electrónica. Nós empregámola para definir
a música electrónica feita aquí. O
noso soño é que nunha discoteca
soe a nosa música. Deixamos as
baladas para outros”.♦

EN DIRECTO
Venres 22 de setembro:
A ESTRADA.
Sábado 23 de setembro:
BOIRO, pub A Esmorga.
Xoves 5 de outubro:
BARCELONA.

‘O disco
está
acabado’
GalegoZ é un deses grupos
que nacen ao abeiro da internet, que conforman un
verdadeiro
movemento
musical no país que cada
vez conta con máis adeptos, tanto por parte dos
músicos como entre o público. A filosofía é semellante: trocar os beneficios
da venda de discos polo inmaterial “darse a coñecer”,
aspecto que consideran
clave para unha maior contratación en festivais no futuro e unha maior asistencia de fieis aos concertos.
Grazas ao avance e o
abaratamento das novas
tecnoloxías “agora todos
os grupos optan pola autoedición”, indica Payno.
“Matraca Perversa fixo do
seu primeiro traballo 500
copias pero conseguiu
máis de 15.000 descargas
do disco en todo o mundo.
De que te coñezan 500 a
que te escoiten 15.000 hai
diferenza”. Como el mesmo explica “por moitos
discos que vendas, que ao
final só dá para pagar os
gastos de gravación, sempre é mellor encher as salas e que te programen”. Ao seu ver “o
disco está acabado”.
“Nós vamos a dúas
bandas, a aposta é
que este sexa o último disco e que Revolucion Dance se
poida
descargar
integramente a través da rede”.
A banda, formada
por Marcos Payno, Bayo
e Denís Mutante nas voces, por Pulpiño Viascón,
que vén de gañar o concurso de A polo ghit organizado pola Radio Galega
e por Vieiros para proclamar a canción galega
do verán, por Manuel
Payno na trompeta e
nos coros, a frauta
traveseira e o teclado de Alex Salgueiro, con Tomás Ruido como técnico de
son e Matías Olazábal na guitarra, participa ademais no proxecto A Per loca musical, no que a internet xogou tamén un papel principal. A Per loca musical
reuniu nun mesmo CD a
música de galegos e de
descendentes de galegos,
algúns deles asentados
en Catalunya. Barcelona
acolle o vindeiro 5 de outubro a Foliada da Per loca, un encontro entre algunhas as bandas que integran o disco no que tamén atuará GalegoZ.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Esquenceuse!
Xa noutra ocasión téñovos contado a malladura, a verdadeira
“dislocación”, que levou aquel
soldado que se alcumaba Er
Conquistaó cando lle fixo as beiras á garrida e burlona Sabela; e
agora, Deus diante, direivos outra fazaña do mesmo mozo, para
quen non había máis ca dous homes valentes neste mundo: el e
máis o que ollase fite a fite os
seus ollos de donosiña alritada.
Entrou o noso home nunha
taberna da rúa de Cartuchos, en
compaña doutros dous soldados,
e alí comezou a falar de touros e
máis de toureiros Virxe do Carme, cousas as que el dixo de Galicia! Reprimendas que ceibou
por aquela boca porque aquí non
había toureiros nin touradas!

—Ostés no están civilizados,
ni zaben lo que es bueno. Un paí
done no ze zuerta un olé tu maré,
ni ze zabe quién ha sío er divino
Cúchare, es un paí zarvage.
Un soldado, que era do mesmo Curtiñán, un deses barudos
mozos de poucas falas, díxolle
entón:
—Os homes non se miden
pola afección que teñan aos cornos, con perdón, nin os valentes
polas algueiradas, que a forza
non está na lingua... Os cans
que máis ladran non son os que
chantan os dentes... é verdade,
si señor...
A conversa foi subindo de
torgo e finaron por rifar. O andaluz plantouse fachendosamente diante do mozo de Corti-

ñán, tirou fortemente para riba
pola cintura do calzón, tusiu
longo cun ronquido derradeiro
de chulo profesional, e cuspindo
pola esquerda do beizo, a estilo
do mesmo Cais, puxo a mirada
tan fera que case semellaba un
basilisco nunha negra noite.
Despois dixo:
—Ozté, zeor gallego, va a sufrí en este momento er mayor
zusto de zu desgraciada vida. Voy
a pillarleaá osté por lo fondillo
der carzon tirándole tan alto, tan
alto, que ze va a morí de hambre
antes de volvé a la tierra.
E, en efecto, o mozo de
Cortiñán colleu polo pescozo a
Er Conquistaó e deulle media
ducia de sopapos con tal xeito e
graza que mesmo o deixou sen

A Viñoteca

fala e cuspindo coma unha touliña.
Puxeron paz entre eles; e pasada media hora preguntáballe
outro soldado a Er Conquistaó.
—Como foi iso, ho? Como
foi iso que te deixaches pegar
por ese mequetrefe galego?
–¿Qué había zé, zanto de
Dios; qué había de zé? Que me
cogió deprevenío, y en aquel
momento me olvidé de defenderme... ¡que zi no me orvido... zi no me orvido!... no le
vale er gayo de la pasión; ni er
Cid Conquistaó en perzona zería capaz de impedir que zu
cuerpo ze vorviera areniya entre mis manos...
—Vaites, vaites! que sorte
tes, home...♦

ANTONIO PORTELA

Uniformidade versus denominación de orixe
O nacemento da noción de denominación de orixe reside
nunha perogullada universal: en
cada sitio a terra ten unha “face” un “rostro” diferente. Este
recoñecemento da personalidade de cada terreo (“terroir”,
“pago”) é a sua xénese, particularidade que reside nas diferenzas importantes na composición
dos solos, da fauna e microfauna subterránea, da xeoloxía do
solo e do que pasa na superficie
deste, é dicir: o clima e microclima, a orientación das pendentes, a paisaxe, os ventos dominantes, etc.
O labor e a experiencia de
xeracións de viticultores ao
longo dos séculos levaron á

unión de tal cepa con tal parcela.
Este concepto de denominación de orixe, patrimonio das
distintas rexións vitícolas europeas, marca de xeito radical a
diferenza coa viticultura do novo mundo (Australia, California, Chile, Sudáfrica, etc.). Polo
tanto, perdendo as virtudes dunha orixinalidade xunguida á
particularidade de cada lar, os
viños seran fácilmente imitábeis
por todos estes países productores do mundo recorrendo á mesma tecnoloxía e a man de obra
máis barata.
Outro dos factores da uniformización dos viños e a destrución e morte do solo que leva o

emprego masivo de herbicidas,
estercos químicos, etc., tarde ou
cedo chegará ao que noutras zonas é evidente (Loira, Borgoña,
Alsacia, Alemaña, etc.) como é
o respecto pola terra e polas relacións entre os seus elementos
de vida.
En fin, o froito desta historia
era un viño que nos telegrafaba a
mineralidade do solo, froitosidade da uva e, no seu caso, a crianza medida, sutil.
Por certo, e segundo historias e ditos, a denominación de
orixe (DO) máis antiga do mundo (1756) e declarada Patrimonio Mundial da Humanidade
pola Unesco, a DO do Porto, débese moito aos galegos, viticul-

Carta
a Oriana Fallaci
MARICA CAMPO

B

enquerida Oriana, como sabes, cos
anos a memoria inmediata está en
devalo e a miña hoxe máis que
nunca. Tanto, que esquecín que escribiches
un libro titulado O orgullo e a rabia;
outro, A forza da razón; e un máis: Oriana
Fallaci entrevista a Oriana Fallaci. Non
os lin nin os vou ler de momento; máis que
nada porque quero seguir admirándote xa
que, segundo me contan, neles seméllaste
abondo a George Bush. Aínda así, non me
resistín a buscar comentarios verbo deses
tres libros cuxa existencia esquezo, como
xa che dixen, para seguir admirándote.
Seica afirmas que non todas as culturas

son iguais e así, por exemplo, non é o
mesmo unha cultura primitiva de caníbales
que a cultura grecolatina clásica. Pois, que
queres que che diga, eu estou de acordo. O
problema xorde cando lle pos outros
nomes e apelidos a esta diferenza e sinalas
o perigo dunha cultura militarista e
conquistadora a colonizar, como primeiro
paso, o occidente europeo. Eu non vexo
tanto que nos colonicen, como que nos
impoñen un respecto que moitos deles non

tores dos vales do Sil e do Bibei, acostumados a traballar en
pendentes e bancais, estes canelo por causas da historia, causas
ás que estamos afeitos os galegos e que fixeron exemplo que
haxa oliveiras de Tui para abaixo e desaparecera o seu cultivo
en Galicia, cando tiveron que
abandonar os seus vales atoparon no val do Douro condicións
semellantes e desenvolveron a
viticultura da zona.
Falando do Douro, concretamente en Favaios e Alijó, na parte de Cima Corgo elabórase un
moscatel da variedade moscatel
galego. Se sobraban razóns para
visitar esta rexión portuguesa, xa
temos unha máis.♦

practican. Mais comprendo que nos
refresquen a memoria histórica nos
capítulos das cruzadas ou da Inquisición,
porque integrismos tamén tivemos e temos
nós. E acontece, ademais, benquerida
Oriana, que non falas agora do militarismo
norteamericano e do capitalismo brutal que
mantén na maior das miserias a ese mundo
que tanto rexeitamento che esperta. O
outro mundo, o que deosta os seguidores
de Mahoma, non ten noxo ningún do seu
petróleo nin denuncia as desigualdades nin
as diferenzas culturais dos Emiratos
Árabes Unidos ou de Arabia Saudita, por
exemplo. Os gobernos deses países son
submisos ás directrices do petrodólar.
Por iso, Oriana tan admirada por Nada e
así sexa, aquelas persoais memorias de
correspondente na guerra do Vietnam, tan
antibélicas como antiamericanas, querería
que tiveses escrito un libro en que explicases
de verdade por que te instalaches a vivir
como a millonaria que eras en Manhattan.
(Se cadra, a de ser millonaria, é a clave). Por
que, segundo contan, Oriana, te volviches
fascista, racista, militarista e imperialista.
Que diría Alekos Panagulis, Un home a quen
amaches e a cuxa beira repousas xa para
sempre? El pagou coa vida a súa loita contra
o fascismo grego. A vida, esa cousa que hai
que encher ben, aínda que ao facelo rompa.
E despois? Nada e así sexa.♦

Rubén Coca
‘A critica alemá
está a ser
favorábel
á miña curta’
M. B.
Dende agosto pode verse en
diferentes cidades alemás a
súa curtametraxe Notamotof. Como entra a película
no mercado xermano?
A curta dende a estrea tivo moita repercusión en festivais internacionais. Nun
deles unha distribuidora alemá fixouse na película e
ofreceume a posibilidade de
proxectala regularmente en
Alemaña dentro dunha xira
con toda unha serie de traballos de temática fantástica,
titulada Exoticore. Alí estará
até decembro.
Sería unha sorpresa.
Cando fas unha curta
non sabes como vai ser a
resposta. As curtametraxes
non teñen vida comercial,
por iso foi máis sorpresa que
se interesasen diferentes distribuidoras. En Alemaña está
a gustarlle á crítica, por ser
novedoso e porque, din, que
atrapa o espectador. O que
máis me gustou é que se
analizou o traballo como unha obra, non como un experimento, que se apreciou como un produto digno.
De que vai a fita?
Conta a historia dunha
parella, un rapaz e a súa moza aos que lles comezan a
suceder cousas estrañas a
partir dun encontro unha
noite nun fotomatón cunha
terceira persoa.
Está traballando agora
noutra nova curta, en que
vai consistir?
Titúlase Ecos e é un proxecto no que participamos
tres directores. Partindo dun
guión meu, o arxentino Alex
García, e o venezolano Álvaro León e máis eu facemos
unha interpretación, en vídeo, animación e en cine, respectivamente. O mes que vén
xuntarémolas e a ver que sae.
A música será súa?
Formo parte do grupo
Quant, pero prefiro que as
bandas sonoras as fagan outros. O 30 de novembro tocaremos en Cáceres e recibiremos o primeiro premio
nacional dos Primeiros premios nacionais Pop Art, organizado por unha asociación de alí. Nós non traballamos con discográficas
senón que penduramos toda
a nosa música da rede, porque temos claro que é un ben
a compartir.♦
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Despeces
(2).
Liberdade
relixiosa
FRANCISCO CARBALLO

O

concordato Santa SéGoberno de Franco,
1953, retrotraía as relacións Igrexa-Estado a un
confesionalismo do s. XIX.
Nin sequera na Universidade
Central de Madrid tivo acollida: vimos tal acta coma unha
concesión ao integrismo do
réxime franquista.
Mentres, a XOC e a
HOAC acollían obreiros cristiáns que se sumaron aos primeiros xermolos sindicais fóra do Sindicato Vertical. A
Organización internacional
cristiá lograba conectar co
cardeal Montini en Roma e
servía de correa de
transmisión da Nouvelle Téologie. Desde 1958 gobernaba
a Igrexa Xoán XXIII. Os
seminarios ían ler por fin a
Chenu, H. de Lubac, Rahner
etc. Toda unha irrupción ilustrada na reflexión teolóxica
que preparou o concilio Vaticano II.
Neste concilio, 19621965, dúas constitucións, a
Lumen Gentium e a Gaudium
et Spes, marcan o novo
modelo de cristianismo e, o
28 de outubro do 1965, a declaración conciliar “Nostra
aetate” afirma o dereito á
liberdade relixiosa. No debate
previo tomaron a palabra bispos españois, todos na mesma
dirección: a liberdade relixiosa ía provocar un cataclismo
en España. Así, Quiroga,
arcebispo de Santiago, L. Ortiz de Vigo, Temiño de
Ourense, etc. Todos estes
aceptaron con resignación a
declaración conciliar. Non así
Monseñor Lefebvre e uns
poucos que deron un voto negativo.
O episcopado español
obedeceu o Concilio, mais só
algún dos bispos cambiou a
súa pastoral cara ao
paradigma conciliar. O
choque fora violento. Cando
Xoán Carlos I accedeu ao trono, o cardeal Tarancón, un
dos aperturistas, sinalou a vía
dunhas relacións Igrexa-Estado, e da Igrexa-sociedade, de
liberdade e de autonomía mutuas dentro da tradición dun
maxisterio eclesial.
Inda están a callar uhas
relacións das relixións e o poder civil sen privilexios nin
submisións. O concordato do
1953 fora un paso cara ao arcaísmo; a evocación que fan
del os “Novos acordos”
cando se len coma unha evolución, dilúen a liberdade
relixiosa en certo taranconismo e un remoto suspiro do
confesionalismo
monárquico.♦

Músicos Populares de Quiroga

O gaiteiro do toxo
XOSÉ PÉREZ MONDELO
Xa mirando para terras de Caldelas, está o lugar de Torbeo, famoso pola súa fermosa igrexa
románica e pola súa mítica meiga dona Filomena Arias, que
Ánxel Fole inmortalizara no seu
Pauto do Demo e nos contos de
Á lus do candil. Pero Torbeo tivo tamén outro veciño ben singular: Leandro, o Terratras, un
gaiteiro dos bos. Tamén facía

falar a gaita como ninguén. O
seu repertorio era algo curioso,
unha auténtica fusión musical.
Pedíanlle moito das cancións da
copla española tan populares
naquela altura e el non deixaba
de compracer os ouvintes con
temas como “El emigrante” ou
“Viva España” e outras de Antonio Molina ou Juanito Valderrama. Pero o que de verdade lle
gustaba era tocar a “Muiñeira de
Chantada” e o Himno Galego.

En estando algo contento e despois de asegurarse que non roldaba por alí perto a Garda Civil,
rompía a tocar co tema de Pascual Veiga, que resoaba pola
montaña toda.
O Terratrás púxose algo
mal da cabeza, o coitado, e non
puido seguir exercendo o seu
oficio de gaiteiro. Pero tanta ledicia como sementou entre os
veciños non se ha esquecer doadamente.♦
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O Trinque
Últimos pases d’ A noiva cadáver
O 30 de setembro remata na Coruña a exposición que destripa os
segredos da película A noiva cadáver, de Tim Burton. Os asistentes poden descubrir como se
forxou a materia prima para este

filme de animación, ver as esculturas que aparecen na fita (de 30
centímetros e cun esquelete de
arame) e ver o propio título, gratuitamente, o mércores 27. Na sede da Fundación Caixa Galicia.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Allariz

tra na galería A Carón do
Mar a partir deste venres 22.

■ EXPOSICIÓNS

O Carballiño

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

■ EXPOSICIÓNS

Ames
■ EXPOSICIÓNS

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

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

PABLO CHOUZO

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal acolle unha mostra didáctica
sobre as misións espaciais:
traxes, instrumentación, alimentos... dos astronautas.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

O PAÍS

DOS MIL CASTROS

As súas fotografías poden
admirarse no Centro Social.

Podemos visitar esta mostra na Casa dos Poetas.

Cangas

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

do cinema europeo dos últimos 30 anos, adícalle o Centro Galego de Artes da Imaxe
un ciclo, en VO con subtítulos en castelán. Este xoves
21 a fita a proxectar será a de
Claude Chabrol (Franza,
1991), Madame Bovary; o
venres 22 poderemos ollar ás
18 h. A separación (1994) de
Christian Vincent e, ás
20:30 h, Loulou (1980) de
Maurice Pialat, que repetirá
o sábado 23 ás 18 h., para seguir ás 20,30 h. coa fita A separación; o martes 26 e mércores 27 ás 20,30 h. continúa
este ciclo con Coup de foudre (1983), dirixida por Diane Kurys; o venres 29 ás 18
h. con La ceremonia (1995)
de Claude Chabrol (da que
se voltará dar un pase o sábado 30 ás 20,30 h.), e ás 20,30
h. con Salve quien pueda (la
vida) (1979), do magnífico
Jean-Luc Godard, que poderemos ollar tamén o sábado ás 18 h. En Fóra de Serie
temos o luns 25 ás 20,30 h. o
filme Zona libre (2005) de
Amos Gitai; e o xoves 28 á
mesma hora El sabor de la
sandía (2005), dirixida por
Tsai Ming-Liang. Todos as
películas proxéctanse en versión orixinal con subtítulos
en castelán. Máis información en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

PEPE CÁCCAMO

ISABELLE HUPPERT

Presenta a súa mostra Underwood. O concepto e a le-

A esta actriz francesa, fundamental no desenvolvimento

De carácter multidisciplinar e intexeracional, ten como obxectivo
a defensa e promoción do medioambiente desde as artes e a cultura con actividades lúdicas e culturais e celebrarase no recinto feiral
de Arzúa o sábado 23 e domingo
24. Precisamente no seu compromiso con medio, por 2º ano o berro de Lumes Nunca Máis. O
Monte para que o Defenda encabeza esta edición. Está dividida en
catro seccións: FEIRACTIVA: que
inclue o Mercado Verde para a
comercialización de produtos
ecolóxicos, biolóxicos e da terra;
Área de Solidariedade, que acollerá diferentes entidades sociais;
e Demostración para actividades
de carácter práctico ou experimental. FORMATERRA, de cursos

Mostra Internacional de
Arte. No mesmo lugar podemos ollar, até o 9 de outubro, a colectiva de fotografía Espazos.

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.

O artista ten unha mostra
até o sábado 30 no Quiosque Afonso.

VANESA LODEIRO

CARLOS MORAGO
O pintor mostra a súa obra
na galería Ana Vilaseco até
o 14 de outubro, de luns a
sábado de 11 a 14 h. e de 17
a 21.

Até finais de setembro temos no MACUF a IX

E S P E C T Á C U L O S

como Risoterapia e estrés (12
horas, 50 euros, www.republicaclown.org/web/risactiva.htm);
Musicoterapia (12 horas, 50
euros, www.tierraindia.com);
Arteterapia (12 h. 50 euros);
Consciencia prenatal no adulto, ese espazo e ese tempo que
non lembramos (12 h. 50 euros,
www.metodobengala.com); Dinamizadores medioambientais (16 h. 50 euros, www.culturactiva.org); Permacultura (14
h.50 euros, http://groups.yahoo.com/group/permaculturagaliza). GALEUSCAT, festival
musical que o sábado ás 22 na
Praza da Vila trae a La Carrau,
que revolucionou o folc catalán,
e Dios Ke Te Crew, rap social
galego; e o domingo no mesmo

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,

lugar e hora estarán Fita Fik,
grupo de música tradicional
vasca, e o recoñecido grupo galego Berrogüetto. TEATRO co
Obradoiro de Contos Solidarios
de Anxo Moure o sábado ás 13 h.
ou os Monicreques de Kukas
con Contos do Vento Acatarado o
domingo ás 13 h. ou os Contos
doutras terras e das súas xentes
de Paula Carballeira o domingo ás 20,30 h. E ALTOFALANTE,
con conferencias, exposicións
documentais, encontros, roteiros, presentacións de publicacións... e ludoteca infantil. Todas
as actividades, agás os cursos de
formación, son de balde até
completar aforo. Máis información en www.culturaactiva.orgo
/ www.terractiva.org♦

Bruce Nauman, Jeff Koons, Juan Muñoz, Kasimir Malevich, Piet Mondrian, Roy Lichtenstein,
Sigmar Polke, Cindy
Sherman ou Nan Goldin,
entre outros.

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

LIARS

Festas de Lalín
A música é o prato forte
das celebracións cos concerto este venres 22 ás
23:30 h. de Sidonie, no
Campo da Feira Vello; o
sábado 23 ás 22 h. chega
a verbena coas orquestras
Galilea, na Praza da Igrexa, e S.L. América, na
Avda. Luís González Taboada, ademais da actuación en directo ás 23,30 h.
no Campo da Feira Vello
do grupo pop Efecto Mariposa; o domingo 24 na
Praza da Igrexa será o tur-

no para a París de Noia,
e no Campo da Feira Vello para a orquestra Suavecito; o luns 25 tocarán
Cinema e Gran Casino,
e na Praza da Igrexa ás 23
h. teremos aos Mariachis
Real Azteca de México;
o martes 26 rematan as
festas coas actuacións ás
22 h. de Philadelphia na
Praza da Igrexa, Sintonía
de Vigo en Matemático
Rodríguez, e de Celtas
Cortos ás 23 h. no Campo da Feira Vello.♦

A banda norteamericana,
considerada como unha
das máis importantes do
momento dentro do dance
punk, presentan o mércores 27 ás 22 h. no Playa
Club o seu terceiro álbum
titulado Drums not Dead,
nun concerto no que estarán acompañados polos
Deerhunter.
■ TEATRO

LORCA ERAN TODOS
Podemos ollar esta magnífica obra o vindeiro venres
29 e sábado 30 no teatro
Rosalía de Castro.

Carteleira
Carteleira

Speedbuggy

O VENTO QUE SACODE O
ORXO. Novo filme de Ken
Loach. A guerra pola independencia de Irlanda e as consecuencias do plano de división
entre o Eire e Irlanda do Norte
provocaron unha escalada da
violencia e o nacemento do
IRA. Palma de ouro en Cannes.

☞

CORRUPCIÓN EN
MIAMI. O director Michael Mann adapta ao cinema a
lendaria serie policíaca da década do 1980. Acción de calidade. Luís Tosar interpreta a
un mafioso latinoamericano.

☞

Chegan dos USA e aterran na Fábrica de Chocolate de VIGO este xoves
21 ás 22,30 por 12 euros
de entrada; e o venres 22
ás 22,30 tamén por 12 euros na sala Mardi Gras da
CORUÑA. O seu quinto

E

JUAN NAVARRO
RAMÓN

MOSTRA
INTERNACIONAL

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

C U L T U R A

Terractiva. Festival das Artes
Artes pola Biodiversidade

Podemos ollar as súas pinturas no casino Atlántico
até o 4 de outubro.

Pepe
Cáccamo
ocupa a
sala
A Carón
do Mar de
CANGAS.

D E

traballo, Six shouter, doulle ao fans novas cancións
con reminiscencias a The
Pogues e The Clash e lagunha vellas versións, o
seu sesto traballo, Live at
The Thunderbird, é dos
máis agardados.♦

SKIZO. Thriller español sobre un secuestro
imposíbel realizado por dous
enfermos mentais hiperviolentos (Óscar Jaenada e Eloy Azorín) que se complica até desembocar nunha orxía de morte.

☞

CLERKS 2. Secuela do
grande éxito do director
Kevin Smith. Dous mozos “raros” dos suburbios de Nova Jersey e os seus paseos polo có-

mic, o cinema e o amor-sexo.
Moito sentido do humor, reivindicación freakie e constantes referencias á cultura popular.

☞

STAY ALIVE. Está a
piques de saír un videoxogo que revolucionará o mercado. Mais o problema chega
cando un grupo de xogadores
que o conseguiran pirateado
comezan a apareceren asasinados. Terror fincado na tecnoloxía e na fantasía.

☞

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.

☞

☞

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

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.

☞

☞

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.

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.

☞

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

☞

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.♦
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AMENCER
A sede desta asociación xuvenil acolle até o 12 de outubro a mostra fotográfica
Un verán en mil e unha instantáneas.

Sempre
Sempre nos quedará París
Ou París no cinema clásico
estadounidense é o ciclo que
os amadores do cinema poderán disfrutar, en VO subtitulada en español, nos locais da
Fundación Caixa Galicia, que
é quen organiza durante setembro e outubro, ás 20 h.
(non sendo en Santiago que
será ás 20,15). Este xoves 21
en VIGO temos a fita Irma, a
doce; no mesmo lugar podere-

mos ollar o vindeiro xoves 28
Charada, película esta que se
proxectará previamente o mércores 27 ás 20 h. na CORUÑA;
o luns 25 teremos no FERROL
o clásico Sabrina; o martes 26
repetirá Irma, a doce en LUGO , e ese mesmo día gozaremos con Un americano en
París en OURENSE, e con Esmeralda, a cíngara en SANTIAGO DE C OMPOSTELA .♦

O Círculo do Quebec presenta os seus traballos, até
o sábado 30 de setembro,
no Auditorio Municipal.

ESCOLMA
DE ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio de 2007.

Lugo

IX Popxiriapop
A cervexaría Dublín de CARBALLO convertirase, este venres 22 e
sábado 23, na capital da música
pop, cos concertos de Roy Loney
& The Longshots, Meu, Charades, Big City, ou Burgas Beat entre outros. Desafortunadamente
Los Chichos non poderán actuar,
no seu lugar estarán os viguese

ARTES PLÁSTICAS

■ EXPOSICIÓNS

High Sierras, que presentarán o
seu segundo disco Fortune & Venture. O festival regalara un cd con
temas inéditos de Burgas Beat e
unha recopilación dos mellores artigos de Carlos Rego ás 200 primeira persoas con bono que entren
na sala. Máis información en info@iwanna.org.♦

Culleredo
Culleredo

bro no centro comercial
Porta Nova.

■ EXPOSICIÓNS

DAVID PINTOR

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
este domingo 24 de setembro.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL
GONZÁLEZ VIGO
Podemos ollar a súa obra
até o sábado 30 na galería
Sargadelos.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS DO GRAVADO
Mostra que se encontra na
Casa da Cultura, onde poderemos coñecela até o 8 de
outubro.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

MARTA GONZÁLEZ
Podemos ollar a súa obra
até o sábado 30 de setem-

Os seu deseños e pinturas
poderemos contemplalos
na galería Sargadelos até o
sábado 30 de setembro.

O Grobe
Grobe
■ EXPOSICIÓNS

TECNOLOXÍA ARCAICA
A galería Lembranza Sargadelos presenta esta mostra da obra máis recente do
pintor Federico Fernández Alonso, que podemos
visitar até o 7 de outubro.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 06
As obras do prestixioso
premio de fotografía de natureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os problemas de conservación da
natureza, están expostas no
Auditorio Municipal.

PAULO NEVES
As súas esculturas expóñense, conxuntamente coas
de Manuel Patinha, no
Museo Provincial.

OS CAPÍTULOS
DA IRMANDADE
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.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
O museo Manuel Torres
acolle esta mostra até o 15
de outubro.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

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

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.

Palas de Rei
■ EXPOSICIÓNS

SEBASTIÃO SALGADO
As fotografías, agrupadas
baixo o título de Terra, do
coñecido fotógrafo brasileiro amósanse até o sábado 30
no centro comarcal A Ulloa.

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

ALFREDO ERIAS
A súa mostra de pintura
Xente no camiño pódese
contemplar no edificio do
Concello desde o luns 25 de
setembro ao 5 de outubro.

Pontevedra
■ CINEMA

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

A PAISAXE
O Museo Provincial expón os
seus fondos até o sábado 30.

Festas do Porriño

Home
(1986/89),
de Leiro.
Da mostra
Tiempos
de libertad.
Arte en
España de
1975 a
1990
que
podemos
contemplar
no Centro
Social
Caixanova
de
OURENSE.

PAUL MORRISSEY
O Cine-Club Pontevedra
proxecta a fita Trash, dirixida polo norteamericano
en 1970, o mércores 27 ás
20 e ás 22:15 h. no teatro
Principal, dentro do ciclo
Historio do cine.
■ EXPOSICIÓNS

PONTEVEDRA

los 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.

mostra de fotografías antigas do Porriño.

■ TEATRO

O Museo Etnolóxico presenta esta mostra fotográfica.

RIVADAVIA E

LA RATONERA
Dirixida por Ramón Barea
e protagonizada po María
Luisa Merlo, é un clásico
thriller de Agatha Crhristie
que narra unha serie de crimes nunha casa de hóspedes de estilo victoriano. Este venres 22 ás 21 h. no
Centro Social Caixanova.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OLLADA
NO TEMPO
Até o 11 de outubro o Museo dos Minerais acolle uha

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

PROXECTO EDICIÓN
Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto
Edición. O Futuro na actualidade, no que diferentes artistas mostrarán ás súas propostas e reflexións ao redor
do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha
ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato ti-

III Encontro
Encontro de Pandeireta
Pandeireta Internacional

Lamatumbá.

Os festexos do Cristo deste ano destacan pola pluralidade de actividades para
todas as idades e pola animación de rúa. Este venres
22 ás 22,30 h. na Praza de
Antonio Palacios celébrase o Encontro Rock Porriñés, co concerto das bandas locais Septiembre Negro, Extramonio, Warnjan, Estado de Sitio, Baldosa Amarilla e Estilo
Saavedra Erqueje; o sábado 23 ás 00,30 h. tocarán na mesma praza Os
Festicultores e os percu-

■ EXPOSICIÓNS

OS RIVADAVIENSES

COMO INSPIRACIÓN

Caixanova reúne, até o domingo 24 de setembro, nesta mostra inaugural do novo
Centro Social, 57 obras de
28 artistas que estiveron ligados á cidade, como Car-

Ribadavia

sionistas Tambombo Tarimba de Braga; o domingo 24 teremos no mesmo
lugar o festival Reague
das Linguas, con Café
Cachafa e Renato Spencer; o luns 25 ás 22,30 h.
gozaremos co concerto da
banda funk Loretta Martin, que será presentado
por Cándido Pazó; o venres 29 ás 23 h. poderemos
escoitar en directo no Polideportivo Municipal a
Macaco e a El Cubo; o
sábado 30 será o Día da
lingua, con mostras de ini-

ciativas asociativas e empresariais co galego como
sinal de identidade, desde
as 10,30 h. nos soportais
da rúa Ramón González,
ceiba de libros galegos ás
20 h. no Parque do Cristo,
coa presentación de Xurxo Souto e Marga do Val
e a actuación da charanga
Trópico de Grelos, ou o
concerto ás 01 h. na praza
Antonio Palacios de Lamatumbá; o domingo 1
desde ás 11 h. na praza de
San Sebastián gozaremos
coa Festa dos Callos.♦

Organizado pola Asociación do
Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín celebrarase en PONTEVEDRA este
domingo 24, pola maña no edificio do Antigo Conservatorio,
onde se fará a presentación, entrega do material e cursiños de
pandeireta italiana a cargo de
Carlos Rizzo e de pandeireta
galega por Fransy González;
pola tarde, no teatro Principal,
prosección da película Lomax.
The Songhunter, baseada no traballo de recolla de Alan Lomax
por todo o mundo e tamén pola
Galiza (Corcubión e A Caniza)

e os concertos didacticos de
pandeireta italiana e bergantiñá;
xa pola noite na Praza da Verdura ás 21 h. haberá un serán no
que participarán As tanxedora
do Pandeiro, Davide Salvado, o
Duó Fdez&Quintá... Fransy
González foi fundadora e directora de Xiradela; agora fai concertos en solitario; ten participado na gravación de discos doutros artistas e en diversos festivais internacionais. Carlos Rizzo naceu en Mestre (Venecia)
aprendeu a pandeireta dos percusionistas tradicionais do sur
de Italia, traballando todas as

posibiliades sonoras do instrumento, estando presente en
grandes escenarios italianos e
internacionais de música antiga,m tradicional, contemporánea e jazz. De querer inscribirte manda os teus dados a conservatoriofolque@folque.com
ou chama ao telf. 986 896 528,
a matrícula custa 50 euros con
material e 60 con xantar, fai o
ingreso na conta de Caixanova
2080-0401-63-0040184764
(lembra traer o xustificante de
pago) antes do venres 22 ou
pagando en man ao comezo do
curso ♦
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tulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Beltrán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres espazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Papergames e Paperfiles.

II PREMIO DE DESEÑO
INDUSTRIAL DO MOBLE
Inaugurada o martes 19 de
setembro, a mostra do II
premio de Deseño Industrial do Moble María Martínez Otero pode ser contemplada na Casa da Parra.

PEDRO CALAPEZ
Podemos admirar o seu traballo na galería SCQ.

EDUARDO VALIÑA
Até o 21 de outubro a galería DF Arte Contemporanea presenta Para sempre,
o último traballo do artista
lucense, que supón a súa
primeira incursión no campo do vídeo e da manipulación da imaxe, mediante o
uso das novas tecnoloxías.

MENCHU LAMAS
O CGAC acolle a súa mostra A sombra na man. A
viaxe das formas.

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...).

Convocatorias
BOLSAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ
Dispón de 20 bolsas para fillos de emigrantes galegos que desexen cursar estudos de 1º, 2º ou 3º ciclo, nalgunha
das tres universidades galegas. As solicitudes recóllense até o 10 de outubro.
Máis información en www.fbarrie.org.

XX CERTAME
ROSALÍA DE CASTRO
A asociación cultural Rosalía de Castro
de Cornellá convoca este concurso literario no que se pode participar cun poema
escrito en galego, de entre trinta e cen
versos, admitíndose conxuntos de poemas de temática común, sempre que non
excedan dos cen versos. Os traballos enviaranse por triplicado, en sobre sen remite e sen indicación algunha referente á
personalidade do autor, ao enderezo da
asociación, sito na rúa Federico Soler 71,
08940, de CORNELLÁ (BARCELONA), antes do 15 de outubro. Noutro sobre pechado figurará exteriormente o primeiro
verso do poema e no interior do mesmo
constarán os dados persoais do autor e o
seu correo electrónico. A organización
establece un primeiro premio de 1.000
euros, un segundo de 400 e un terceiro de
300. Este colectivo promove ademais o
III Certame de Narrativa Rosa Reboredo, ao que poderá concorrer calquera persoa, sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos inéditos
e orixinais (narración ou conxunto de narracións) en lingua catalá ou galega, de
entre dúas e dez páxinas de extensión, en
tamaño A4, a duplo espazo, e en letra de
corpo 12. Os traballos remitiranse nas
mesmas condicións e data de entrega que
o XX Certame Rosalía de Castro, por tri-

plicado, sen grampar ou encadernar, e
baixo o sistema de plica, recibindo o gañador un premio único de 1.000 euros.

CANDEA
A Asociación de Ensinantes do Salnés
desenvolve no IES Asorey de CAMBADOS, durante a semana do luns 25 ao
venres 29 de setembro, un amplo programa de actividades en torno á biodiversidade e o desenvolvemento sostíbel,
co obxectivo de conseguir a actualización didáctica do profesorado, a presentación de novos materiais e experiencias, fomentar o intercambio entre os
docentes e ofrecerlles novos recursos de
traballo, e difundir o coñecemento dos
recursos que ofrece o Salnés a nivel etnográfico, ecolóxico, histórico, económico ou literario. Os asistentes poderán
gozar con proxeccións como As árbores
de Galiza, de Adela Leiro, conferencias
sobre A conservación da biodiversidade
mediante a xestión forestal sostíbel, A
experiencia da recuperación do bosque
de Ridimoas, ou As causas, efectos e
solucións dos incendios forestais, obradoiros sobre Elaboración de zocas, presentación das experiencias Ars bibendi
in Europa (Intercambio arredor da
cultura do viño, e Os detectives verdes
de Aralde, ou visitas guiadas ao xardín
botánico de Lourizán e aos xardíns do
pazo de Rubiáns. O prezo da matrícula e
de 10 euros, para inscribirse chamade ao
telf. 986 520 161 ou ao 986 520 407.

IV PREMIO UXÍO NOVONEYRA
O Concello das Pontes promove este
certame de poesía para honrar a figura
do ilustre poeta e fomentar a cultura li-

teraria na nosa terra, no que poden participar todos os autores que o desexen,
maiores de idade e de calquera nacionalidade, cunha colección de poemas escritos en lingua galega, orixinal e inédita. Presentaranse catro copias numeradas, mecanografadas a duplo espazo por
unha soa cara, debidamente grampadas
ou encadernadas, xunto cun sobre pechado que deberá levar no exterior o título da obra e o lema ou alcume do autor, e no interior os seus dados persoais.
As obras entregaranse no rexistro do
Concello: Parque Municipal s/n, 15320
AS PONTES, facendo constar no exterior
IV Premio de Poesía Uxío Novoneyra,
até o 30 de setembro. O premio está dotado cunha contía de 5.000 euros para o
traballo gañador e a súa publicación.

CURSO SUPERIOR
DE DEREITO PÚBLICO
A Escola Galega de Administración Pública desenvolve en SANTIAGO DE COMPOSTELA, do 16 de outubro de 2006 ao
18 de xuño de 2007, este curso cun total
de 236 horas lectivas, os luns e mércores,
ordinariamente, de 16,30 a 20,30 h., co
que pretende afondar no estudo desta
parte do ordenamento xurídico, para dotar aos asistentes dun conxunto de capacidades e habilidades que poidan aplicar
no seu ámbito laboral e profesional,
abarcando as últimas novidades doutrinais, lexislativas e xurisprudenciais. O
curso ten como destinatarios aos letrados
da Xunta de Galiza, ademais dos funcionarios de carreira ou persoal interino dos
grupos A, B, C ou D, que estean en posesión do título de licenciado en dereito,
pertencentes á Xunta de Galiza ou a Ad-

xanova esta mostra do mestre catalán, composta por
unha impresionante selección de relevos en madeira.

Menchu
Lamas
mostra a
súa obra no
CGAC de
SANTIAGO e
no Instituto
Cervantes
de MILAN.

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.

OS HERNÁNDEZ

Espazos de recreo titula a
súa mostra que podemos
contemplar no Espazo Anexo do MARCO até o 3 de decembro.

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.

MANUEL MOLDES
O pintor mostra a súa obra
na galería PM8 até o 21 de
outubro.

COLECCIÓN ALMUNDE
A sala I do C.S. Caixanova
amosa, até o 1 de outubro,
un percorrido pola obra
máis recente, cargada de
cor, forza e intensidade, do
pintor Xurxo Alonso.

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

za até o domingo 24 de setembro, e na que se expoñen
os magníficos traballos de
José Manuel Fors, José Ramón Bas e Graciela Sacco.

MERDA

OBXECTOS
FOTOGRÁFICOS

■ TEATRO

Manuel Sendón e X.L. Suárez Canal son os comisarios
desta mostra que podemos
visitar no Auditorio de Gali-

MOFA E BEFA

Ricardo de Barreiro, Rafael G. Garcia e Xavier Estévez son os autores desta peza que podemos ollar desde
este xoves 21 ao domingo 24
na sala Yago. Máis información e consulta de horarios
en www.salayago.com.

O magnífico dúo representa
Sempre ao Lonxe até o 1
de outubro na sala Nasa.

Vigo
■ CINEMA

QINGHONG

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócase a axudas para financiar o mantemento
dos servizos de comedor escolar xestionados polas
asociacións de nais e pais de alumnos de centros públicos dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria para o exercicio 2006. As
axudas económicas irán destinadas a sufragar o custo diario do menú por comensal e polos días de asis-

tencia destes ao comedor, así como, se é o caso, o desenvolvemento de programas de promoción da saúde
e habilidades persoais como complemento ao servizo
do comedor, que irá incluído no prezo, durante o ano
2006. Poderán solicitar estas axudas as asociacións,
federacións e confederacións de nais e pais de alumnos que estean inscritas no censo da Consellaría de
Educación. As solicitudes deberán presentarse antes
do 16 de outubro. A orde completa está recollida no
DOG de 15 de setembro de 2006.♦

O luns 25 ás 20,30 h. poderemos ollar no Auditorio do
Concello, nunha sesión organizada polo Cineclube
Lumière, esta fita dirixida
polo chinés Wang Xiaoshuai en 2005.
■ EXPOSICIÓNS

FARRERAS
Até o 8 de outubro podemos
visitar na sala do C.C. Cai-

MÁIS ALÁ DO MITO

MARTÍN PENA

RIVAGES

ÁREA DE DESCANSO

Organizado polo Concello de Cariño
constará dos seguintes contidos: debuxo artístico e técnico, labra en madeira,
iniciación ao torno, coñecementos xerais do moble, historia do moble e dos
seus estilos, inicianción á mecanización do moble e os seus estilos. As clases sesenrolaranse todos os luns, martes, mércores e venres de 19 a 21,30,
con posibilidades de flesibilización segundo as necesidades, serán gratuítas,
e o único requisito e ter entre 15 e 40
anos asi como aportar os utensilios e
ferramentas precisas ao longo do curso. As inscripcións pódense facer nas
oficinas do concello e as clases comezarán tan axiña se cubran as prazas.♦

Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos ollar,
até final de ano, as fotografías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

No centro de arte Alpide temos esta mostra inédita.

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.

CURSO DE ARTESANÍA
EN MADEIRA

A Fundación Barrié presenta, até o 12 de novembro, esta mostra sobre deseño 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.

MAMPASO

INTRAMUROS

ministración local galega, así como persoal laboral dunha ou outra administración, dos grupos I e II, que se atopen en
posesión do título de licenciado en dereito; alumnado das facultades de dereito;
letrados de outras Administracións; maxistrados, xuíces e profesionais do dereito interesados nas materias a impartir. Os
dereitos de inscrición fíxanse en 1.200
euros para todos aqueles solicitantes que
pertenzan á Xunta de Galiza ou á Administración local galega, circunstancia que
deberán acreditar madiante certificación,
e de 2.400 euros para o resto de solicitantes. O prazo de inscrición remata o 30
de setembro. Para máis información dirixirse á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galiza, nos teléfonos 981 545 898
ou 981 545 876, ou consultar a resolución do 29 de xuño de 2006 publicada no
DOG nº 132, do 10 de xullo de 2006.

IÑIGO ALMEIDA
Na Casa da Xuventude podemos coñecer o mundo surrealista do artista a través
das súas pinturas, esculturas e fotografías até o venres 29 de setembro.

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
■ MÚSICA

PUNK DE MILLO
Este venres 22 poderemos
escoitar en directo na Iguana Club a esta banda de
punk rock alternativo e o
reggae ska dos Olvídalo
Jack. O sábado 23 tocarán
na mesma sala Ragdog e
All the Cream.

Merda é
representada
na sala
Yago de
SANTIAGO.

Anuncios de balde
■ Impártense cursos de ruso e xadrez na Asociación Máximo Gorki de
Vigo a partir do mes de outubro. Máis
información nos teléfonos 986 366 380
(mañás) e 986 224 457 (tardes).
■ Á venda o nº 14 do Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Mocidade: autoavaliación de ano e medio de
actividade en Galiza Nova, entrevista a
Saúl Santim, Igualdade, Desenvolvemento urbanístico sustentábel, Estatuto
de nación cara á república galega. Podes solicitalo de balde en mocidade@esquerdanacionalista.com ou no apdo.
384, 15780 de Santiago de Compostela.
■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao
mar. Ponte do Pilar 200 euros. Dispoñibel todo o ano. Telf. 981 761 144.

FÁBRICA
DE CHOCOLATE
O venres 22 neste local ás
22,30 poderemos escoitar a
Lagunas Mentales, Soul
Jacket e Oidos Sordos por
3 euros; e o sábado 23 haberá unha festa de DJs

RAGDOG
Presentan na Iguana este
sábado 23 os seus novos temas, como sempre apasionadamente, coa entrega e
enerxía que, após 5 anos,
lles permitiu acadar un son
propio e actual con letras en
castelán. Compartirán escenario co grupo vigués All
The Cream, nado en 2004
e cun ep no, Everything’s
ok, próximo a gravar e que
será presentado na Iguana
en setembro

A Rede

ASPROMOR
www.aspromor.org
Páxina electrónica da Asociación Pro
Minusválidos de Ortegal, unha entidade
sen ánimo de lucro dedicada a persoas
con discapacidade intelectual, ás que lles
presta servizos de formación e apoio para a súa integración social e laboral. Inclúe información sobre o seu centro ocupacional, contactos e ligazóns.♦
■ TEATRO

URBE
The Pinga Teatro representa
esta obra no teatro Arte Livre (Vázquez Varela 19) desde
este xoves 21 ao sábado 23
ás dez da noite e o domingo
ás oito do serán. Entradas a
10 e 13 euros. Aínda que a
obra ten un para de naos, Miquel Condal e Xesús Pando
fixeron unha nova versión de
só unha hora de duración, actualizando algunhas escenas.
Condal e Pando, que xunto
con César Aldea protagonizan a obra, xogan co humor
para desdramatizar a vida
sombría dos personaxes que
encarnan.

LA RATONERA
Este xoves 21 ás 20,30 h.
represéntase no C.C. Caixanova esta adaptación do
clásico thriller de Agatha
Christie, dirixida por Ramón Barea e protagonizada por María Luisa Merlo,
na que se narra unha extraordinaria escena de crimes
que teñen lugar nunha casa
de estilo vitoriano.

A FACTORÍA
A recoñecida compañía leva o domingo 24 ás 20,30

h. ao C.C. Caixanova a peza de Antón Lopo Os homes so contan até tres.

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

MÁSCARA IBÉRICA
O universo único e orixinal das máscaras tradicionais do Nordeste Trasmontano e Lamego (Portugal),
Zamora (España) ou de
Ourense (Galiza) nesta
mostra que podemos contemplar no Mercado Ferreira Borges até o 29 de
outubro. Este sábado 23
presentarase o libro Máscara Ibérica Vol. I; o sábado 30 realizarase un
Grande Desfile pola Avda
dos Aliados con máis de
200 participantes; o 14 e
15 de outubro é o fin de
semana adicado á Galiza
(Ourense); o 21 e 22 de
outubro adícase ao Norte
de Portugal (Vinhais e Lamego); e o 28 e 29 de outubro a Castela e León
(Zamora).

FERNANDA GOMES
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.

■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.
■ Alúgase 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.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

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
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.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.

■ 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.

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.

construtor de marionetas
Delphim Miranda; tamén o
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.

Lisboa

■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.
Para particulares e institucións da comunidade. Primeira consulta de balde. Telf. 981 134 144.
■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idiomas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade, chama ao 625 692 813.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ 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.
■ 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.♦

rosa, Porto, de Domínguez
Álvarez. No Centro de Arte

■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
S. GULBENKIAN
Até o 8 de outubro na Galeria de Exposições Temporárias da sede desta fundación
e con entrada libre podemos
contemplar O gosto do coleccionador. calouste S.
Gulbenkian (1869-1955);
tamén até o 8 de outubro na
Sala de Exposições Temporárias do Museu encóntrase
De Paris a Tóquio. Arte do
livro na Coleccão Gulbenkian; no andar 01 da sede
da fundación até o 15 de outubro estará 770, Rua Vigo-

Moderna José de Azeredo
Perdigão (CAMJAP), até o
24 de setembro poderemos
contemplar Relation, do fotógrafo inglés Craigie
Horsfield; até xaneiro, Book ceel, instalación de Matej Krén (Eslovaquia); asi
como outra instalación de
Pedro Cabrita Reis.

Milán
■ EXPOSICIÓNS

MENCHU LAMAS
A pintora viguesa expón a
súa magnífica obra na sede
do Instituto Cervantes e na
Gallería Crédito Valtellinese, até o 8 de novembro.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ MÚSICA

XXIII CONCURSO
INTERNACIONAL
CIDADE DO PORTO
O mércores 27 no Rivoli
Teatro Municipal que revelará algúns dos novos talentos que chegan dos máis diversos países á procura do
premio deste recoñecido
certame.
■ TEATRO

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
Desenvólvese na Praça de
D. João e no Rivoli Teatro,
e vai até o 24 de setembro.
Intervencións plásticas, exposicións, performances,
danza, circo, teatro de marionetas, de obxectos e formas animadas. Este xoves
21 ás 10,30 e 15 h. poderemos disfrutar con Queres
que te conte outra vez? polo criador, intérprete e
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Que están aí sábese desde hai tempo. Mais o proceso imparábel de restauración da memoria dos masacrados polo franquismo fainos reaparecer. En Cerdedo para destrozar unha placa e en Vigo para rebautizar unha rúa dedicada á República. E aínda así, o Concello de Vigo non quere borrar a nova persistencia da barbarie.♦

Máscara
Ibérica
é unha
mostra que
recolle as
do entroido
ourensán,
entre
outras, e
que se pode
contemplar
no PORTO.

O

ministro do Interior
sudafricano, en tempos do apartheid,
Adriaan Vlok, vén de tomar
unha simbólica iniciativa para pedir perdón polos crimes
policiais do goberno racista.

Anicouse fronte ás nais de
varios dos mozos que tentara
asasinar e lavoulles os pés. O
actual presidente Mbeki considerou ese xesto moi positivo para o país. ¿Imaxínanse
a Fraga ou a Martín Villa la-

vándolle os pés á nai de
Puig Antich por exemplo
(está nos cines Salvador, a
película que conta a súa
morte)? Vese que á democracia española faltoulle xabón e unha boa tina.♦
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Cláudia Fidalgo
‘Son brasileira filla de galegos
pero dedícome a dar clases de flamenco’
H. VIXANDE
Que fai unha brasileira filla de
galegos dando clases de flamenco? Cláudia Fidalgo, de vinte e
tres anos, explícanolo desde a
Escola Paso a Paso de Santiago de Compostela, onde ensina este baile desde hai un ano.
Profesora de flamenco en Santiago. Os alumnos serán os turistas xaponeses.
Non pense. Hai moitos galegos, a maioría. En realidade son
galegas, porque case todas son
mulleres.
Gusta o baile flamenco en
Galiza?
Gustar, gusta, pero é unha actividade inexplorada. Hai algo
máis de tradición na Coruña, pero en xeral o país non se distingue polo gusto por esta música.
Como veñen moi poucas persoas
a actuar aquí, a xente non sabe
moi ben o que é o flamenco e
pensa que é algo limitado a Andalucía, cando xa é un fenómeno
universal, como o demostra o
éxito que ten no Xapón.
Corenta anos de franquismo non conseguiron impoñelo.
Pero si que conseguiron que
no mundo enteiro sexa un sinónimo de España. En Galiza non
se seguiu esa tradición, aínda
que agora, grazas a grandes nomes do flamenco, está a chegar
algo máis. Teño que dicir que é
ben recibido.
Cal é a razón para o flamenco non se consolidar na
Galiza durante o franquismo?
No quero entrar en cuestións
políticas, pero ao mellor foi porque significaba unha ligazón con
Andalucía. A xente dicía: iso é folclore andaluz e se temos folclore

OTTO / A.G.N.

aquí, para que imos buscalo fóra?
Aquí hai moito tablao; logo
poñen outro tipo de música
porque así poden abrir até
máis tarde.
Os tablaos en Madrid ou en
Catalunya son con música en directo. Aquí non hai músicos para
os tablaos e supoño que haberá
algo de picaresca.
Ademais de profesora de
flamenco é brasileira.
Resulta un pouco raro. Os
meus pais son galegos, da Cañiza, e aos sete anos no Centro Español de Salvador de Bahía, que
era galego, comecei a dar clases

de baile rexional galego. Despois
intereseime polo flamenco.
Se vén do Brasil, onde
aprendeu flamenco?
Alí hai moitas escolas de flamenco. Tras aprender baile galego entrei nunha delas, estudei e
fun especializándome.
Tamén impartía clases de
flamenco?
Iso sucedeu co tempo.
Non era máis rendíbel a
muiñeira?
Só para os galegos. Os demais preferían o flamenco porque para a xente de alí a imaxe
que hai de España é a do flamen-

co, os touros e a paella. É unha
parvada, porque España é moito
máis ca iso, pero é a visión que
teñen alí e en todo o mundo.
Ao que non lle vexo moito
encaixe á ao traxe de faralaes:
moi quente para o Brasil, moi
frío para Galiza.
De todos xeitos, alá, no Brasil, procurábamos ser moi fieis á
tradición. Iso implica ser o máis
puristas posíbel no que se refire
ao baile e tamén ao vestiario.
Aquí os traxes terían que
ser de flanela.
Claro, ou de calquera material semellante.♦

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.

N O V I D A D E

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.

A

N O S A

T E R R A

A cita
MANUEL CIDRÁS

P

ara falar das relacións entre relixión e
violencia, o Papa
puido exemplificar coa
historia doméstica e non
pasaría nada, pero Joseph
Ratzinger é un erudito e
botou man dunha ignota
cita medieval que deixa
mal parados os seguidores
de Mahoma, e pasou o que
tiña de pasar. O forno non
está para segundo qué citas, mal acaídas para fomentar o diálogo interrelixioso. A erudición, mesmo
nun Papa, non sempre é
compañeira da prudencia.
Aínda que, alén de matices esexéticos, é opinión
común que o Papa estivo
pouco fino, as desmesuradas reaccións dunha parte
do mundo islámico inducen á idea, tamén bastante
estendida, de que a civilización cristiá admite con
naturalidade as críticas á
súa fe, mesmo as graves,
mentres que a barbarie islamita reacciona airadamente
ás mesmas censuras. De
modo que, no fondo, até
moitos ateos occidentais
incorren en idéntico pecado
que o Papa, asumindo que
a fe mahometana é de seu
máis bárbara e violenta que
a dos seguidores de Cristo.
O tema daría para moito
pero non comungo eu con
esa idea autocompracente,
e non só porque os exaltados que vemos na tele non
representen o conxunto do
Islam.
Na civilizada España,
sen irmos máis lonxe, donde a Igrexa Católica está
profusamente subvencionada e a súa doutrina se
imparte en todos os centros
de ensino públicos, unha
parte do catolicismo (tampouco todo) sente que o
goberno socialista practica
unha teimuda persecución
relixiosa, de modo que dar
testemuño de vida cristiá é
aquí e agora pouco menos
que heroico. A lexislación
civil sobre o matrimonio
enténdese como un ataque
frontal á relixión e á familia, concibidas ambas como entes inescindíbeis. Algúns viven esta ficción paranoica con auténtica anguria, na idea de que se os
de ZP non queiman templos e violan monxas é
apenas polo talante. Se nese contexto ao tal ZP se lle
ocorrese invocar una cita
menos erudita que a papal,
acaso volteriana, sobre os
males históricos achegados
polo cristianismo non sei a
que se montaría. Para aplacar os ánimos non había
abondar coa precisión de
que era só unha cita.
Certo que é intolerábel
que unha multitude exaltada queime un templo católico, non digo xa que se
asesine unha monxa. Pero
a irracionalidade e a intransixencia non son privativas
dunha única fe.♦

