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A cultura
galega renova
as súas
estruturas
PA C O VILABARR O S

O SOÑO DA FEBRE
Miguel Anxo Murado

Partindo dun episodio re al d a súa vid a ,
Miguel Anxo Mura do vai presentando
unha g alería de historias sorprendentes,
sempre presidid as pola p antasma d a
febre. N a liña de Me m oria de derribos,
o autor volve explorar o seu persoal
universo imaxinario nun libro
no que é a atmosfera a que “cose como
un fío” as diferentes narracións
coa historia princip al.

Os traballadores do naval da Ría de Vigo conseguiron o ano pasado un convenio que significaba un importante paso adiante para rematar coa precariedade no emprego. Cando se asina é de
obrigado cumprimento, pero non foi así nas subcontratas entre a
indiferenza das industrias construtoras, garantes dese acordo, e a
deixación de funcións da administración. A Xunta, coas súas inspeccións e a mesma patronal na negociación, recoñecen que non
se está a cumprir, e as empresas reclaman 90 días máis para efectivizalo logo dun ano de negativas. Ante esta situación, os traballadores non tiveron máis remedio que ir á folga. Non para volver negociar, senón para reclamar o cumprimento nunha norma
obrigatoria. Asísteos toda a razón e a legalidade. Pero ambas estanas a perder socialmente cando perpetran determinadas accións, como os estragos na delegación da Xunta de Vigo, que só
se corresponden co infantilismo político ou co intento de sabotaxe dunha lexítima reivindicación sindical. Pois o que arela certa
patronal do sector era, precisamente, que fracase a folga e deixar
sen contido o convenio gañado polos traballadores na rúa hai un
ano. A situación é máis preocupante se estas accións van acompañadas no tempo da colocación de “potas bombas”. Non tanto
por ser causa efecto, senón por coincidir ambas as estratexias na

Especial
María Mariño
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A súa variante dialectal ten como mínimo unha correspondencia
do 80% co noso idioma

A Asturias de entre os ríos Eo e Navia
fala galego
H. VIXANDE

O pasado 30 de marzo presentouse en Navia, Asturias, o Informe lingüístico sobre a nosa terra EoNavia, que pon de manifesto que o que se fala nesa zona coincide co galego como mínimo nun 80%.
A finais de 2006, a Academia de la coincidencias, o informe de
Llingua Asturiana publicaba o ‘In- Abertal sinala que “podemos
forme sobre a fala ou gallego-astu- afirmar sen reserva ningunha
riano. Úa perspectiva hestórica, so- que son falas galegas e non astucial y llingüística’ no que sinalaba rianas nin calquera outra cousa”.
que na zona asturiana entre os ríos
A posición actual dos sectores
Eo e Navia mestúranse resgos lin- que negan que a zona asturiana do
güísticos galegos e asturianos e que Eo-Navia empregue unha variante
daquela “é arbitrario cientificamen- do galego non coincide coa postura
te incluír esta variedade dentro do que mantiñan no pasado. Un exemámbito da lingua galega”.
plo é o da hoxe presidenta da AcaFronte a ese informe, a Aso- demia de la Llingua Asturiana, Ana
ciación Abertal do Eo-Navia presen- Cano. En 1980, cando Cano era
tou o 30 de marzo en Navia o “In- académica pero non presidenta, puforme Lingüístico sobre a nosa terra blicara un mapa coa clasificación
Eo-Navia”, que prefire deterse en das falas asturianas no que sinalaba
cuestións lingüísticas e deixar nun que a área Eo-Navia era unha “zosegundo plano os
na de fala galega”.
aspectos políticos
Doce anos despois
ou sociolóxicos.
cambiara de pareconflito
Segundo Abertal, o
cer e no estudo
polo
idioma
informe da Acade“Algúns límites
mia Asturiana non
lingüísticos do asemprega criterios prexudica o galego
turiano”, publicaba
científicos para de Asturias e
outro mapa no que
chegar a unhas
a consideración de
conclusións que o asturiano;
zona galega desaprocuran a submiparecía para o Eosión da lingua desa o beneficiado
Navia e o idioma
zona á propia Aca- é o castelán’
alí falado pasaba a
demia Asturiana.
ser unha variedade
O informe de CARLOS VARELA,
asturiana máis.
Abertal divide en
Hoxe a Acadepresidente
tres as falas do
mia Asturiana diEo-Navia: tarafunde unha filosomundesas, astur- de Abertal
fía que o responsánegueiresas
e
bel da ALLA para
baixonaviegas.
a zona Eo-Navia,
Ao tempo, realiXosé Antón Gonzou unha comparanza entre os zález Riaño, resume dicindo que
28 principais fenómenos diferen- nesa rexión de Asturias non se faciais entre o galego e asturiano e la galego. “En Asturias fálanse dúa conclusión é que as falas tara- as linguas, o castelán e o asturiano
mundesas teñen un 96% de co- e no Occidente existe unha varierrespondencias co galego e un dade lingüística que é a Fala e que
4% co asturiano. No caso das fa- ten o mesmo dereito que todas as
las astur-negueiresas, a corres- linguas”. Mais, variedade de que
pondencia co galego é do 84%, lingua? Do asturiano, afirman.
fronte a un 14% co asturiano. Para as falas baixonaviegas a co- Tutela da Academia Asturiana
rrespondencia co galego é do
78% e co asturiano do 19%.
De todos os xeitos, para Abertal
Tras esta computación de pouco importaría a opinión destes
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Asturiana. O da ALLA é o primeiro caso do mundo no que unha
Academia tutela dúas linguas: o
asturiano e o galego de Asturias.
A consecuencia da tutela do
galego de Asturias por parte da
ALLA é que “a normativa e a escolla ortográfica están calcadas
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xeran confusión”, denuncia o presidente de Abertal, Carlos Varela.
A tutela do galego de Asturias
por parte da ALLA é maior que a
que exerce sobre o asturiano. Un
exemplo é a capacitación para impartir clases por parte dos profesores da materia de lingua autóctona
–galego de Asturias no Eo-Navia
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e asturiano no resto do país. No
caso dos profesores de galego de
Asturias non serve con ser licenciado en Filoloxía Galega, hai que
recibir un curso da ALLA de 120
horas. Para impartir clases de asturiano, en troques, hai que ser licenciado en Filoloxía Asturiana,
de modo que a ALLA non intervén na capacitación dos profesores. “E aínda por enriba, os profesores son formados pola ALLA
segundo os seus criterios ideolóxicos”, denuncia Carlos Varela.
“Ese modelo de tutela dialectaliza o galego que se fala nesta
zona. No caso dos profesores, a
Academia podía reclamar unha Filoloxía para o galego de Asturias
se considera que é un idioma distinto; senón, o que ten que facer é
deixar de tutelalo e que sexa a
Academia Galega a autoridade na
materia: a que fixe a normativa, a
ortografía...”, sinala un lingüista
independente como é Henrique
Costas, catedrático de filoloxía galega da Universidade de Vigo.
A Academia Asturiana reclama ser a autoridade lingüística no
caso do galego de Asturias pero
tamén no asturiano que se fala
fora de Asturias, como o astur-leonés. “Iso é unha contradición, se
reclaman ser a autoridade no astur-leonés, tamén teñen que recoñecer que o lóxico é que a autoridade sobre o galego de Asturias
correspóndelle á Academia Galega”, indica Henrique Costas.
Talvez a ALLA tivese previsto este razoamento, por iso neste
momento dea unha definición
ambigua respecto a se o galego
de Asturias é unha variante do
galego ou un idioma novo. Neste
último caso, é un punto de vista
anovador, en canto que con anterioridade os lingüistas da
ALLA manifestaban o contrario.
Mesmo a nomenclatura mudou. A Asociación Abertal denun-
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Vén da páxina anterior

cia un intento de evitar a toda costa empregar o termo galego para
denominar o idioma. Fala ou máis
recentemente eonaviego son nomes que se lle aplicou. Mesmo a
presidenta da ALLA, Ana Cano,
propuxo evitar empregar o termo
galego asturiano porque é “pexorativo”, enténdese que isto refírese ao galego, non ao asturiano.
Posición dos falantes
Carlos Varela, de Abertal, admite
que entre os falantes do galego de
Asturias non hai acordo no relativo a como chamarlle ao idioma
que falan. “En privado admiten
que é galego, en público non; prefiren empregar outros conceptos
como chapurreado”, asegura para
lembrar a continuación que “hai
quince ou vinte anos non era así,
dicían que era galego sen máis”.
A insistencia na mensaxe sobre o idioma si xerou no Eo-Navia “certo sentimento antigalego”, indica Carlos Varela, que explica que “isto débese a que se
trata de mesturar identidade e lingua”. De todas formas, Varela
lembra que “tamén existe un sentimento antibable na zona e en toda Asturias que nós non explotamos, mentres algúns sectores do
asturianismo si empregan o sentimento antigalego para aproveitarse del”. O resultado é, segundo
indica o presidente de Abertal,
“que non entra o asturiano porque
a xente non o quere nin se continúa a falar galego, de modo que
quen sae ganando é o castelán”.
A campaña contra o galego
de Asturias non só ten que ver

coa Academia Asturiana, existen
outros sectores que participan
activamente. Un deles está formado por grupos do asturianismo, nomeadamente algúns de
Andecha Astur e do Partiu Asturianista. Doutra parte, hai que sinalar o papel do periódico La
Nueva España de Oviedo, que
forma parte do Grupo Moll (que
en Galiza conta co Faro de Vigo
e La Opinión da Coruña).
A poboación da zona que fala
galego en Asturias representa o
4% da Comunidade autónoma.
Con todo, cada iniciativa para
normalizar o galego esperta tales
polémicas que quedan poucas posibilidades para o debate. A situación chega a un punto que o director xeral de Política Lingüística de Asturias, Carlos Madera,
evita reunirse coa súa homóloga
galega Marisol López para non
dar armas aos seus inimigos políticos, aínda que os dous representan o mesmo partido: o PSOE.
A voz dos sectores máis altisonantes mesmo prexudica aos moitos nacionalistas asturianos que
prefiren o diálogo. Con esta actitude enfróntanse persoas como Xuan
Bello, director do xornal Les Noticias e autor de Hestoria universal
de Paniceiros, unha obra que vai
publicar proximamente Edicións
Positivas en Galiza. O compromiso de Bello co asturianismo está
avalado pola súa traxectoria, mais
ten recibido acusacións de “traidor” por parte dos sectores máis radicais do nacionalismo asturiano.
Outro tanto tivo que soportar o
académico da ALLA Ramón
d’Andrés, que defende a existencia
de trilingüismo en Asturias.♦

‘Cada iniciativa de defensa do galego
implica un ataque contra nós’
“A presentación do noso informe provocou ataques desmedidos”, indica Carlos Varela, de
Abertal. Mesmo este artigo de A
Nosa Terra motivará unha reacción airada contra todos os sectores que defenden o galego en
Asturias. “Tanto me ten, estou
afeito”, di Carlos Varela.
De todos os xeitos, nos últimos tempos descendeu o nivel
do ton por dúas razóns. A primeira delas por un suceso tráxico: o falecemento en accidente
de tránsito do responsábel da
Andecha Astur no Occidente do
país –chamábase Pablo González e amosaba unha militancia
moi activa. A outra circunstancia
foi a renuncia de La Voz de Galicia a publicar unha páxina dedicada ao Eo-Navia na súa edición
da Mariña, o que motivou que
La Nueva España pisase o freo.
Mais para mellorar a relación
e aumentar a comprensión mutua
precísanse pasos. Para o lingüista
Henrique Costas unha boa iniciativa podía ser difundir a recentemente nacida Televisión Asturiana
en toda Galiza e facer o mesmo
coa TVG en Asturias. “É unha
mágoa que a TVA non teña máis
programas en asturiano”, láiase
Costas, que tamén lembra que
“cada paso que se dea para consolidar o galego na zona do Eo-Navia beneficiará o asturiano no resto do país para non caer en agravios comparativos, por iso os na-

Río Navia.

La Nueva España minorou a polémica
cando La Voz de Galicia deixou de publicar unha
páxina sobre a zona na edición da Mariña.
cionalistas asturianos deberían colaborar cos nacionalistas galegos”.
Tras máis de vinte e cinco
anos de Estatuto de autonomía
en Asturias, o asturiano aínda
non atinxiu o estatus de lingua
oficial na Comunidade autónoma. En realidade, no mundo, o
asturiano só é oficial en Portugal na súa variante do mirandés.
Detrás das actitudes contra o
galego de Asturias hai razóns históricas de fondo que están relacionadas coa imaxe negativa que
tiña Galiza en Asturias. “«Soy
galleguiño y vengo de Lugo, ten-

go un gatiño metido en el culo»,
segue a ser un refrán empregado
en Ovideo para referirse aos asturianos da zona entre o Eo e o Navia”, sinala Henrique Costas. A
consecuencia é o descenso no
uso do asturiano e o galego nas
súas respectivas zonas. “Sobre
este aspecto só hai que facer unha consideración –di Costas–: a
zona entre os ríos Eo e Navia é a
rexión de Asturias na que é máis
palpábel que se fala unha lingua
distinta do español porque é onde
hai maior índice de fala dun idioma autóctono”.♦

Dicionario
de Mulleres G alegas
Aurora M arco

Un libro que recolle
a vida de centos de mulleres
que tiveron un papel
destacado na vida pública e
que logo a sociedade
relegou ao anonimato.

A NOSA TERRA

Nº 1.268 ● Do 17 ao 23 de maio do 2007 ● Ano XXX

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Entra un home
nunha p ana d aría e
pide: Por favor, dous
funcionarios.
A p ana deira
respóndelle: Xa lle
dixen o outro día que
non son funcionarios,
a gora chámanse
vaguetes.

O Papa criticou no
Brasil o ca pitalismo e
o marxismo.
O máximo
mand atario d a Igrexa
non cre no xogo d a
bolsa nin na
planificación central.
O del é o cepillo.

S

empre as anunciadas, os resignios, a
noite neghra. E todo vale na terra de
noso para salferir as voces que se alzan
contra as imposturas. Arestora, a lingua, o
mellor patrimonio, e os achados do megalítico. Porén unha mau de ave sobrevoa os séculos e os milenios para limpar das arañeiras
da miseria unha herdanza que para si soñasen tantas xeografías do planeta que nos cohabita (non me trabuco: cada galego é a terra interior que ama, substantiva). E nestas
fertilidades vaise tecendo a espera de Penélope, polo mar das Poetas que queren “tamén navegar” (Xohana Torres) e dos bennados que non deixan nunca morrer (Innúmeros). Aínda non hai deserción. E os aíndas
son así en nós unha e outra vez filosofía do
escarmento, aprendizaxe; o retrouso da sabiduría aprehendida.
Pásanme o corpo do delito desta crónica
de maio en cavilacións: o informe da “Escola Superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais de Galicia”. “Memoria de
Trabajos (sic). Proxecto de Documentación e
Protección da Pintura Megalítica conservada
na Mámoa dos Muíños (Agolada-Pontevedra). Execución: 13 a 21 de Novembro
2006. Promotor: Dirección do Patrimonio,
Xunta de Galicia. Executa: Universidade de
Santiago de Compostela. Leo e bebo en castelán as palabras gorentosas que alí se din
sobre este achado, catalogado entre os 24
monumentos con pinturas prehistóricas do
noroeste, e punto central na escasa distancia
dun conxunto de seis antas con gravados e
outras tres con pinturas: unha marabilla topográfica sobre a páxina da internet e coidamos que o serán un día sobre esta terra de todos, se as horas da luz e obra son chegadas.
A escrita prosegue a súa andaina polos
corredores da ciencia con detalles das violacións sucesivas ao monumento megalítico,
esa ignorancia en furias consentidas, que levaron aos informantes a considerar a prudencia do seu enterramento como un mal menor
para este achado: o cuarto en volume de túmulo (704,6) na táboa que se escribe en páxina sobre os de máis renome de Galiza; e o
quinto pola súa superficie total. (17,7). As
probas fedatarias da “datación radiocarbónica do 3600 ao 3400 antes de Cristo e repintado a mediados do IV milenio”. Aparecen
“dúas capas superpostas de pintura, unha
vermella sobre suporte granítico, con grafías
ondulantes verticais, coa maghenita como
materia colorante; hai un revoco branco por
enriba desta pintura, para aplicación polo
menos de dúas cores superpostas: branca sobre negra”. “Nunca tiñamos documentado
pigmento branco nunha pintura complexa, o
que resulta sumamente interesante”. “Estamos absolutamente convencidos do carácter

No país dos enterradores
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Galiza mantén un dos maiores patrimonios megalíticos prehistóricos. Por desgraza, moitos dos vestixios do pasado permanecen ocultos ou en perigo.

Pinturas no dolmen de Dombate.

escultórico dos ortostatos da cámara, de tipo beu ser o último apuntamento do relator antes
antropomórfico”. E despois que un albisca o de o soterrar. Fixéronlle así un mausoleo digluminoso e o cariño para o remate da viaxe, no de cortiza e rosas en ciencia 2006-2007 ao
ese brinde que vai de mau a corazón, xorde a vello Dolmen dos Muíños: capoeira e páxinas
inesquencíbel labazada da intrahistoria dos fedatarias, tabeliónicas dirán de aquí a acolaló
galegos: A Noite das Penélopes. Son, apunta dos outros séculos. E encantenón regresen os
o veredito, “0,9 puntos, entre un
ventos e as idades dos “feros cormáximo de 4, para recomendar
vos de xallas”, dos araos das Cíanta riqueza es, das andoriñas de quian, do cuactuaciones”(sic).
Sobre aquela ledicia do desafoute no pedrugallo e no ceen patrimonio co
cubrimento aínda arden as apermento do gaiás, en sucesivas retas de buxo para o enxeñeiro
caladas,
chirlos e muie non somos ñeiras doasubiando
agrónomo (ou en plural) quen
solpor por tanto orgullo
queira que axexara ao lonxe a
e honra, aquí na fraga e no recanquen de
mámoa e arredou así dos mapas
to dos sabidos, nas ghabetas dos
a
dar
mantido
os perigos das liñas e das máquiinformes e o silencio por favor.
nas, pois decidira tamén a salvaEscribo despois de alzar os ollos
en pé”
ción; e sobremaneira para o Pepe
ao santuario do Facho de Donón,
de Fernandiño, labrego de Bien Cangas, co mar de Soavela e o
dueiros, que nos amosaba na macariño dos arqueólogos e da veciñá marceña de hai uns poucos
ñanza do Morrazo reclamando e
anos “as pedras ghrandes que aínda están, ha- descubrindo as aras e muradellas que lembran
bía máis” en colo de carballo, en compaña da o deus Berobreo. Desenterrar, amosar, agradeselva e o desamor que medra en desventuras: cer, pór en valor. A un cento de quilómetros,
come, campea e arde na Galiza interior. De cara ao cerne xeográfico da nosa prehistoria:
volta no camiño de andar de noso outro túmu- “...un pobo aquí, outro acolá /o resto é soidalo de artificio e medos de futuro ergue aresto- de”. Pois aínda non.♦
ra na paisaxe: “tanta riqueza en patrimonio e
non somos quen de a dar mantido en pé”–deXOSÉ VÁZQUEZ PINTOR é escritor.

‘T

Cartas
Os valados
electorais do alcalde
nacionalista de
Pontevedra
a p areceron pinta dos,
sempre á mesma
altura , coa p ala bra
“la drón”. N on é raro.
O que estraña é a
autoría . N as cámaras
exteriores dun híper
quedou grava d a a
imaxe do grafiteiro: o
secretario comarcal
de C C O O , José Luis
García Pedrosa.

Violencia no naval
Son de Vigo e lembro as loitas
do naval, se me apuran desde o
72 aínda que era moi pequena.
Lembro o longo conflito de Ascón, toda a reconversión coas súas inmensas manifestacións e
coa súa, porque non dicilo, violencia. Máis violento era que familias enteiras quedasen sen traballo. Que a algunhas rapazas as
monxas lles tivesen que regalar a
matrícula porque os seus pais
non tiñan para pagar.
A de agora é unha protesta
diferente. Entre outras cousas
porque neste momento o naval
vai ben e que dure e os empresarios non queren respectar os
dereitos laborais, polo menos
algúns.
Pero habería que matizar que
algunhas protestas non as vexo
ben. Por exemplo iso de tirar os
papeis da Xunta. Xa bastantes
desculpas temos que escoitar ás
veces os contribuíntes con que se

tal papel non está ou falta, para
que lle dean desculpas.
Tampouco ten sentido queimar contedores cando non hai policía. Penso que algúns dos violentos non son do naval. Poden
ser da AMI ou doutra cousa, pero
a culpa é dos sindicatos que non
controlan como antes se facía.
Tamén boto de menos que
non se faga algún panfleto explicándolle á xente o que pasa. Deixarlle a información ao Faro de
Vigo é deixar que gañen as mentiras sobre o naval. Se houbo
panfletos explicativos sobre o
naval a min ninguén me deu ningún e ando bastante pola rúa.
Falta información e sobra
violencia.♦
HERMINIA ÁLVAREZ
(VIGO)

Ollo cos bancos!
Hai que ter moita conta cando
un entra nun banco ou nunha

caixa de aforros. Peor nos bancos porque nas caixas parece
que hai un mellor ambiente e un
enténdese mellor cos empregados. Con isto non quero dicir
que todos os que traballan nos
bancos sexan malas persoas, seguro que hai de todo como en
todas as partes pero hai entidades de crédito que viven de chucharlle o diñeiro ao consumidor.
Digo todo isto porque cando
un ve nos anuncios o fácil que é

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos de que as
oficinas de Promocións
Culturais Galegas SA
adoptaron o horario de
xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

ter unha hipoteca e as marabillosas condicións que che dan para
pagala, o normal é confiarse. E a
confianza é mala compañeira
cando se trata cos bancos e máis
cando hai que devolver un empréstimo. Normalmente, o primeiro gran problema coas hipotecas é que ademais de contratar
un crédito a 20-30 ou 35-40 anos
o banco faiche asinar outro contrato por un seguro e unha tarxeta de crédito que, aínda que non
a queiras, vas ter que pagala por
unha porrada de anos. Isto xa encarece a operación e nunca se indica de palabra senón cando xa
está asinado o contrato e vas mirar a operación que che fai o banco na conta. E se reclamas, advírtenche de que asinaches un
contrato onde aparecía esa cláusula.
Como me parece inxusto,
seica é posíbel pedir que o banco
poña por escrito todas as condicións dunha hipoteca no momento de negociala, antes de que se
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ai un tipo de psicopatoloxía chamada
Trastorno Límite da Personalidade, máis
coñecida no seu nome inglés, Borderline. Os enfermos desta grave doenza relaciónanse moi mal co resto da xente, o seu senso de
identidade é moi feble e, dunha maneira reiterada, tenden á autodestrución, é dicir, ao suicidio.
Velaí tendes o que lles pasa ao galego e
aos galegos. Somos, cultural e antropoloxicamente falando, borderline. Relacionámonos moi mal entre nós, o noso senso de identidade é delgadísimo e sen dúbida, tendemos
á autodestrución. É como se nos molestase
ser pobo; é como se non quixésemos ser nós.
Que estamos mal da cabeza non precisa
moitas argumentacións. Somos o único pobo
do que teño noticia con este temperamento
suicida ao respecto do propio. Dito máis en fino e como máis científico: seguimos a perder
falantes e o galego non consegue converterse
nunha lingua de prestixio social. Non o vivimos como normal. Pero a explicación é sinxela: o borderline non vive nada como normal.
Ao borderline cústalle aturar a vida. Por iso
digo aquí e agora que cómpre que tomemos unha decisión de vez, insisto, sobre todo, polo cansazo enorme que supón vivir, falar e escribir
nunha lingua (dentro do país propio desa lingua, isto é importante lembralo) ao mesmo tempo que temos que dar explicacións de por que o
facemos, ao mesmo tempo que temos que andar
a xustificar por que educamos os nosos fillos en
galego, ao mesmo tempo que temos que argumentar sobre a nosa teimosía en facer literatura
en galego, co ben que nos iría (falo de vendas,
claro) facéndoo en castelán, ao mesmo tempo
que... Cansazo. Fastío. E, sobre todo, datos: as
consellarías gastan e gastan cartos en campañas
de normalización que de nada, absolutamente
de nada, semellan valer. E lamento ser tan politicamente incorrecto. E asumo que me odien a
partir de agora por dicir estas verdades (os borderline somos así: directos, duros, definitivos),
pero o certo é que cada ano gástanse máis e
máis cartos en campañas e cada ano constatamos que hai menos e menos falantes... en especial (e isto é para preocuparse moito) entre a
mocidade... en especial (e isto é para preocuparse aínda máis) entre a mocidade urbana.
Daquela, volvo onde estaba. Hai que tomar
unha decisión. Supervivencia ou suicidio? Así
como soa. A situación é extrema e na medida en
que están tan radicalizados a traxedia e o problema (que unha cultura vaia esmorecendo de vagar, coa colaboración consciente dos seus membros, é sen dúbida unha traxedia e un problema),
cómpre tirar cara a algún lado. A inmobilidade é
canceríxena. Hai que sandar ou morrer.
Se optamos, como parece que vimos facendo desde sempre, pero moi en especial desde
que o galego xa non é oficialmente perseguido
e hai ensino en galego (é dicir, desde a demo-

Supervivencia ou suicidio
FRANCISCO CASTRO

O autor considera que a situación que vive Galiza
e os seus habitantes roza a enfermidade mental.
Para superar a síndrome propón medidas radicais.
cracia), polo suicidio, daquela, non hai nada que e de diglosias. Hai que deixar de falar de convifacer. Cómpre que nos deixemos levar e, prag- vencia lingüística entre os dous idiomas unha
máticos e intelixentes, nos esquezamos do idio- vez constatado o feito de que a tal convivencia
está levando, entre outras cousas, á
ma e aprendamos inglés e chinés,
desaparición dunha delas, é dicir,
que os cartiños virán por aí. Pero,
que conviven mal. Haberá que pose pola contra, optamos pola suue
ñer o galego en todas as partes, topervivencia, daquela, hai que radiconvivencia do o tempo e sen dubidalo. A polícalizarse. Hai que radicalizarse,
tica de porcentaxes, como até agoademais, dunha maneira absoluta.
de linguas
ra levamos, non é máis ca unha suPorque a situación é crítica cómpre
que as posíbeis solucións sexan
é esa que leva til forma de suicidio colectivo.
Ou algo así ou a morte.
igual de extremas. Direino cunha
A situación é dramática. A vida
metáfora para non soar tan duro: á desaparición
é dramática sempre para un borhai que anegar toda a sociedade de
dunha delas” derline. A realidade é difícil de engalego, pero anegala absolutamentender para un borderline (como
te, galeguizala até os máximos ponon imos estar toliños vivindo nun
síbeis, anegala da lingua nosa até
que sexa imposíbel notar a súa presenza. Porque país que se chama de dúas maneiras –Galiza/Gaa día de hoxe, como a situación é anormal, en licia– metáfora perfecta da nosa esquizofrenia
canto se inicia calquera campaña en plan “fala cultural). Pero hai terapias.
Outra cousa é que non nos apeteza curarnos.♦
galego, que bonito”, nótase un mundo a artificialidade, é dicir que é, precisamente, campaña.
Hai que esquecerse de bilingüismos harmónicos
FRANCISCO CASTRO é escritor.
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Definición actual
de clase b aixa:
persoa tirando a
obesa que p asa
moitas horas diante
do televisor.

Touriño non acode
aos deb ates
de televisión.
N atural, nunca
se lle deu ben
a dialéctica .
Ten medo que lle
p ase como a A bel
C a b allero en Vigo
que saíu nun deb ate
en TVE-2 e b aixou
varios puntos.

Daniel

Parece que costa
moito mud ar o nome
do hospital Juan
C analejo (coñecido
pistoleiro falanxista).
Pois podían
a proveitar a gora que
van cambiar o de
SER G AS . Por que

Estimadas madres,
veño pedirlles, non o seu voto
que xa sei que o teño, senón uns
biscoitos do seu convento.
O meu partido necesita
algo de doce.

un si e o outro non?

A ANV pode ser o
Correo electrónico: info@anosaterra.com

asinen as escrituras da vivenda.
Con ese método asegurámonos
de que o banco cumpra o que
prometera sen malas sorpresas
de última hora.♦
CARME RODRÍGUEZ
(OURENSE)

Sobre a Mesa
de Normalización
Onde está a Mesa que non se ve?
Cando se fundou a Mesa pola
Normalización Lingüística tiña
certa presenza social e implicou
sectores diversos, entre eles todos os sindicatos.
Dun tempo a esta parte sinto
que perdeu azos. Non se ven
moitas actividades e o que é peor paréceme que caeu no seitarismo. Ou talvez ambas cousas
están relacionadas. Antes o ton
dos comunicados era positivo,
agora vexo demasiado reproche
e un purismo que non anima a

xente a tomar postura a prol do
galego.
O galego ten que unir, ser a
lingua de todos, non de uns máis
que doutros, por moito que os
graos de compromiso sexan moi
diferentes. Penso que se necesita
pedagoxía e comprender que a
moitas persoas cústalles dar pasos adiante a prol do idioma. As
críticas deben facerse con mesura, sabendo escoller a forma e o
obxectivo. Síntoo polos que estades a traballar aí e aos que vos
supoño boa intención e sacrifi-

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.

cio, pero o sacrificio non é garantía de acerto.♦
ÁLVARO G. MUÍÑOS
(SANTIAGO)

Ordenadores libres
Por cuestión de idade cheguei
hai pouco ao mundo da informática. E fíxeno a través de meu fillo, que ten 15 anos e dáme mil
voltas en calquera cousa que teña que ver coa tecnoloxía. O rapaz é bastante esperto e meteume a min o alfinete de andar na
internet baixando películas e
compartindo as miñas con outros
usuarios nunha actividade que
me fixo revivir con felicidade
moitos momentos marabillosos
de cando ía ao cinema naquelas
sesións continuas. Pero non é
disto do que quero falar.
O que máis rabia me deu ao
aprender a andar cos ordenadores foi ver que, a diferenza do
que pasa cun coche, unha nevei-

ra ou un televisor, o aparello non
é estábel. Os programas de windows son rebuldeiros e parecen
ás veces collidos por demos. Polo que teño lido, ouvido e comentado, estes problemas veñen
de vello e non se corrixen malia
as moitas versións do sistema
operativo do que falamos.
Foi por iso que pensei en pasarme ao linux. Pero non é tan
fácil ter unha computadora libre.
Hai poucos programas e algunhas aplicacións informáticas non
teñen recursos. Cun adolescente
na casa, non podo ter un ordenador sen videoxogos. É por iso
que me gustaría que os sistemas
de ordenadores libres fosen para
adiante, collesen pulo no futuro e
poidamos falar dentro de pouco
dunha tecnoloxía seria, feita entre todos e con garantías para
desfrutar do noso tempo libre ou
traballar no ordenador.♦
CARLOS MARTÍN
(A CORUÑA)

primeiro p artido
ileg aliz a do por
Franco (decreto 1 0 8
de 1 3 de setembro
de 1 9 3 6) e que
a gora ileg alice tamén
a democracia.

Un home
conta orgulloso:
Mira , este
quebraca be z as pon
que é p ara entre tres
e seis anos e eu
fíxeno en só seis
meses.♦
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Para que quere
o PSOE a
maioría absoluta
na Coruña?
Xosé Manuel Ponte comenta
en Faro de Vigo (15 de maio)
as declaracións do ex alcalde
da Coruña, Francisco Vázquez referidas á campaña electoral. “Na cidade onde resido,
o defenestrado alcalde, que
agora é embaixador á forza no
Vaticano (ao xeito daquel famoso personaxe de Molière,
que era médico a paos), regresou para dar un mitin electoral
no arranque da campaña para
as municipais (...). Segundo se
desprende das refererencias de
prensa, a intervención do embaixador foi un alegato a prol
do cesarismo, porque dixo que
nada pode facerse na política
municipal que non seña desde
unha esmagadora maioría absoluta, con independencia do
signo ideolóxico que a anime.
Para que non haxa marxe de
dúbida –proclamou– eu non
veño pedir o voto para os meus
compañeiros, ou para o meu

Ningunha noticia que lle afecte
ao desenvolvemento da autonomía de Galicia nos pode deixar
indiferentes porque tanto o éxito
da democracia española coma a
maduración do autogoberno están
vinculados ao acerto político no
desenvolvemento do modelo de
reparto de poder territorial que estabelece a constitución do 1978.
O exercicio das competencias
propias así coma a defensa destas
fronte a calesquera outros poderes forman o eixo da responsabilidade política do Goberno.
Exercer e defender as competencias do Estatuto define a ac-

Francisco Vázquez, á esquerda, con Emilio Pérez Touriño e José Luis R. Zapatero nas últimas eleccións autonómicas.

partido, senón para que esta
cidade, que é a xustificación da
miña vida, non perda a maioría. Analizado desde unha lóxica democrática o discurso tende ao absurdo. Por unha parte,
ninguén pode imaxinar que no
caso de darse nas urnas un resultado non favorábel aos

desexos do embaixador, a cidade vaia despoboarse dos
seus cidadáns desilusionados
por non acadar esa –ao parecer– imprescindíbel maioría
absoluta. E por outra, cabe
preguntarse: ¿Se o embaixador non pide o voto para o seu
partido, ou para os que foron

A.G . N .

os seus compañeiros de corporación, para quen o pide entón? Así formulada, a cuestión
semella dunha estupidez insuperábel, mais se analizamos a
frase, á luz do acontecido aquí
durante os últimos vinte e catro anos, adquire todo o seu
sentido. En realidade, o que o

A sombra do vento
MIGUEL BARROS
ción medular da Xunta. No exercicio do ámbito competencial o
goberno proba a súa eficacia. Na
defensa das fronteiras da súa autonomía decisoria a Xunta proba
o seu compromiso co país.
Eficacia e confianza vinculan
simultaneamente o Goberno galego co sistema e coa cidadanía.
A eficacia na resolución dos pro-

blemas estruturais da economía
galega é fundamental para mellorar os niveis de benestar dos galegos. A confianza na capacidade
e vontade de resolución dos gobernantes atinxe a credibilidade
que precisan os dirixentes e resulta indispensábel para a consolidación da autonomía como fórmula política axeitada para o

exercicio dos dereitos colectivos.
De momento hai sombras que
escurecen a credibilidade da autonomía para decidir sobre os nosos
asuntos e recursos. Aos problemas
da ría de Ferrol veuse engadir o
anuncio do goberno central de estabelecer unha clasificación dos
parques eólicos que ten a virtude
de expulsar os investidores gale-

señor embaixador nos veu dicir é que a cidade (o grupo de
intereses financeiros e inmobiliarios que a manexan desde
a sombra), precisa que segan a
gobernar por maioría absoluta
a mesma corporación que el
presidía, e a cuxos membros,
por certo, elixíu coidadosamente, xa que tiña o control
absoluto do aparato local do
partido. Ben, do seu partido e
pode que tamén do da oposición de dereitas, que procuraba buscarlle os opoñentes
máis doados, para que os batese amplamente elección tras
elección. E se a iso lle engadimos a absoluta complicidade
do editor do influinte periódico local, un amigo íntimo que
convertía os eloxios á súa labor municipal en medallas e
recoñecementos, teremos unha visión panorámica da paisaxe social onde se desenvolve o enredo. Pese a todo, hai
que recoñecerlle que a fórmula non deixa de ser enxeñosa.
Facerse co control dun partido
de esquerda, e dun líder populista de amplo espectro, para
desenvolver unha xestión urbanística de dereitas, é tanto
como lograr a cadratura do
círculo político”.♦

gos do sector de produción de
enerxía eléctrica de orixe renovábel. A medida apunta á decisión de
concentrar a capacidade de produción nas grandes empresas. Se a
Xunta, na defensa do interese galego, non o impide, o vento arrastrará unha folla seca da minguada
árbore da autonomía política de
Galicia e a nosa confianza no goberno diminuirá en igual medida.
As consecuencias non poden
ser máis decepcionantes. Cando os
excedentes financeiros da nosa
economía tentan ser aplicados á
produción de enerxía, entre outras
actividades produtivas de carácter
estratéxico –construción naval en
Fene–, cóutase esa posibilidade por
mor dunha regulamentación técnica, de carácter e significado acentuadamente políticos, e de facto
marxínase o aforro galego do sector
eléctrico de carácter renovábel.
A nova clasificación dos parques eólicos que lles asegura as
subvencións públicas aos grandes produtores expulsa os investidores autóctonos. Que molesta
máis: Que exista aforro privado
en Galicia ou que se invista en
actividades produtivas estratéxicas? Pode o poder político galego
tolerar os investidores traten en
Madrid as condicións de investimento en Galicia? A autonomía
política é incompatíbel coa supremacía do poder económico
multinacional que a asoballa.
Autonomía e incapacidade para
decidir sobre os nosos recursos son
termos contraditorios. O Goberno
galego pode reparar nas consecuencias políticas de calar diante das
humillantes esixencias dos grandes investidores multinacionais.
Madrid non pode acceder ao que
Santiago nega sen mancar a autoridade do autogoberno se tal ocorre o poder galego afunde na impotencia a súa credibilidade ante a
cidadanía. Por ese camiño de pouco nos ha servir o III Estatuto.♦

Latexos
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Algunhas
leccións
para
a dereita
X.L. FRANCO GRANDE

N

on sei se a nosa dereita
terá aprendido as
leccións de Francia e
de Irlanda do Norte, de distinto signo pero que veñen a conto por igual. En realidade, a
lección da primeira, dada
polos dous candidatos, foino
de civismo, de educación e de
respecto ao outro. Maiormente
no “tête-à-tête” que os dous
mantiveron poucos días antes
das eleccións. Ningunha
semellanza, nin de lonxe, co
galiñeiro político español.
A lección da segunda bota
abaixo todos os seus tópicos,
un por un: cos terroristas en
ningún caso se pode falar, o
goberno só ten que pedirlles
que entreguen as armas, cos terroristas só cabe a actividade
policial, sen outras contemplacións. O que deu resultado en
Irlanda do Norte –xa hai que
estar cegos para non velo– foi
xusto o contrario do que entre
nós a dereita entre berros, urros
e boureos vén afirmando.
Do mesmo xeito que a dereita española se cre no dereito de estar no poder e non fóra, case por dereito natural,
esixe tamén que se acepten
acriticamente as súas proposicións, allea a canto sexa diálogo, concordia e pacto. Ou
sexa, allea ao que verdadeiramente é ser demócrata. Por iso
é tan violenta e tan pouco
equiparable a calquera outra
dereita europea, agás a
ultradereita marxinal dalgúns
países europeos, e ben poucos
son os que a padecen.
Quixera pensar que hai
xentes dentro da dereita brutal
que temos en España que botarán de menos as maneiras
dos candidatos franceses (eu
diría que aínda incluído JeanMarie Le Pen), demostrando
sempre cultura, ironía e intelixencia. E que, á par, non
comprendan por que poden os
irlandeses do Ulster falar,
escoitar e pactar para arranxar
a súa propia casa. Supoño que
tampouco poderán
comprendelo, como os demais
non o comprendemos.
Sospeito que eses
exemplos e leccións non serán
abondo para que cambie. Pero
mal a vexo se non o fai.
Porque deixa moi á vista a
falsidade do seu discurso, preferindo que haxa terrorismo a
que o goberno resolva o
problema, e porque converteu
contra toda lóxica en partidismo o que é cuestión de
Estado. Esta infidelidade
patriótica –era a dereita a que
invocaba á súa maneira o concepto de patriotismo constitucional de Habermas– pode pagala moi cara a dereita. Nun
mundo tan interdependente
como o noso, o efecto dominó
é unha realidade que conta.♦

Alberte Núñez Feixoo (PP), Anxo Quintana (BNG) e Xosé López Orozco (PSOE) no debate da TVG o luns 14 de maio.

A.G . N .

A campaña electoral, en vez de clarificar, enmascara as propostas

Quen é cada quen?
A. EIRÉ
En todas as campañas electorais PP e PSOE procuran o
“corpo a corpo”. É aí onde
sustentan a súa ganancia. Ao
BNG elle difícil rachar esta dinámica estatal. Nesta ocasión
está a logralo máis que outras
veces malia a teima de Touriño
de diluír o debate, deixándoo
por unha banda como algo local
e, por outra, como unha confrontación estatal. Feixóo non
pode escapar á dinámica da dereita que gobernou toda a vida.
“Nós somos nós e eles son eles.
Dicíao Castelao. Este é o cerne
da política. O demais pouco importa. Só se trata de saber quen é
cada quen e con quen estamos
Nós”. Así comezaba un mitin do
BN-PG na cantina de San Miguel
do Monte, na aba do Faro, nas
primeiras eleccións municipais
logo do franquismo. Quen falaba
era un convidado inesperado, o
Camilo de Fidalgo, que se autoproclamaba “falanxista auténtico”. Das tres ducias de persoas
presentes, poucos sabían que fora, antes do 1936, dirixente das
Xuventudes Galeguistas e que
escapara das gadoupas da morte.
A súa intervención, a primeira e a
última logo do levantamento fascista, rematou entre aplausos.
Que sabiamos, nunca Castelao pronunciou de xeito literal estas palabras. Pero non imos desmentir ao orador que comezaba o
mitin pola súa conta, logo duns
chatos de viño, de que saber quen
é cada quen é o cerne da política.
Non é fácil na campaña electoral separar a faramalla das palabras do gran das realizacións.
Aventar coa conciencia e cos aires do recordo para meter nas tullas os votos dos nosos, os de cada malla, e separar os coaños para mantenza dos animais.
Non é fácil porque as mensa-

xes electorais van destinadas non
a procurar un cambio na ideas
dos votantes-cidadáns, senón
que a maior teima e as técnicas
electorais se dirixen a cociñar
unha mensaxe que poida ser dixerida por eses electores.
Temos así que Alberto Núñez
Feixóo, á fonte do PPdeG, emperrénchase en presentarse como
centrista, unha intervención tras
outras, das múltiplas que se prodiga cada día, chegando até seis
nunha xornada.
Non o ten fácil o novo líder
do PP. Cando non son os ex alcaldes que o anteceden, son os
protagonistas que veñen de Madrid, incapaces de asumir o
cambio político e a nova estratexia. Esquecen que o PP xa
non está no Goberno galego e
tampouco na Moncloa. Aspecto
que ten a súa importancia na
campaña electoral.
E cando queren facer oposición tamén se esquecen de que
gobernaron a maioría dos concellos desde 1979, que xa moitos os viñan gobernando desde
o franquismo e que, outras veces, os pasaron de pais a fillos
ou a sobriños.
Non son fáciles os tempos de
cambio mesmo para os que veñen da diáspora do poder hexemónico.
É difícil para o PP gañar o
centro cando en Madrid se sitúa
na dereita dura e, en moitos concellos, é a dereita de sempre, a
do 36 e a de antes. A que nunca
asumiu perder unhas eleccións.
Os problemas de Touriño
Fronte a un PP preso non tanto da
estratexia de Mariano Raxoi senón
da cruzada mediatica madrileña, o
PSdeG-PSOE pretende coller a
vaga gañadora do “talante” de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ambos queren dar unha mensa-

xe singular en Galiza e non poden.
Ante esta situación, o presidente Emilio Pérez Touriño, pretende surfear na onda socialista
estatal sen mollarse en aparencia.
Coma na discusión do novo
Estatuto de autonomía. Unha
pretendida equidistancia entre os
“extremos” do PP e BNG. Figura que aínda segue a utilizar.
Así, o presidente demanda
“corrección”, “tranquilidade”,
“campaña limpa” e “non crispar
a discusión”.
Recorda mesmo que ten pactado cos seus socios do BNG a
prohibición das inauguracións.
Certamente é unha medida en
consoancia coas normas electorais. Pero seguen desembarcando ministros e máis ministros cada día. Ministros que realizan
promesas e presentan proxectos.
Un novo xeito de inaugurar realidades virtuais.
Porque Touriño, aínda que o
intente, non está nun limbo electoral, superado o “limbo dos xustos” polo Igrexa Católica. Touriño fai campaña cada día e está na
refrega partidaria coma calquera
candidato e mesmo fala a destempo ou non fala cando ten que
falar como na pretensión de sacarlle as competencias a Galiza
na produción eólica.
Rexeita os debates da TVG e
trata de minimizar tanto o seu alcance coma a súa repercusión.
Pero as audiencias son teimudas
e demostran o interese dos cidadáns, acadando o 18 por cento no
último debate. Tampouco dá enmascarado que os cidadáns penalizan o PSOE por fuxir da confrontación dialéctica.
Unha forza para Galiza
Fronte á estratexia do PP e PSOE
en presentarse como o ‘Dúo Calatrava’, sempre nunha discusión imposíbel un sen o outro, o BNG tei-

ma en transmitir un perfil propio.
A idea dos socialistas, máis
interiorizada que expresa, é que
o BNG é o apéndice necesario na
súa loita hexemónica co PP.
Cada crítica dos nacionalistas, cada proposta diferenciada,
óllano como se dunha especie de
“traizón” non a uns pactos, senón á dinámica política que eles
pretenden instaurar.
Os nacionalistas teiman en
transmitir unha política global
nos concellos, con apostas que se
sustentan no Goberno. Os seus
eixes da campaña pasan por unha política de vivenda accesíbel
para as rendas máis baixas e de
calidade; uns servizos sociais
cunha cobertura case universal e
a dinamización dos tecidos produtivos, cunha idea básica: partir
desde as potencialidades de cada
concello sen fórmulas importadas nin algaradas electorais.
Elles fácil transmitir a imaxe
de limpeza fronte á corrupción
urbanística, sobre todo cando no
PSOE teiman, como o alcaldes
lugués Xosé López Orozco na
TVG, pór a Foz como exemplo.
O grande éxito do BNG é que
non lle desen aínda sacado un só
caso de corrupción.
Ten outras tachas na súa campaña. Algunhas que non dependen de si mesmo. Por exemplo as
“potas bombas” que están a aparecer nas últimas semanas. Ou
certas accións “descontroladas”
da folga do metal que levan a algúns candidatos a tentar confundir o BNG con esta estratexia violenta. Como Corina Porro, candidata do PP á alcaldía de Vigo.
Pero a política, segundo dicía
o Camilo de Fidalgo naquelas
primeiras eleccións é tan fácil como saber “que somos nós e quen
son eles”. Así de simple e de
complicado. As mensaxes electorais o que tratan é de enmarañalo
tolo, máis que de clarificalo.♦
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O PP recupera a unidade logo das liortas internas do 2003

Os socialistas de Lugo repetirán con maioría
absoluta ou reeditando o pacto do 1999
R.V.A.
Lugo é un caso estraño dentro da socioloxía electoral galega. Foi un
feudo tradicional do PP durante décadas até que os populares entraron en rifas internas, algo que foi aproveitado por un profesor de filosofía chamado Xosé Clemente López Orozco para facerse coa alcaldía. Os inquéritos seguen a darlle boas expectativas pero desta volta o
PP presentará un bo candidato e a xente segue lembrando a xestión
do BNG no concello até hai catro anos. En todo o caso volverá gobernar Orozco, con maioría absoluta ou pactando cos nacionalistas.
Talvez sexa unha das campañas
máis tranquilas de Galicia, ao contrario do que acontece en Vigo, Ourense ou Ferrol. Os inquéritos danlle unha maioría clara a Xosé Clemente López Orozco, que repetiría
catro anos máis no Goberno. Porén,
no último mes apreciouse un ascenso do PP, que presenta un bo candidato e do BNG, cuxo proxecto de
cidade xa foi ensaiado con éxito
nun pacto do PSOE hai catro anos.
López Orozco é un político
populista, como el mesmo se define e bromea con que incluso
abraza as farolas. De carácter
tranquilo e agradábel, é un deses
políticos que non cae mal a ninguén no trato persoal. Esa é a pedra filosofal dun Orozco, que por
outro lado non fixo ningún gran
proxecto nestes últimos catro

anos, nos que soubo administrar
intelixentemente a maioría.
Pero o PP non llo quixo poñer
fácil desta volta ao alcalde socialista e rescatou do calabozo dos
centristas un ex alcalde moi valorado na cidade pero odiado entre
o sector conservador afín a Francisco Cacharro Pardo. Xoaquín
García Díez tivo o mérito de ser o
primeiro alcalde de Galicia, xunto con Manuel Cabezas en Ourense, que se atreveu a peonalizar o
centro urbano dunha cidade.
Daquelas, García Díez tivo en
contra toda unha cidade que cos
anos acabou agradecendo a medida e que deu pé a que o seguinte
goberno, o de coalición entre o
PSOE e o BNG acadase a declaración de Patrimonio Universal
da Unesco para as murallas de

Lugo. García Díez conta cunha
boa valoración e pode ser un rival
duro para un exultante Orozco.
O terceiro candidato en discordia é o nacionalista Xosé Anxo
Laxe. De carácter afábel e bo con-

versador, sabe que a súa principal
virtude non está no corpo a corpo
cos veciños, algo que ademais é
difícil facer en labores de oposición. O BNG tratará de recuperar
os seis concelleiros que acadou no

1999 e que baixaron a tres no
2003. A súa aposta pola creación
de emprego e por un urbanismo
sustentábel pode facerlle medrar
votos, “dos seis que ten prestados
Orozco na actualidade”.♦

Consellaría de Traballo recoñeceu que somos a cidade que máis
postos xera no último ano. Temos un centro de empresas importante, onde estamos formando emprendedores.
Os inquéritos danlle a
maioría absoluta. Pactaría en
caso de non acadala?
Non me fío nada das enquisas. Mira o que lle pasou ao Barcelona (o seu equipo) o outro día.

Ían gañando e logo ao Getafe aínda lle sobrou un gol. As enquisas
escríbenas os lucenses o 27. O
que está claro é que se teño que
gobernar en maioría fareino e se
non sempre estou disposto a pactar. Ninguén ten neste mundo a
verdade absoluta e, polo tanto,
buscaría pactos de progreso que
axudasen a modernizar a cidade.
Ou sexa, que chegaría sen problemas a acordos co BNG.♦

Xosé López Orozco, PSdeG-PSOE
‘Son un alcalde populista
que me preocupo pola xente’
Como valoraría a súa xestión
nos últimos catro anos?
Renovamos todos os servizos
e todas as rúas de numerosos barrios da cidade. En segundo lugar,
no tocante a infraestruturas deportivas, renovamos todas as intalacións e fixemos un pavillón novo.
En dotacións sociais, fixemos
dous novos e temos proxectado un
en colaboración coa Xunta. Abrimos unha nova escola infantil tamén en colaboración coa Vicepresidencia. En canto á cultura, recuperamos numerosas festas do rural, logramos que se declarase o
San Froilán festa de interese turística no Estado. En servizos sociais
temos máis persoas atendidas durante máis tempo nos fogares e logramos contratar 45 prazas con
dous centros privados para centros
de día. Fixemos dúas sociotecas e
desenvolvimos o plano de igualdade da muller. Por último, comezamos o saneamento no rural.
Coida que é un aval suficiente para repetir?
Ademais das cousas que fixo
directamente o concello, acadamos
investimentos importantes doutras
administracións. Estanse investindo máis de 200 millóns de euros na
cidade, o que supón máis de 2.000
euros por cada veciño. Con estes

cartos farase o saneamento integral, unha nova depuradora, unha
potabilizadora, unha nova estación
de mercadorías, a rolda leste, o
convenio de travesías...
Os seus rivais políticos critícano sinalando que fixo vostede unha política de xestos.
Sei que din que son un alcalde populista e que abrazo incluso
as farolas. Teñen razón. Son populista no sentido que son moi
atento e educado coa xente. O coche oficial úsoo só para determinadas ocasións. Non fallo a nin
unha soa festa no rural, o que significa que non teño nin un só domingo libre. Quero colaborar con
que non se perdan as nosas festas
tradicionais. Iso non quere dicir
que non saiba dicir que non, pero
atendo ao que me pide a xente.
Saco a libreta, collo e apunto.
Entón atende todas as peticións dos veciños?
Todas non. Só aquelas que solucionan os problemas de varios
veciños ou dun barrio, non dunha
persoa particular. Por exemplo,
hai un señor agardándome que seguro que me vai falar dunha reixa
dunha rúa (diríxese ao veciño e logo de conversar con el volve á entrevista). Pois parece que non está
posta aínda, terei que solucionalo

porque é importante para o barrio
do Souto.
Que outros proxectos ten
para os catro anos que veñen?
Rematar as infraestruturas en
colaboración co ministerio e que
rematen as autovías con Santiago
e con Ourense. Tamén hai que traer a alta velocidade, para que se
instale industria e desenvolver o
turismo e o comercio. En terceiro
lugar, aposto por un desenvolvemento urbanístico feito con sentido e con respecto ambiental. Queremos solo e dotacións públicas.
Por último, é fundamental a política para as persoas. Nada me gustaría máis que ao final do mandato, o vicepresidente Anxo Quintana dixese que o concello que máis
colaborou co seu departamento
foi o de Lugo.
Dúas cousas máis que lle
critica a oposición: o emprego e
a falta de capacidade para desenvolver o plano urbanístico.
Con respecto ao plano, está
parado por mor de que os veciños presentaron máis de 6.500
alegacións e os técnicos están a
estudalas unha por unha. Quero
buscar o consenso cos outros
partidos e coido que non é difícil
acadalo. Con respecto ao emprego, teño que dicir que a propia
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Xoaquín García Díez, PP
‘Estaría disposto a pactar co Bloque’
Cales son os principais aspectos do seu programa?
Apostamos por un “Lugo
das persoas”. Imos poñer en
marcha moitas medidas para un
dos segmentos de poboación
máis importantes da cidade, o
dos maiores de 65 anos. Queremos instalar ascensores nos edificios para aumentar a mobilidade dos nosos maiores e tamén
crear centros de día e residencias. En segundo lugar, queremos desenvolver o Plano Xeral,
que nestes momentos ten paralizado o PSOE, ao recibir máis
de 6.500 alegacións. En terceiro
lugar, pretendemos recuperar o
casco histórico e facer o “Lugo
dos oficios” de xeito que os edificios rehabilitados os convertamos en talleres de artesanía
cos cales recuperar o noso sector turístico. En cuarto lugar
destacaría outros proxectos importantes no río Miño, como un
teleférico para cruzar dun lado
a outro.
Que lle parece a xestión de
López Orozco?
Coido que non tivo un modelo de cidade. Xosé López
Orozco trata de contentar a todos os cidadáns cunha política
de parcheo, a base de ir facendo
o que lle piden. Intentar quedar

ben con todos obriga a ir cambiando de opinión continuamente e a non afrontar proxectos de
fondo calado na cidade. Un alcalde ten que saber o que quere
e saber dicir que non. Cando eu
gobernei Lugo tiña claro o Lugo
que quería. Apostei polas peonalizacións no centro histórico
malia que todos os comerciantes
e outras asociacións se me puxeron en contra. Pero eu souben
ter o valor suficiente como para
decidir que era o mellor para a
cidade e en cambio Orozco non
sabe o que quere.
Que pensa entón que lle levou a obter unha maioría absoluta?
Non se pode dicir que houbera unha soa razón. En primeiro lugar, coido que estamos ante unha persoa que practica o
populismo demagóxico. En segundo lugar, soubo aproveitarse
das nosas tensións internas. En
terceiro lugar, coido que o máis
importante é que soubo rendibilizar el só a boa xestión e os esforzos do BNG cando cogobernaron.
Pensa que de terse presentado vostede e non ter discusións co sector máis conservador do seu partido, hoxe a situación sería distinta?

Non quero elucubrar pensando no que podería ter sido.
Agora xa non ten sentido volver
ao pasado. O que é certo é que
Orozco soubo aproveitar moi
ben as rifas internas que tivemos no PP. O que está claro é
que el non foi un bo gobernante
durante estes últimos catro
anos. E non o digo eu, senón o
propio presidente José Luís Rodríguez Zapatero, que sinalou
que un bo alcalde non inaugura
nada nos últimos oito días de
campaña. Pois Orozco coido
que até inaugurou algunha papeleira varias veces. Penso que
iso atenta contra o sentido común dos lucenses que apostarán
por unha forma de facer as cousas distintas, de xeito efectivo e
non de cara á galería.
Estaría disposto a pactar
con algunha formación se tivese a posibilidade de obter a alcaldía?
Teño claro que só vou gobernar en caso de darse dous escenarios. En primeiro lugar, se obteño
a maioría absoluta. En segundo
caso, se son a lista máis votada, é
dicir, se obteño un maior respaldo que Orozco. Nesa situación
non teño medo a pactar con ninguén. En caso de estar de acordo
nos puntos que tratar e do que é
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prioritario para dirixir a cidade,
tomaría a decisión de gobernar
con calquera, como co BNG. Nos
anos en que estamos teño claro
que ninguén morde. Iso si, prefi-

ro que este tipo de pactos se dean
para temas puntuais ou de ano en
ano, para non comprometer a acción do goberno e hipotecar os
cidadáns.♦

Xosé Anxo Laxe, BNG
‘Cambiaremos o plano xeral porque
prevé unha cidade de 350.000 habitantes’
Que propostas presenta o BNG
para os vindeiros catro anos?
Para empezar queremos
cambiar o plano xeral, que consideramos que non está feito
para a realidade de Lugo, xa
que prevé unha cidade de
350.000 habitantes nos vindeiros anos e na zona do rural pretende a construción de 40.000
chalés, cando neste momento
hai 3.000 vivendas e 9.000 veciños. Considerámolo polo tanto agresivo e especulativo e
apostamos por un modelo distinto de desenvolvemento. En
segundo lugar apostamos por
unha política industrial e de
emprego. Nestes momentos
Lugo non ten nin un só metro
cadrado de solo industrial.
Queremos poñer a andar o polígono das Gándaras para poñer
a funcionar 2,2 millóns de metros cadrados de solo. En terceiro lugar queremos converter
esta cidade nunha referencia do
mundo romano, para incentivar
o turismo e o comercio coa peonalización total do recinto histórico. O cuarto piar sería unha
política de vivenda. Temos o
compromiso de construír 3.000
de promoción pública distribui-

das por toda a cidade para evitar situacións como as que se
dan nalgúns barrios da cidade
de marxinación. Tamén aumentaremos o parque de vivendas
en alugueiro para a xente nova
co 25 por cento das 3.000 novas que se fagan de promoción
pública.
Que criticaría do goberno
de López Orozco?
Foi un goberno de promesas
incumpridas. Xosé López Orozco en solitario trouxo como consecuencia prepotencia e populismo. Critico o plano xeral, a falta
de saneamento no rural, a non
construción da planta de compostaxe, non fixo a nova ponte,
un auditorio, unha estación de
autobuses, etc. O PSOE foi polo
tanto un partido de xestos máis
que de realidades.
Por que coida entón que
Orozco acadou esa maioría absoluta logo do goberno de coalición co BNG?
En Lugo houbo un bo goberno bipartito. En Lugo había
13 concelleiros de esquerda ou
progreso e 12 de dereitas. Logo
das eleccións a esquerda pasou
a ter 16 concelleiros, co cal a
cidadanía premiou o labor de

goberno. O alcalde capitalizou
os méritos do goberno de coalición. Tamén é certo que nós
tampouco soubemos naquel
momento conectar coa cidadanía para trasladarlle o que fixéramos.
Cal é o obxectivo que se
marca o BNG?
Lugo precisa un bo goberno e
nós somos unha garantía. Cando
tivemos responsabilidades avazamos en materia de transporte
público, no saneamento da economía, nas dotacións sociais, na
mellora dos xardíns e da limpeza
e en propostas para unha cultura
de portas abertas cara á cidadanía. O noso obxectivo é volver
ao goberno porque precisamos
unha nova política social, urbanística, económica e cultural.
Cales coida que son os principais problemas para os cidadáns?
Todas as enquisas coinciden
en sinalar o tráfico, o urbanismo
e o emprego. Estes problemas teñen solución. Por exemplo, no
caso do tráfico apostamos polo
transporte público e polos aparcadoiros en superficie. Algúns
deles disuasorios nos arredores
da cidade e outros de pagamento
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no centro. En materia de emprego queremos desenvolver o polígono das Gándaras, que lles permitirá a emprendedores e á xen-

te nova a ter solo para os seus negocios incluso en alugueiro, tal e
como anunciou a Consellaría de
Industria.♦

Nº 1.268 ● Do 17 ao 23 de maio do 2007 ● Ano XXX

Comportamentos suicidas da COPE
VITORINO PÉREZ PRIETO
A COPE é unha radio coa que teño colaborado en tempos, mesmo de forma continuada, cando tiña un compromiso co galego, porque había espazo nela para as
emisoras locais. Lembro con particular
agarimo os meus anos de colaborador habitual de COPE-Lugo no programa “A
Carón”, un programa popular atento á vida das vilas e das bisbarras da provincia
de Lugo, realizado cada mañá integramente en galego, polo que recibiu máis
dun merecido galardón. Tamén en COPEFerrol, pioneira na comunicación en galego; alí cheguei a facer un programa de cinema (“Cine relixioso e de valores”). Nisto do galego é de destacar o traballo realizado por COPE-Vigo, nos tempos nos que
contaba con xente como Vítor Freixanes.
A Cadena de Ondas Populares Españolas, ou Radio Popular, nacera da fusión
de pequenas emisoras parroquiais e diocesanas que eran, “pobres, pero honradas”,
como escribiu P. M. Lamet. En febreiro
do 1956 inagurouse a primeira, Radio Vida de Sevilla; e a Galiza chegou dez anos
despois. Foi a primeira a COPE-Ferrol no
verán do 1966; nos anos sucesivos fóronse abrindo as emisoras de COPE-Lugo,
COPE-Vigo, COPE-Ourense, COPESantiago, COPE-A Coruña, etc. Os máis
de trinta anos da súa historia están cheos
de vida e ilusión, de verbo libre e comprometido, de espazo aberto...
Pero as cousas foron cambiando a peor desde hai anos. A respecto de Galiza
non só non medrou a cota do galego, senón que foi descaradamente a menos. A
programación central foille comendo cada
vez máis o espazo á programación local,
co que se perdeu a riqueza da COPE, que
era o traballo das súas emisoras locais. Fi-

Federico Jiménez Losantos.

nalmente, a radio estatal foi caendo en
máns das “estrelas” reaccionarias que hipotecaron o seu xeneroso estilo orixinario. Por iso, xa teño escrito moi criticamente dela; das súas posturas ancoradas
na extrema dereita, que insultan os que
non pensan coma eles, particularmente a
súa xenreira contra galegos, cataláns e
vascos. Teño aclarado que non é “a radio
da Igrexa”, pois a Igrexa tamén somos

Galiza
sen imaxe na internet
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

finais da década do 1980, os xornais galegos
revolucionaron a oferta do libro regalándolles
coleccións enteiras aos lectores. Entraron nas casas centos de obras, os clásicos galegos, os poemas
actuais. Por outra banda, as bibliotecas públicas teñen
hoxe unha capacidade de compra razoábel e nas librarías hai libros a todos os prezos.
Por iso non se entenden as campañas da Consellaría

nós, os que nos temos por cristiáns, senón
a radio dos bispos; e non de todos, a xulgar polas protestas, sobre todo, dos bispos
cataláns. O bispo da Seu d’Urgell, Joan
Martí Alanís, hai uns anos chegou a tachar
a COPE de “periodismo amarelo e sensacionalista que, de forma moi frecuente,
escapa do código deontolóxico”.
Hai uns días, o tema volveu á actualidade polas críticas que lle fixo o mesmo

de Cultura, consistentes en regalar sonetos nos campos
de fútbol, supoñemos que para intercalalos entre os
berros, os bombos e os espernexos contra o chan. Tampouco se sabe en que obxectivo se incardina o
repartimento de bolsas de envolver os moletes e as empanadas, impresas con versos. Todo isto ten un sabor
rancio, de campaña de alfabetización, que revela un
despiste máis que monumental. Namentres, Galiza non
existe por exemplo en YouTube.
O principal buscador de vídeos da arañeira leva
tres anos funcionando, o acceso de visitantes é
masivo, e unha cultura que non aparece neste medio é
unha perfecta descoñecida para moitas funcións. YouTube é un instrumento para o que busca, máis que para o que encontra por casualidade e quen intente ver e
escoitar a Álvaro Cunqueiro, a Celso Emilio Ferreiro,
a Emilio Cao ou a calquera músico deste país,
sinxelamente non os atopará. Isaac Díaz Pardo aparece unha vez, nunha reducida entrevista da TVG e se

Vaticano. Monseñor Enrique Planas, un
dos expertos en política comunicativa da
Igrexa, observador permanente da Santa Sé
ante o Consello da Cultura e Comunicación de Europa, pediu medidas contra algúns comportamentos informativos da
COPE, que chegou a cualificar de “suicidas”; concretamente por unha das súas estrelas: Federico Jiménez Losantos. Planas
tivo un relatorio sobre “Seriedade, verdade
e profesionalidade na información da Igrexa”, nas Xornadas sobre “Prensa e Igrexa
na España contemporánea”, na facultade
de Ciencias da Comunicación da Universidade San Pablo-CEU, en Madrid. Alí criticou o polémico presentador do programa
“La Mañana”, afirmando que hai valores
que “están máis aló” da posibilidade de
perder audiencia; engadiu que algunhas
posicións informativas deste medio, que
pertence á Igrexa, “non teñen sentido, son
intolerábeis e habería que adoptar medidas”; medidas contra Losantos. Para Planas hai aspectos da COPE “que hai que
cambiar para que a Igrexa non se vexa privada dun medio de comunicación”.
Seica outros bispos lle comentaron a
este monseñor que, aínda recoñecendo
que algunhas afirmacións de Losantos son
“tremendas”, si se adoptaban medidas
contra el, poderían cargarse o medio do
que dependían os salarios de moitas familias, pola perda de audiencia.
Ao remate, semella que, tamén para os
xerarcas da Igrexa, non é a “busca da verdade”, nin ser “espazo de liberdade e diálogo aberto”, ou “escola de pensamento
cristián” –como teñen dito; o que interesa
realmente da radio son os cartos.♦
VITORINO PÉREZ PRIETO é sacerdote e escritor.

buscades a palabra galego, atoparedes un vídeo sobre
Portugal, o Himno Galego no Uruguay e a Orquesta
Suavecito cun pupurri galego.
É unha constatación perfecta do atraso xeral, pero
tamén da parálise das institucións culturais. Talvez
todas as enerxías estean metidas nos cementos da Cidade da Cultura de Manuel Fraga, que para iso se traga
literalmente os orzamentos da consellaría.
A cultura galega ten vocación arqueolóxica e arquivística, mentres lle pasa o sol pola porta. O Consello
da Cultura Galega posúe un Arquivo Sonoro. Na
declaración de intencións proclaman pomposamente:
“negamos que unha imaxe valla máis que mil
palabras”. Vaia luxos conceptuais que se gastan estes!
O que deberían proclamar, todos, os anticuados arquiveiros e os repartidores de bolsas, é a urxencia de
incorporar documentos básicos a YouTube, darlle imaxe a Galiza, en rápido acordo coa CRTVG, sen tanta
prosma sacralizante.♦
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O vello
e o novo
CARLOS AYMERICH
Hai quen diga que a democracia é un réxime de opinión
pública. Unha definición reducionista, certamente, mais
mesmo así ben máis avanzada que a democracia de baixa intensidade á que aspiran PP e PSOE. Un turnismo baseado na mentira, nas mensaxes baleiras e no desprezo
pola intelixencia dos electores.
Mentira. Por exemplo cando o PSOE anima no seu
vídeo electoral a votar “polos socialistas” aos que no
2004 votaron contra a guerra, esquecendo a Idoia Buxán
e os demais galegos mortos nun Afganistán en guerra no
que o goberno do PSOE duplicou a presenza militar española. Ou cando a medida, certamente hixiénica, de evitar en campaña actos institucionais susceptíbeis de utilización electoral, é infrinxida, día a día, por un Emilio Pérez Touriño hiperactivo no cortado de fitas e na visita a
obras e excavacións de todo tipo.
Mensaxes baleiras. Como o de “confianza é futuro” dos

O Presidente da Xunata, Emilio Pérez Touriño.

‘A medida, certamente hixiénica, de evitar en campaña actos institucionais
susceptíbeis de utilización electoral, é infrinxida, día a día, por un Touriño
hiperactivo no cortado de fitas”
populares, con variantes locais ben interesantes. Eis o caso
de Arteixo onde o rexedor do PP, investigado pola Fiscalía
pola comisión de presuntos delitos urbanísticos, diríxese aos
seus veciños cun elocuente “coma ti o farías”. Ou o “faremos
máis” do PSOE, quen de ser completado de xeitos diversos.
Desprezo pola intelixencia e pola memoria dos electores. Cando se xustifica a ausencia nos debates con argumentos de conveniencia como o de que só deben debater os candidatos (como se Touriño non participase na
campaña!). Ou cando se condiciona a presenza en deba-

tes a estaren as preguntas pactadas (modelo Xosé López
Orozco) ou se argumenta a negativa nun explícito “eu
non vou a encerronas” (modelo Lagares).
A vella política, as vellas formas que uns praticaron
16 anos e que os outros tencionan herdar. Tanto en Galiza como na diáspora. E, en fronte, a nova política, a coherencia entre o que se di e o que se fai e o respecto polo país e pola xente que o BNG representa. O vello que
se resiste a desaparecer e o novo que se esforza por abrollar de vez. Coa forza dos vosos votos.♦

A Coruña
A competencia está en marcha. O
11 de maio ficou aberta oficialmente a chamada campaña electoral que na realidade xa derá comezo hai varios meses coas mensaxes
e actos que todos os partidos e coalicións levan a cabo de xeito progresivamente máis intenso, na
meirande parte das veces cun discutíbel soporte ético do que se recoñece como maneiras e formas de
entender o xogo político xeralmente aceptado. Pero hoxe, cando xa
estamos a piques de cruzar o ecuador da devandita campaña, todo se
esquece baixo o epígrafe da información programática e, mesmo,
das citas e subliminais acenos que
as diversas formacións tratan de
lles facer chegar aos electores nun
exercicio que se antolla practicamente inútil xa que o sentido do
voto non se troca neste espazo de
tempo máis que nun axeitado 1,5
por cento a dividir entre todos os
partidos, o que en modo ningún
xustifica o elevado custo que leva
consigo esta posta en escena ás veces, con tintes circenses e sospeitosas escuridades de procedencia.
Na Coruña as últimas horas do
día 10, envoltas en forte vento mareiro, foron preámbulo de varios

Compás de espera
MANUEL LUGRÍS

O misterio das eleccións municipais reside en saber se o PSOE poderá manter o goberno en solitario ou se o BNG será a forza decisiva.
actos de inicio nos que, de xeito
breve e conciso, os cabezas de lista extractaron programas electorais, promesas, vontades, etc, nunha primeira xeira dentro da normativa, coa solicitude expresa do voto. O PSOE, con cea nun céntrico
hotel, viuse arroupado coa presenza do antigo alcalde Francisco
Vázquez, vido expresamente de
Roma en apoio da lista socialista,
situación criticada polo actual xefe
da oposición municipal, o nacionalista Henrique Tello, que reuniu os
militantes do BNG na praza da Palloza, fronte á fachada da Fábrica
de Tabacos, coma símbolo, segundo dixo repetidamente, do fracaso
da política actual de vivenda do
Concello. Precisamente neste apartado, no tráfico e o transporte e na
cuestión social do emprego e as

atencións de dependencia, ten o
Bloque os eixos fundamentais do
seu programa de goberno municipal, o que leva implícito un futuro
de cambio que a cidadanía coruñesa interioriza de xeito explícito pero que aínda ten dificultades para
materializar obxectivamente en articulación de voto para o vindeiro
día 27. Emporiso, e coa escasa
convicción que pode acadar a
aposta de renovación total da lista
do PP que, por outra banda presenta unhas ofertas extremadamente
convencionais sobre todos os temas de interese cidadán, as enquisas amosan unha estabilidade de
resultados que deixa as cousas
practicamente como están agora.
Quizais cun escano bailando entre
as tres formacións, o que ofrece o
espazo de incerteza destas elec-

Manifesta Galiza

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

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS

cións que se apresentan cunha simple disxuntiva final: goberno de
maioría absoluta socialista ou coalición entre o PSOE e o BNG, que
é o que realmente espera e desexa
unha maioría de coruñeses. Os
efectos matemáticos da Lei electoral lévanos pois a unha tamén simple anotación final: o voto ao PP
será, seguramente, por defecto, a

chave desas duas alternativas. E
non hai moito máis que engadir.
Unha campaña que se xoga enteiramente na rúa con todas as eivas e
todas as virtudes do sistema e coa
posibilidade real de que o nacionalismo entre no goberno da cidade.
O árbitro deste encontro é o
electorado, que sabe perfectamente a quen ten de apoiar, porque tamén ninguén durante catro
anos lle deu explicacións sobre
certos acontcementos para os que
aínda está a recabar información
honesta que se atopa decote cunha cortina de palabras taimadas
que, cre pensar, afastan algo. O
cambio, terá que ver, logo, entre
outras moitas cousas, con achar
esas explicacións agora ocultas
en misterios de despacho.♦

Subliñado

Flor de perfumadas
pétalas
LOIS DIÉGUEZ
Preguntáballe a un neno duns oito anos o locutor, en que idioma lle
gustaba falar máis, e o cativo, sen dubidalo, contestáballe que en
galego, pero que só o falaba co avó e co pai, e non podía facelo cos
amigos, porque eles só o se expresaban en castelán. A imaxe, co nenos de ollos alegres e aspecto firme como un home xa maduro,
agradounos, porque nos pareceu o protagonista da foto dun posíbel
futuro. Non había complexo, autoodio, na resposta, senón naturalidade. Non ter prexuízos ante o idioma e cultura dun país aínda dependente, significa unha batalla gañada ao abouro da nosa expresión natural e íntima. Daquela, bastaría unha situación favorábel ás
nosas reivindicacións lingüísticas, para que a situación actual ao
respecto, dese unha volta significativa, e a espada que nos ameaza,
quedaría convertida acaso nunha flor de pétalas perfumadas. A batalla non é nen doada nen curta, ben sabemos, pero axudada pola insistente alternativa, pola exposición constante da realidade sempre
agochada nas voces e imaxes de quen padece de formas diversas a
colonización e, por tanto, sometemento ao esplendor enganoso, poderá traer, á fin, a vitoria, se forma os seus defensores na imaxe deste neno ou grande, san e firme, que de xeito natural sabe distinguir
o que lle é propio do que, con malas artes, lle queren impoñer. Non
pode existir un país se a xente que o constrúe non o ama e non o
apreza. Valorar a riqueza das culturas, o orgullo de se expresar no
propio, liberará o estado de excepción das nosas mentes. O neno,
dalgún xeito, xa o fixo, e el será protagonista do futuro.♦
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Cal é o eixo deste seu novo libro sobre a política municipal
da Coruña?
Os temas tratados xa estaban
esbozados no anterior. Onde antes
falaba dunha política urbanística
ao servizo dos especuladores,
agora falo do paraíso da especulación. Trato de recuperar a memoria, porque pasan moitas cousas
pero pérdense en pouco tempo.
Poño o exemplo do asilo de Adelaida Muro, que ocasionou un
grande escándalo, coa reacción de
86 entidades de toda condición
que asinaron un manifesto, e chegou a ter unha repercusión no voto, pero agora esqueceuse. Tamén
se incorporan novos datos sobre
especulación, como o da residencia das Adoratrices na Ronda de
Nelle, que querían facer unha remodelación e non lla autorizan
pero cando Cebrián se fai cos terreos a el autorízano a construír
bloques de vivendas. Ou explico o
que pasou no Papagaio, coa operación de destrución dun barrio:
en troques de rehabilitalo primeiro autorizan en pleno un aparcamento de catro plantas, que despois pasan a dez e, como segundo
Fernández Moreda, aínda non daba rendibilidade de abondo cédenlle unha rúa proxima para facer
máis aparcamentos a pesar do informe negativo do interventor, e a
maiores permítenlle reconverter
algunhas das plantas inicialmente
previstas para aparcamento para
uso comercial.
Tamén se extende en explicar algunhas políticas de gastos.
Pregúntome en que gastamos
os cartos na Coruña. Dou datos
comparativos e o que comecei a
redactar pensando en dar algúns
números acaba por resultar asombroso. Por exemplo, para o concurso hípico de Arteixo organizado por Amancio Ortega, o concello da Coruña lle dá 450.000 euros.
A explicación do PSOE foi que era
polo seu ‘interese social’. Son cantidades que desbordan calquera
outra iniciativa cultural ou deportiva. Para promoción dos touros levan gastados 1,2 millóns de euros
e hai que poñer cada ano outros
120.000 para financiar ese capricho deficitario. En protocolo e
propaganda hai previstos en 2007
dous millóns de euros. Unha capacidade tremenda de despilfarrar é a
que se pon á luz por mais que piden maioría absoluta porque din
que saben administrar e xestionar.
Con esa situación que vostede descrebe polo miudo como consegue cobertura social o
“vazquismo”?
É importante a capacidade de
silenciar as voces críticas. Non
quere dicir que os medios non informen, pero as opinións contrarias
están moi en sordina e se os datos
que dou no libro sorprenden é porque á xente lle resultan descoñecidos, aínda que fosen publicados
acadan outra dimensión ao seren
agrupados e postos na perspectiva
de varias décadas. Vázquez e agora Losada estiveron moi protexidos
polos medios, que exaltan as súas
actuacións, pero as liberdades de
expresión e opinión na cidades están moi condicionadas.
A cidade tivo un movemento asociativo forte.
O movemento asociativo é tan
grande e presionou tanto que conseguimos ter o primeiro reglamento de participación cidadá, moi
avanzado para a época, na que recollía a presenza nos consellos sec-

Manuel Monge
‘Francisco Vázquez despilfarrou
cartos municipais en concursos hípicos e
corridas de touros’
XAN CARBALLA

Outra Coruña é posíbel (A Nosa Terra) é a segunda entrega que Manuel Monge (Valladolid, 1947) fornece da súa análise sobre a capital coruñesa. Unha nova enxurrada de datos e
argumentos para deixar á lus o esquelete sobre o que se sustentou a política municipal do
actual embaixador do Vaticano Francisco Vázquez. Concelleiro polo BNG nesta lexislatura que finaliza, Monge non agacha a súa condición política e propón que de romperse a
hexemonía do PSOE se chegue a un pacto “pero ben claro, que non frustre á cidadanía”.

PA C O VILABARR O S

toriais (educación, cultura, deportes, urbanismo...) Pero cando en
1983 o PSOE gaña con maioría absoluta considera que lle resulta
fundamental frear a fondo ese movemento e paraliza sen máis o Regulamento de Participación Cidadá. Até 2005 non se aproba un novo, que sendo mediocre segue sen
funcionar en 2007. É unha atitude

moi belixerante cando non de marxinación. Un caso sintomático é o
da Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica, que é moi crítica co mantemento da simboloxía
franquista polo concello; cando lle
pedimos facer unha homenaxe ás
vítimas no Teatro Rosalía de Castro, que era municipal, díxonos que
a taxa oficial era 2.000 euros, co-

mo se nós fósemos a a Pantoja!
Afortunadamente contamos co
apoio da Consellería de Cultura e
do Rectorado e fixemos un acto
con 600 persoas. Cos que non comungan con eles marxínanos.
O territorio municipal é limitado xeográficamente o que
ten servido de soporte para propiciar un crecemento intensivo.

O goberno municipal utilizou
a idea do illamento. Como o territorio é pequeno o normal sería
contar cunha puxante area metropolitana e con servizos propios e
comúns combinados (sanitarios,
de transporte, educativos, etc).
Preferiuse que os concellos fosen
illas entre sí. Ao meu entender
Francisco Vázquez e o PSOE paralizaron a mantenta todo o proceso tendente a formar a area metropolitana. Non só non convocou as
reunións senón que por esa negativa foi xulgado e condenado. A
sentenza considera que botar dez
anos sen reunións vulnera a Constitución. Ante ese illamento da
Coruña e desartellamento comarcal agora sae o PSOE dicindo que
un dos eixes fundamentais é potenciar esa area metropolitana.
Esa actitude de illamento tamén é
respecto a Galicia, co seu discurso
de que os males veñen de Santiago ou de enfrontamento con Vigo.
Sempre lle interesou fomentar un
coruñesismo que se opoñía continuamente a unha concepción de
país ou de nación.
Esa capacidade de facer manobras de distracción, sexa co topónimo ou outros, parece condicionar a vida política coruñesa.
Está intencionadamente feito,
buscando provocar en temas que
lle poden ser rendíbeis electoralmente. Din a peito cheo que lle
queren impoñer o topónimo aos
coruñeses e non se explica o fondo. Piden consenso sobre esa cuestión pero nin PP nin PSOE explican que o máximo consenso é o
100% ou sexa o acordo unánime
que se produce no parlamento galego, tanto na Lei de Normalización Lingüística como no Plano de
Normalización máis recente. Pero
eles buscan presentalo como unha
agresión externa á Coruña. Losada
tamén está nesa liña e é unha mala
fotocopia de Vázquez e no mitin
de arranque de compaña pídelle
axuda ao padriño que ven da Italia.
O mapa electoral previo ao
27 de maio indica unha ocupación da dereita polo PSOE, que
logra minimizar ao PP.
A clave das maiorías absolutas é ser Vázquez un home de dereitas, que presume deses sinais
de identidade o que lle permitía
usurpar o voto que o PP si recibe
en autonómicas e estatais. Veno
como un home de dereitas e garante dos intereses dos grandes
capitais coruñeses. El si foi o home dos poderes fácticos e non os
que representou nestas décadas o
PP. Agora o PSOE intenta abrirse
a sectores progresistas pero sen
abandoar os seus apoios de dereitas, pero Losada rematou o mítin
ao vello estilo de Vázquez, “Viva
La Coruña!”, toda unha autodefinición de continuidade.
Acabar coa maioría absoluta é unha necesidade para airear o mapa político coruñés?
Dexenerou nun absolutismo e
se que quere exercer a liberdade
hai que rematar con ela e abrir paso a un goberno compartido entre
PSOE e BNG. Ao final do libro falo de propostas de cambio e como
político pronúncioume sobre o que
pode ser un programa de goberno.
Facendo unha advertencia sobre
que tantos anos de espera non nos
deben precipitar. Porque non podemos dar cheques en branco nin
debemos defraudar a xente. Daquela hai que poñer moi claro en
que condicións programáticas se
daría esa hipotética coalición.♦

Corenta mil rapaces asistiron este ano ao Correlingua
H.V.
Corenta mil rapaces participaron este ano na edición do
Correlingua, a carreira popular en defensa do idioma, que
comezou o catro de maio en
Fene e concluíu o día dezaseis en Pontevedra. Nesta
ocasión o lema era Galegando.
Ir pola vida en galego, Galegando, foi o lema do Correlingua
para esta edición de 2007. As bases da convocatoria desta mobilización invitaban aos colexios
de todo o país a redactar en grupo un manifesto que desenvolvese o contido do lema do ano.
Presentáronse douscentos centros a un concurso para o ensino
secundario que finalmente gañou
o grupo de 3º da ESO os GueZetas do C.P.I. da Ponte Carreira,
no concello de Frades.
O texto deste manifesto é reivindicativo: “Galegando… –di
ao principio do mesmo–, o galego que só se fala ao pé do lume,
vaise a pique! …a pique tería
que ir esta senrazón que desde
logo che fende o corazón…e
féndeche o corazón cando a Movistar chamas a Orange ou Vodafone e, por non entenderte, nin
piden perdón...”
O outro concurso que se
convocou co Correlingua foi o
de banda deseñada, que estaba
destinado á Educación Primaria
e que era o segundo ano que se
organizaba. Os gañadores foron
os alumnos do 5º curso do
C.E.I.P. Xunqueira I de Pontevedra. Os autores do manifesto
gañaron unha viaxe de dous días polo lugar do país que determinen e que terá lugar despois
de concluír as actividades académicas. A viaxe gañada polos
autores da banda deseñada tamén é por Galiza, cunha duración dun día ao estar destinado
o premio ao ensino primario.

Na Coruña o Correlingua celebrouse o martes 15.

O Correlingua chegou á súa
sétima edición na actual xeira
centrada no ensino. Anteriormente, a carreira da lingua celebrárase nos anos setenta e oitenta pero non estaba orientada cara
este colectivo, senón que nela
participaban nenos e maiores indistintamente e na súa organización non tiñan que ver os colexios. Hoxe, está promovida pola
Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación Socio Pe-

dagóxica Galega, a CIG Ensino,
os Equipos de Normalización
Lingüística e os concellos de
Compostela, Lugo, Pontevedra e
Vigo.
Debido á súa traxectoria,
nesta edición do Correlingua
participaron 300 centros de ensino e 40.000 alumnos, un éxito
que resaltou a organización. “Superáronse as previsións iniciais;
o máis importante foron iso e
ánimo amosado polos partici-

pantes”, indicou Marcos Maceira, que foi un dos promotores
nesta ocasión. Dez localidades
foron escenario da carreira da
lingua: Fene, Santiago, Viveiro,
Lugo, Ourense, A Guarda, Vigo,
Vilagarcía, A Coruña e Pontevedra. A carreira de media tivo un
percorrido de aproximadamente
tres quilómetros en cada lugar.
Tras a carreira, na que os
alumnos portaban pancartas en
defensa do idioma, en cada loca-

lidade tivo lugar a lectura do manifesto, para, a continuación, celebrar unha festa. En cada lugar
actuaron grupos da comarca, aínda que en case todos os casos,
agás en Fene, tamén actuou o
grupo de teatro Chévere. Os Tonechos tamén participaron nos
espectáculos de Santiago e Vilagarcía. Para rematar, en todos os
lugares houbo unha actuación do
Xabarín Club, que foi un dos patrocinadores deste evento.♦

Poderán beneficiarse 91.500 persoas con autonomía limitada

Como acollerse á Lei de Dependencia
H.V.
A partir do pasado sete de maio
pódense presentar as solicitudes
para acollerse á Lei de Dependencia e contar con asistencia
persoal ou axuda económica.
91.500 persoas en toda Galiza
poderán beneficiarse do Sistema
Galego de Atención á Dependencia que puxo en marcha a Vicepresidencia de Benestar do Goberno galego.
As persoas que teñan algunha
limitación para realizar por si
mesmas actividades básicas da
vida diaria como o coidado persoal ou a mobilidade esencial e requiran de asistencia, poderán solicitala nunha das 81 oficinas que a
Vicepresidencia do Goberno galego abriu en todo o país. Existe
tamén un dispositivo de información móbil a través de catro autobuses que percorren a nosa xeografía. Ademais, a Vicepresidencia puxo en marcha un teléfono

de atención gratuíta (900 333
666) para consultaren as dúbidas
que podan atopar os cidadáns.
De momento, e até mediados
de 2008, os beneficiarios serán os
que acusan unha gran dependencia, que son as persoas que precisan “axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria
varias veces ao día e, pola súa perda total de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial precisan de coidado indispensábel e
continuo doutra persoa ou teñen
necesidade de apoio xeneralizado
para a súa autonomía funcional”.
Existen once grupos de profesionais médicos, traballadores
sociais, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e administrativos
que conforman os equipos de valoración que se encargarán de
avaliar o grao de dependencia
das persoas que opten a acollerse
á axudas do Sistema Galego de
Atención á Dependencia.

Previamente á valoración da
dependencia, os candidatos a recibir a axuda deberán presentar
unha solicitude nalgún dos 81
puntos de información que abriu
a Vicepresidencia, ademais dos
catro autobuses que circulan polo país. Existe un modelo normalizado de instancia que xa se repartiu e que se pode recoller neses puntos de información e na
páxina electrónica do Sistema
Galego de Atención á Dependencia, www.benestargaliza.org.
Interesados ou gardadores
As solicitudes poden presentalas
os interesados, os representantes
legais ou os gardadores de feito,
acompañándoos de documentos
acreditativos dos datos que se indican na solicitude e que servirán para avaliar o grao de dependencia de cada persoa.
As axudas poderán ser eco-

nómicas ou de medios persoais e
entre estes últimos poderán figurar familiares das persoas dependentes que necesitan atención.
Os dependentes deberán contribuír a parte do sostemento do
servizo se teñen recursos económicos, sen que en ningún caso
carecer deles supoña perder a
asistencia. Tamén hai partidas
previstas para atención das necesidades do fogar ou para eliminar barreiras arquitectónicas.
Por outra banda, está previsto
que o Sistema Galego de Atención á Dependencia teña servizos de atención á dependencia,
teleasistencia, servizo de axuda
no fogar, centros de día e de noite e centros residenciais.
Para beneficiarse hai que
cumprir unha serie de requisitos
relacionados coa veciñanza no
Estado español nos últimos cinco anos, deles dous antes de presentar a solicitude.

Na Galiza hai 91.500 potenciais beneficiarios do Sistema
Galego de Atención á Dependencia. Deles, gran dependentes son
16.400. Este colectivo será o que
se beneficie en primeiro lugar.
No ano 2008 e 2009, o Sistema estenderase a quen acusen dependencia severa. Neste
grupo están as persoas que
“precisan axuda para realizar
varias actividades básicas da
vida diaria dúas ou tres veces
ao día, pero que non queren
axuda permanente dun coidador ou teñen necesidades de
apoio extenso para a autonomía funcional”. En 2013 implantaranse as axudas á dependencia moderada, para aquelas
persoas que “necesitan axuda
para realizar varias actividades
básicas da vida diaria, polo
menos, unha vez ao día ou teñen necesidades de apoio intermitente ou limitado”.♦
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Implantará unha rede de tendas multiservizo

Innovación modernizará o comercio rural
H.V.
En catro anos, Galiza contará
con 48 tendas multiservizo no rural nas que se poderán adquirir
produtos autóctonos e artesanais
e ofertarán servizos como acceso
a internet e información turística. Trátase da modernización
deste sector no campo impulsada
pola Consellaría de Innovación.
A Consellaría de Innovación pretende modernizar a oferta comercial no rural e adecuala ás necesidades da súa poboación. O resultado sería mellorar os servizos prestados, aumentar a rendibilidade
dos establecementos comerciais
para que podan continuar a existir
e fomentar a creación de emprego.
Ademais, preténdese utilizar estes
comercios para vender produtos
autóctonos e artesanais.
Por esta razón, a Consellaría
que dirixe Fernando Blanco
(BNG) vai crear a Rede de Comercio Rural Galego. Investirá catro millóns de euros en catro anos

para facilitar a
creación de 12
tendas anuais adscritas a esta rede.
O conselleiro
sinalou nunha
comparecencia
no Parlamento
que o comercio
rural está envellecido e non
presta os servizos axeitados ás
necesidades da
poboación residente. Os datos
ofrecidos
por
Fernando Blanco sinalan que o
perfil de comerciante é unha muller maior de 45 anos que rexenta
un estabelecemento de máis de
vinte anos de antigüidade e carece de formación regrada. En canto os establecementos, o 88,1%
non admiten o pagamento con
tarxeta de crédito, o 70,3% non
fan entrega a domicilio, só o 5%
fan publicidade, o 75% ten me-

nos de 100 metros de superficie,
só o 41% deles dispón de autoservizo como sistema de venda, o
71% carece de trinque e só o
47% conta con almacén.
A descrición da oferta de produtos tamén pon de manifesto que
están desfasados. Así, o 60% ofertan produtos de primeira necesidade como froitas, verduras, lácteos
ou conservas e o 43% son tenda

bar. Só un 10% ofrece produtos artesanais ou caseiros. Os donos,
ademais, teñen unha visión pesimista do futuro dos seus negocios.
Pola contra, os comercios que
melloran son aqueles que teñen
equipamento informático, teñen
menor antigüidade e venden a turistas, indicou o conselleiro.
Tras un diagnóstico como este, Innovación e Industria considera que é preciso actuar para
modernizar este sector, profesionalizalo e incrementar a súa
oferta, por iso vai definir os estabelecementos multiservizo no
rural e a súa forma de xestión e
crear unha rede con eles.
Nos vindeiros meses abrirá
catro tendas piloto e impartirá
cursos formación, ademais de facilitar a marca “Comercio Rural
Galego” e elaborar un manual de
atención de calidade e de requisitos mínimos dos locais que desexen adherirse á rede.
A “Rede de Comercio Rural
Galego” estará xestionada por Ga-

licia Calidade S.A. Pertencer á Rede implicará acceder a vantaxes
como subvencións para o acondicionamento do local, que poderán
ascender ao 70% do investimento.
As tendas que pertenzan a esta
Rede terán que cumprir uns requisitos, como ofrecer unha serie de
produtos mínimos comúns, “entre
os que destacan os produtos locais,
ecolóxicos e de artesanía alimentaria co fin de que o comercio rural sexa o referente dos produtos
frescos de calidade”. Ademais, tamén vencerán transformados como mel, viño, lácteos e licores e
denominacións de orixe e produtos co selo Agricultura Ecolóxica
de Galiza, así como artesanía da
comarca na que estean emprazados. Tamén terán un punto de acceso a internet porque o obxectivo
non só é mellorar a calidade de vida e o abastecemento, senón servir
de espazo de socialización dos veciños e de atención aos visitantes.
Por esta última razón, tamén ofrecerán información turística.♦

O cambio climático e
a maqueta da Terra
H. VIXANDE

Neste artigo denúnciase a censura das opinións que poñen
en cuestión posicións pretendidamente unánimes e sinala
que a proposta contra o cambio climática e esquemática.
“Agora A Nosa Terra di que o do cambio climático é unha andrómena”. Esta frase escoiteina días atrás en referencia á reportaxe que publicou este xornal nas páxinas dúas e tres do número 1.264 (do 19 ao
25 de abril) e que sinalaba que non hai unanimidade en torno á análise que asegura que vai producirse un cambio climático por culpa da
acción humana. O máis preocupante é que saíu da boca dunha persoa
moi sensata, por iso penso que merece unha explicación.
O cambio climático é un agoiro que se incorporou moi recentemente
á axenda informativa, científica e política mundial e que pretende unha
unanimidade que me incomoda. Non é que me resulte sospeitosa nin que
intúa conspiracións. Preocúpame porque nega radicalmente non só a discrepancia con ela senón a simples posta en cuestión. Eis unha característica moi humana rebelarse contra a diversidade na opinión aínda que, de forsolución
ma paradoxal, é a diversidade o elemento que conforma o ser humano.
do cambio
Mais deixemos de lado a veracidade
climático é unha
do agoiro e a censura á disensión e poñamos a vista noutra cuestión: A solu- receita que consiste
ción contra o cambio climático que proen facer da Terra
poñen é unha receita que consiste en facer da Terra unha maqueta, un bosqueunha maqueta,
xo! Enfrontan o cambio climático como
quen fai un cóctel: redución de emisión
un bosquexo!”
de CO2, racionalización no consumo de
enerxía, potenciación da enerxía nuclear e as enerxías alternativas... Outra
característica do ser humano é a soberbia, que neste caso ademais demostra
ser moi inxenua. O resultado sería como un taboleiro de xadrez no que se
intercambian pezas para conseguir un panorama equilibrado.
Hai algo de monstruoso nesta proposta que admite sacrificar pezas se
a maqueta final encaixa. Por iso, para esa perspectiva, a voz dos que por
exemplo reclaman unha ría de Pontevedra sen celulosas non ten valor.
Hai máis perigos. Enúnciase o papel da humanidade como salvadora do mundo. Esa misión transcendental dos nosos conxéneres como
grupo absolutamente cohesionado é outra mostra de soberbia. A catástrofe ecolóxica que se derivaría do cambio climático non sería tal. Catástrofe foi o Prestige. Estoutra non. Só consistiría nunha autorregulación do organismo vivo que é o planeta para corrixir os desequilibrios
introducidos por unha especie –só unha. O problema é que traería como
consecuencia a morte e o sufrimento de milleiros de persoas. Isto non
se contempla como un drama que afecte a individuos concretos, senón
como unha ameaza á humanidade no seu conxunto como corpo unificado. Outra vez estamos diante da filosofía que nega a diversidade, o ser
humano como ser consciente, como o outro. Porque aquí, neste modelo
que nos propoñen, non hai outros. Hai todos e, naturalmente, de se confirmar o agoiro, salvaríanse os de sempre, baluartes da humanidade.♦

‘A
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Lei do solo e
prezos da vivenda
MANUEL CAO
Unha das promesas estrela que se repite ultimamente en todos os programas electorais atinxe a solucionar o problema
da vivenda entendido como o excesivo prezo que teñen que
pagar as xeracións actuais para acceder a un piso en propiedade. A especulación inmobiliaria forzou o asinamento
de hipotecas a moi longo prazo e os incrementos no euribor
foron aumentando as cotas mensuais dado que a maioría
dos préstamos se fan a tipo de xuro variábel. O problema da
vivenda ten múltiplas vertentes polo que é moi complexo
analizalo e elaborar conclusións claras ao existiren contradicións importantes en políticas, efectos e dinámicas. Ademais, o sector da construción residencial é un dos motores
clave da economía española polo arrastre intersectorial e
pola mobilización do aforro cara a actividades de inmediata creación de emprego e non sometidas á competencia global, debido á escasa mobilidade xeográfica dos españois e
ao atractivo do investimento inmobiliario en España para
os turistas e residentes no exterior.
A dinámica residencial en España maniféstase nun enorme crecemento da construción que supera amplamente as
necesidades dos residentes e que vai dirixida a satisfacer as
demandas de investidores internos e externos desexosos de
colocaren os aforros nun ben tanxíbel que se revaloriza
continuamente e que pode ser realizado rapidamente nun
mercado profundo e nun contexto institucional estábel. Esta estrutura de incentivos desencadea estratexias de desenvolvemento urbanístico crecente nos axentes privados e públicos nunha espiral de aumento do solo urbanizábel que se
pode observar nos planos de ordenación municipal e na interacción formal e informal entre promotores e axentes público-privados que tentan obter rendas e beneficios importantes dunha dinámica especulativa que parece non ter fin.
Na construción residencial a economía real sempre foi por
diante das regulamentacións públicas e o peso das institucións informais facilitou a toma de decisións rápidas e efectivas que favorecen o infractor que coñece da lentitude, arbitrariedade e ineficacia da xustiza española. Con todas estas eivas, a construción converteuse no sector fundamental
que dinamiza a economía española pois ademais mobiliza
recursos financeiros e laborais da economía informal, o que
permite obter beneficios importantes para todos os que participan no negocio inmobiliario. As maiores fortunas na
historia recente proceden de aquí con acumulacións de capital que xa se están trasladando a sectores máis estábeis
con prezos semipúblicos garantidos.

‘De todas as medidas propostas
na Lei do Solo
é relevante a potenciación
da política de vivendas protexidas”

Precisamente, un dos efectos colaterais da dinámica da
construción é o incremento do prezo da vivenda en propiedade mentres os salarios tenden a perder poder adquisitivo
e a temporalidade aumenta a incerteza á hora de constituír
hipotecas. A Lei do Solo, que se pretende entre en vigor o
1 de xullo, tenta paliar esta situación mediante unha máis
estrita regulación dos usos do solo, incidindo na relación
entre promotores e decisores municipais á hora de reservar
unha maior cantidade de solo para vivenda de protección
oficial e, sobre todo, na valoración do solo urbanizábel, que
se considera a causa fundamental do encarecemento das vivendas. Ademais, incorpora todo un conxunto de medidas
contra a corrupción mediante o endurecemento das incompatibilidades e a introdución de maior transparencia nas
transaccións e recualificacións. De todas as medidas propostas pode ser relevante a potenciación da política de vivendas protexidas coa saída ao mercado de pisos para familias ou individuos con rendas baixas.
O futuro dos prezos da vivenda dependerá da autocorrección do mercado inmobiliario, xa percibida na caída dalgúns
valores na Bolsa, e das expectativas dos investidores do exterior e dos operadores internos pois na Lei do Solo prima o
compoñente preelectoral.♦

PA C O VILABARR O S

Os empresarios piden
tres meses para aplicaren o convenio

Os sindicatos convocan
dous días de folga no Metal
de Pontevedra
R.V.A.
A CIG convocou unha folga
para o sector do Metal o 21 e
o 22 de maio. As centrais CC
OO primeiro, e UGT despois,
uníronse nunha nova mostra
de forza sindical nun sector
que emprega máis de 200.000
persoas en toda a provincia
de Pontevedra, que é o ámbito de aplicación do convenio.
A solución ao conflito do naval en
Vigo semella cada vez máis lonxe, malia os intentos da Consellaría de Traballo por chegar a un
acordo axiña, ante a situación de
tensión que se vive en Vigo. Nas
máis de dúas semanas que van de
folga xa se rexistraron incidentes
de certa gravidade na cidade, producidos por elementos que os propios sindicatos tachan de “descontrolados” e que deixaron tristes
episodios como o asalto ás dependencias que a Xunta ten en Vigo,
tirando polas fiestras varios expedientes do Goberno autónomo.
Ante esta situación, a negociación aprema máis ca nunca aínda que semella que as posturas se
están a distanciar cada día máis. Ao
principio da folga os sindicatos pedían que se aplicase o convenio asinado o pasado ano e que pedía que
un 45 por cento dos cadros de persoal das empresas fosen indefinidos e que se contratase pola Axencia Bolsa de Emprego, para asegurar que non se lles degradaban as
condicións aos novos traballadores.
Os empresarios comezaron
negando que se incumprise o convenio malia que a Inspección de
Traballo obrigara a modificar más
de 450 contratos. Agora os puntos
de discusión están en cando se de-

be comezar a aplicar o convenio,
nun recoñecemento implícito da
patronal de que até o de agora non
se estaba a cumprir. Para os sindicatos este leva en vigor un ano e
polo tanto non caben dilacións.
Para os empresarios cómpre dar
un prazo de tres meses de prórroga. Os sindicatos temen que este
tempo sexa utilizado polos empresarios para gañar tempo e que se
esqueza o conflito mentres sacan
adiante a produción.
Pero nas dúas últimas reunións mantidas na mesa de diálogo convocada pola Consellaría
de Traballo hai novos problemas.
A patronal pide agora que se recolla no convenio o encadenamento de contratos, que consiste
en que un empregado pase dunha
empresa a outra unha vez que xa
non hai carga de traballo na súa.
Os sindicatos néganse a admitir esta proposta e aseguran
que tan só están dispostos a “que
se fagan contratos encadeados
dentro da mesma empresa. O outro racharía coa contratación pola Axencia da Bolsa de Emprego
e facilitaría a degradación das
condicións laborais e que non se
contratarán novos traballadores
ao ir rotando dunhas empresas a
outras. Na práctica, diminuiría o
número de empregados no sector
naval e nós opoñémonos rotundamente”, asegura o secretario
de CIG Metal, Miguel Malvido.
Expulsión das empresas
Os sindicatos reclaman que aquelas empresas que non están a
cumprir co convenio sexan expulsadas inmediatamente do sector.
É dicir, que perdan a licenza para

construír barcos. Este é un dos
motivos polo que os empresarios
piden unha dilación e outro dos
puntos de frición xa que os sindicatos piden que os traballadores
que estaban contratados en empresas que non cumpren o convenio pasen aos primeiros postos da
Bolsa de Emprego para ser recontratados por outras empresas. A
patronal, pola súa banda, como
medida de presión para que non
se cumpra esta cláusula, pide que
os traballadores das empresas
sancionadas, pasen aos últimos
postos da bolsa de emprego.
“É o único xeito de conseguir
que os traballadores non paguen
as consecuencias de que haxa un
empresario que non cumpra coas
súas obrigas. O que non parece
lóxico é que uns operarios queden sen traballo e pasen aos último postos na Bolsa de Emprego”, explica Miguel Malvido.
A patronal, pola súa banda, está
tentando derivar o tema cara os desordes públicas como medida de
ruptura interna dos sindicatos, entre
os que afloran cada vez grupos
máis violentos. O presidente da
Confederación de Empresarios de
Pontevedra, Xosé Fernández Alvariño, explicoulle a este medio que
“nestas circunstancias é difícil negociar. Ademais, tampouco estamos de acordo que por algo puntual
no sector do naval se condene a todas as empresas do metal. Iso desanima os empresarios coma min a
pactar convenios propios, que nada
teñen que ver co que se está a discutir na provincia. Sei que hai empresas como Citroën que están moi
preocupadas polo futuro e que pode
traer consecuencias para a cidade
en canto a investimentos”.♦
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Os populares só ven ameazados os gobernos das Baleares e de Navarra

O PSOE podería superar o PP en edís e alcaldes
pero non logra impor a súa hexemonía
CÉSAR LORENZO GIL
O PSOE quere vencer nas
eleccións municipais do 27 de
maio para evitar unha crise de
confianza no goberno central.
As enquisas danlle a vitoria.
Máis complicado ten botar do
poder os populares das autonomías onde ten maiorías estábeis, especialmente na Comunidade Valenciana e Madrid.
Nos últimos anos, o gañador das
eleccións municipais acaba sendo
o gañador das seguintes eleccións
xerais. Esta ecuación atenaza os
cuarteis xerais do PP e do PSOE,
que manteñen un programa “xeral” para acudiren a unha convocatoria na que nos discursos dos
líderes estatais apenas hai espazo
para problemas “concretos”.
O PSOE sabe que, de perder o
27-M, sufrirá unha irremediábel crise no goberno. Malia negalo, o partido socialista entende a cita electoral como un plebiscito á xestión do
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente na área do terrorismo. Aínda que non se está a
debater ese tema e as variábeis locais teñen pouco a ver coa deriva
xeral da gobernación, ese ambiente
de referendo está alimentado polos
discursos do propio Zapatero, que
quixo contrarrestar o efecto Batasuna coa aprobación da nova Lei do
Solo, que introduce cambios que si
se notarán na xestión municipal.

A polémica sobre a posibilidade dun Gran Premio de Fórmula, de ser Francisco Camps
o gañador, prexudicóuno. Na imaxe, con Bernie Eclestone.

Esta estratexia é o grande éxito do PP. O monocromatismo da
súa política acabou por marcar esta campaña electoral e os seus resultados haberá que xulgalos tamén como se Mariano Raxoi se
estivese presentando nalgunha lista. Se desde a derrota do 14 de
marzo do 2004 o PP estivo tentando manter a súa bolsa de votantes
practicando unha política agresiva
e radical, sen matices. Se ese xeito fracasa nestes comicios e o PP
baixa ostensibelmente os seus votos, dentro do partido haberá balbordo e o liderado de Raxoi-

Ángel Acebes-Eduardo Zaplana
podería non chegar ao 2008.
Mais de facérmolles caso ás
previsións, non haberá tal descalabro. As principais capitais que
gobernan os populares non perigan. Só Vitoria podería deixar de
estar gobernada polo PP. En cambio, tanto en Madrid coma en Valencia, os actuais alcaldes –Alberto Ruiz Gallardón e Rita Barberá, respectivamente– poderían
aumentar as súas maiorías. Tamén é certo que o PSOE non debería ter problemas para manter
no seu poder Sevilla e Barcelona.

Semellante panorama prevese
para as autonomías. Pese a xa non
estar na Moncloa un presidente
“amigo”, os grandes feudos populares parecen a salvo. Na Comunidade Valenciana Francisco
Camps parece o claro gañador,
aínda que a polémica sobre a posibilidade dun Gran Premio de
Fórmula Un só se el gañar o prexudicou máis que axudalo. Levante é arestora o gran celeiro de
votos da dereita. En Murcia a polémica sobre a auga e os problemas das nacionalidades fan practicamente imposíbel outra cousa
fóra da maioría absoluta de Ramón Valcárcel. A polémica territorial tamén garante unha cómoda
vitoria tanto en La Rioja como en
Castilla e León.
Na Comunidade de Madrid hai
catro anos o PSOE conseguira votos suficientes para gobernar pero
unha traizón de dous dos seus deputados autonómicos serviulle en
bandexa o goberno á popular Esperanza Aguirre nunha repetición
electoral que foi unha especie de
sofisticada tortura para Rafael Simancas. Ambos os candidatos volven loitar por terceira vez consecutiva en catro anos. Aguirre sae
con clara vantaxe e, pese ás denuncias de manipulación en Telemadrid, as denuncias de irregularidades urbanísticas e a guerra fratricida entre a presidenta e o alcalde madrileño, parece que o PP vol-

verá obter a maioría absoluta.
O PSOE non terá problemas
para asumir a “transición” nos feudos de dous dos seus baróns máis
importantes. A ausencia de José
Bono en Castilla-La Mancha e de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra en
Extremadura non repercutirá electoralmente. Os novos candidatos,
José María Barreda e Guillermo
Fernández Vara, poderían incluso
aumentar os seus rexistros. Tamén
en Asturias parece confirmado que
o presidente Vicente Álvarez Areces renovará o cargo.
Onde hai máis posibilidades
de cambio é nas Baleares, en Navarra, nas Canarias e en Cantabria. Nestas dúas últimas comunidades a gobernabilidade depende de dúas forzas propias. O
actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, podería garantir o apoio ao PSOE a cambio
de seguir no cargo. Nas illas,
Paulino Rivero poderá escoller
socio, tanto se gaña como se é
necesario para formar maioría.
O PP pagará nas Baleares e en
Navarra a súa “soidade política”.
Se perde a maioría absoluta en
ambas as comunidades, o PSOE
podería chegar ao poder apoiándose en forzas nacionalistas ou
minoritarias. Esta posibilidade cobra máis interese en Navarra porque podería entrar no goberno Nafarroa Bai, un partido abertzale
partidario da unión con Euskadi.♦

Os socialistas aragoneses poderán escoller entre a dereita e a esquerda para gobernar

Surrealismo á beira do Ebro
RUBÉN RAMOS / ZARAGOZA
Se Luis Buñuel volvera pisar a
terra que o viu nacer, seguramente tería argumentos para rodar
unha nova película. Senella que
non era por casualidade que o
aragonés fose un xenio do surrealismo. O PSOE goberna aliado
cun partido de dereitas no goberno autónomo e cun de esquerda
nacionalista na capital. A Chunta
expulsou as súas mocidades por
independentistas e un novo partido arredista celebrou a súa primeira asemblea en Barcelona.
Porque o surrealismo é o que
sobra na política aragonesa cando faltan poucos días para as
eleccións locais e autonómicas
do 27 de maio.
Nestas semanas en Aragón
vénse de aprobar o único Estatuto
de Autonomía que non foi mallado nos micrófonos da Cope, precisamente na única nacionalidade
(xunto co País Vasco e Cataluña)
onde o PP non tiña minoría de
bloqueo. Esta non é a única orixinalidade dun texto que non levantou ningunha pasión entre a cidadanía, a diferenza do que acontecera nas grandes manifestacións
aragonesistas da década do 1990,
que propiciaron a reforma do
1996 (a primeira que recoñecía a

Aragón como “nacionalidade”).
Se incluso no texto de Castela e
León se fala do galego, en Aragón
non se nomean nin o catalán nin o
aragonés, linguas que continúan
abandonadas á súa sorte. Embora
que si se recoñecen os “dereitos
históricos” (xa o facía o Estatuto
do 1982) polos que suspiraron os
cataláns sen éxito.
O Estatuto conseguiu o apoio
dos partidos do goberno (PSOE
e PAR), máis o PP e IU (que só
ten un deputado nas Cortes de
Aragón). A Chunta Aragonesista,
a referencia do nacionalismo de
esquerdas e terceira forza política do país, foi a única formación
que votou en contra dun documento que non entusiasmou e
que mesmo entre os comentaristas políticos do país é cualificado de prudente de máis.
Con esta situación os diferentes partidos enfróntanse a unhas
eleccións nas que se respira continuidade. Sen o trasvase do Ebro
enriba da mesa, o PSOE conseguiu facer da estabilidade institucional unha arte, converténdose
na forza máis votada na maioría
de comarcas do país. Ninguén se
pregunta por qué o PSOE aragonés é a única agrupación socialista do Estado que, podendo gober-

nar coa esquerda, faino coa dereita.
Pola súa banda, o PP non semella estar na mellor das posicións para avanzar, especialmente porque fixo unha purga
interna que rematou coas ansias
de renovación dos sectores
máis novos.
Independentistas
Capítulo á parte merecen os partidos de ámbito aragonés. A
Chunta chega ás eleccións despois de pasar a súa primeira crise. Aínda está sen pechar o asunto da expulsión das mocidades,
Chobenalla, oficialmente motivada polo independentismo destas e a súa posición contraria á
Expo 2008 de Zaragoza. Ademais, hai pouco xurdiu o primeiro partido que aspira a competir
por parte do seu electorado, Estado Aragonés (tomando o nome
dun histórico partido fundado
nos anos trinta por Gaspar Torrente), partido independentista
que, para continuar co apego dos
aragoneses ao surrealismo, fixo
o seu congreso fundacional en
Barcelona e que non ten pensado
presentarse a estas eleccións.
Máis preocupante para os dirixentes nacionalistas foi a forte

oposición do principal xornal do
país, Heraldo de Aragón, á xestión de CHA no concello de Zaragoza, onde está coaligado co
PSOE de Juan Alberto Belloch
(mentres que é oposición ao
PSOE de Marcelino Iglesias a
nivel autonómico). Os inquéritos
apuntan a unha posíbel freada
nun partido que se acostumou no
pasado a contar as citas electorais por ascensos continuos. En
todo o caso, polo menos a priori,
mesmo os maiores detractores
recoñecen que o descenso de votos non será moi acusado.
No caso do Partido Aragonés
(PAR), forza que desde o 1987 só
estivo fora do poder dous anos, rízase o rizo da orixinalidade aragonesa. O seu “home forte”, José
Ángel Biel, vicepresidente de
Aragón desde o 1999, aspira a ser
presidente de Aragón e alcalde de
Zaragoza ao mesmo tempo, nunha xogada que semella un “todo
ou nada”, unha forte aposta para
tentar derrubar o pacto de esquerdas entre o PSOE e CHA. Biel xa
estivo estes catro anos a abandeirar a oposición desde o Goberno
aragonés contra os proxectos “estrela” da coalición da capital, como fora no caso do novo estadio
de La Romareda (parado xudi-

cialmente nunha decisión inédita
na política aragonesa e, posibelmente, española).
A comarcalización, antiga
reivindicación da esquerda aragonesista fronte ao despoboamento rural, converteuse tamén
nun dos principais cabalos de batalla dun partido que, con apenas
8 deputados nas Cortes de Aragón, dorme tranquilo sabendo
que ten a chave do goberno. Como xa amosara no pasado, o
PAR é quen de gobernar co
PSOE ou co PP.
No caso de IU a súa batalla é
pola propia existencia institucional. Sen concelleiros nas principais cidades e cun único deputado no palacio da Aljafería, vanse
ver en dificultades para manter
unha representación que nesta
última lexislatura xa atinxiron
por escasas centésimas.
Con esta situación, o luns 28
de maio todo apunta a que Iglesias
volverá ter dúas posibilidades: ou
gobernar coa esquerda nacionalista ou facelo co PAR. Só as matemáticas, ou sexa os cidadáns cos
seus votos, poderían obrigarlle a
decidir pola primeira opción. Até
entón, Aragón seguirá sendo a excepción en case todo no conxunto
do Estado, ou non?♦

unha concepción intelectual rupturista na súa inmensa utilidade recíproca nunque dignifique a emigración e modernice ha sociedade globalizada.
En terceiro lugar, o consenso. Coa diásas bases da súa integración na política e
pora hai que facer política de país e non de
na sociedade galega.
Esa definición debe ter en conta, co- partido, e iso obriga a definir un consenso
mo mínimo, os seguintes parámetros. En básico que nos permita optimizar este reprimeiro lugar, a bilateralidade. A políti- curso, en condicións de permanencia e
ca galega para coa diáspora debe asegu- continuidade, protexéndoo dos avatares
rar a participación activa da propia emi- propios da alternancia. Ese consenso non
gración. Nese colectivo existen entida- soamente debe ser partidario, senón que
des e persoas de enorme relevancia en debe intentar alargarse á propia sociedade
diferentes campos que poden dar unha civil. En suma, deixar de enredar e consvisión complementaria e enriquecedora, truír unha política madura que conte cun
amplo soporte.
distinta, probabelAs manipulacións
mente, á que nós
e despropósitos vivimesmos temos do cos
manipulacións
e
dos nas últimas semalectivo. Cómpre revadesacreditan a solorizar entre nós a
despropósitos vividos nas
lidez da política e dos
transcendencia da súa
políticos galegos. É
contribución, non sonas últimas semanas
un problema vello que
amente polo feito hai
desacreditan a solidez non se deu atallado
décadas, senón polo
nin as iniciativas reque hoxe significan
nas súas sociedades da política e dos políticos centes engaden solucións críbeis, espede destino, onde están
galegos”
cialmente cando se
integrados e gozan de
empeñan en “innonotábel influencia.
var” resucitando teiNon toda a nosa diáspora precisa do paraugas da asistencia, mas tan antigas como fracasadas. É tempo
aínda que a inmensa maioría son uns de abrir un diálogo construtivo coa diáspora e deixar de enredar con visións unilagrandes descoñecidos.
En segundo lugar, a globalidade. É terais que, benintencionadas ou non, non
hora de rematar coas políticas parciais. contribúen mais que a desacreditar un dos
Cómpre un enfoque integral que rela- activos máis valiosos cos que contamos.
Cada vez será máis difícil convencer
cione e lles dea sentido ás diferentes estratexias e que dignifique a diáspora a diáspora de que se implique en proxeccomo conxunto. Asistencialismo, derei- tos de país porque dende Galicia todo se
tos políticos, redes empresariais, políti- reduce ou a propaganda ou a manipulacas laborais e de retorno, etc., nunca se- ción. Utilízanse en función das circunsrán suficientes se non van acompaña- tancias pero nin os aproveitamos nin lles
dos dunha visión renovada que insista somos de proveito.♦
non na busca de máis problemas, na autodestrución sistemática dos nosos reXULIO RÍOS é director do IGADI
cursos humanos máis prezados, senón
(www.igadi.org)
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O Presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, e o Ministro de Saúde e Ambiente arxentino, Ginés González,
asinando convenios de carácter sanitario en marzo do pasado ano.
G ARCÍA G RA CIELA PA CE / MSAL

Enredando
coa diáspora
XULIO RÍOS

Despois do acontecido nas últimas semanas, o próximo 28 de maio non debería
caer no esquecemento a definición dunha
política para a diáspora galega. É espe-

cialmente urxente para acoutar as inercias do pasado e formular unha estratexia
conforme aos novos tempos que poña en
valor tan importante recurso, asomando
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Descuberta unha trama que relaciona a ultradereita coas institucións

Ao sur
do río Bravo
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

Alternativa
Bolivariana das
Américas, ALBA,
naceu en decembro do
2004 coa sinatura do
acordo entre os
presidentes de Cuba e
Venezuela, Fidel Castro e
Hugo Chávez. Dende
aquela houbo cambios en
diversos países con
gobernos novos que traen
novas políticas. En
Bolivia triunfou o
Movemento ao
Socialismo, liderado por
Evo Morales. En abril de
2006 sumouse ao ALBA.
En xaneiro de 2007
Nicaragua, coa Fronte
Sandinista de Liberación
Nacional e con Daniel
Ortega de presidente,
súmase tamén. En abril
deste ano houbo unha
reunión en Venezuela dos
países citados con
representantes de Haití e
Ecuador. A súa adhesión
é cuestión de tempo.
Como reflexiona
Emir Sader, secretario
executivo do Consello
Latinoamericano de
Ciencias Sociais, a
fronteira que divide o
continente é a que
separa os países que
asinan acordos cos EE
UU, como México,
Chile, Colombia e Perú,
hipotecando o seu
futuro e evitando
regular o que acontece
na economía dos seus
países e os que
consideran prioritaria a
integración rexional.
Mesmo neste campo hai
unha división entre os
que manteñen o modelo
neoliberal, como o
Brasil, a Arxentina e o
Uruguai e os que se
enfrontan a ese modelo:
Venezuela, Cuba,
Bolivia e Ecuador.
Os países do ALBA,
contando xa Ecuador e
Haití, son unha cuarta
parte da superficie e
poboación dos EE UU.
Despois de moitos anos
de resistencia ao
neoliberalismo, xa se
traballa, xa se percibe a
alternativa. Buscan a
unidade no social,
cultural e político. O
horizonte vén marcado
por pagar a débeda que
se ten cos pobos, non que
eses pobos paguen a
débeda externa.
Simón Bolívar
semella estar vivo,
camiñando con Ernesto
Guevara. As candidaturas
á presidencia dos EE UU,
todas multimillonarias,
parecen máis mortas, sen
futuro.♦

Estado paramilitar colombiano
CÉSAR LORENZO GIL
Recentes investigacións xudiciais e xornalísticas están a revelar a profunda conexión existente entre a ultradereita paramilitar e as institucións do Estado colombiano. Escoitas telefónicas ilegais, deputados a soldo e xuíces dispostos a favorecer a condenados por terrorismo baixo a ameaza dun golpe.
Na xustiza, no parlamento, na
policía. As investigacións están a
descubrir que as ramificacións do
poder das Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) –grupo paramilitar de ultradereita– ocupan
no país as máis altas instancias.
Agora mesmo hai máis dunha
ducia de deputados en prisión (a
maior parte deles da bancada que
apoia o goberno do dereitista
Álvaro Uribe) e o xuíz que leva o
caso asegura que son 50 os congresistas que poderían estar involucrados. A maior acusación que
se lles imputa é a colaboración (seguramente a cambio dun suborno)

Luis Ordosgoitia, alto cargo do goberno Uribe, e Reginaldo Montes, deputado, no búnker da Fiscalía do Estado.

cos xefes das AUC, especialmente
a través dun pacto entre políticos e
paramilitares para “refundar o Estado”. Para os investigadores, a
parte práctica deste acordo foi unha coordinación expresa entre o
exército e as milicias ultradereitistas no combate contra as guerrillas

das FARC e do ELN e a espionaxe aos partidos da oposición.
Xustamente, esoutro piar da
conspiración, o policial, tamén
está a ser descuberto. Tras as informacións que publicou Semana, o goberno viuse na obriga de
destituír a cúpula policial colom-

biana e nomear como gran tsar
das forzas da orde a Oscar Naranjo, un dos máis prestixiosos
policías colombianos, famoso
polo seu labor contra os cárteles
da droga e máis valorado pola
oposición que polo propio Uribe.
Os novos datos que aparecen
cada día van bosquexando un crebacabezas político onde parece case demostrado que o presidente colombiano tentaba controlar ilegalmente os seus adversarios políticos
ao tempo que incumpría a súa promesa de só darlles aos paramilitares beneficios penitenciarios a
cambio da renuncia á actividade
armada. Non en van, as investigacións revelaron que os líderes das
AUC seguían a comandar as súas
milicias desde as cadeas nas que se
“hospedan”, como dixo con ironía
un xornalista de Semana. Para a
oposición, é imposíbel que a trama
se estivese realizando sen o consentimento gobernamental e sen o
apoio expreso da embaixada dos
EE UU, arestora a máis poderosa
de toda América Latina.♦

O salto de provincia a estapendencia de Eslovenia,
Crónicas do mundo
do está a piques de produCroacia ou Montenegro.
cirse nun territorio que a
Sen os aliados europeos coconstitución, aprobada en
mo Gran Bretaña ou Franreferendo en outubro de
cia que tivo ao final da gue2006, declara expresamenrra dos Balcáns, España ente como parte inalienábel
cádrase agora con Hungría
de Serbia, aínda que na
e Romanía entre os reticenpráctica deixase de exercer
tes, pero sen chegar a aliara soberanía real dende
se coas teses rusas.
1999, ano no que a resoluDende a Fundación AlLAUDELINO PELLITERO
ción 1.244 do Consello de
ternativas, próxima ao goSeguridade determinou
berno español, insístese nas
para Kosovo unha especie
vellas teses do mantemento
de protectorado baixo a tudo statu quo de fronteiras
tela das Nacións Unidas.
deseñado en Helsinki a meO plan deseñado polo
diados da década dos 70, feiex-presidente finés Martti
to anacos polas sucesivas
Athasaari, delegado espeindependencias.
cial das Nacións Unidas,
Sen referirse ao dereito á
dado a coñecer no mes de
soberanía dos pobos, o estufebreiro, está a recibir o visdo que lle pide explicitato e prace da maioría da comente á UE que defenda a
munidade internacional,
unidade territorial de Serbia,
con algunha reserva notábel
baseando os seus argumencomo a expresada desde
tos tanto na inexistencia dun
Moscova, e con algún silenEstado de dereito que garancio significativo como o de
ta a seguridade das persoas
España, que agacha unha
das minorías serbiokosovavontade de negativa a calres, nunha área territorial fuquera nova independencia,
rada polas mafias; como na
reiterada ao longo dos suceradicalización que a indeAgim Çeku, Primeiro ministro de Kosovo.
sivos nacementos de novos
pendencia producirá entre
Estados europeos dende fios partidos serbios.
nais do século pasado.
Sendo certas ambas as
novo status de Kosovo racharía as barreiras
Nos argumentos esgrirealidades, expostas nos
midos por Athasaari para que impiden impulsar procesos de autodeterminación dous argumentos anteriores,
defender o proceso de
que calquera proceso de
noutros territorios”
independencia de Kosovo
independencia deberá ter en
non aparece aquel que se
conta, onde realmente se
basea no máis elemental dereito dos pobos acordo entre Belgrado e Pristina é imposíbel. sustenta o peso argumental da función AlterAté os máis entusiastas defensores da au- nativas é que na constatación de que co novo
ao acceso á súa soberanía, aquel principio
democrático que estipula que os pobos teñen todeterminación de Kosovo, como os EE UU, status de Kosovo racharían as barreiras que
deito emanciparse por vontade colectiva dos interesados en debilitar un tradicional aliado impiden impulsar procesos de autodeterminaseus membros. “Soberanía e Estado” son de Rusia no delicado equilibrio territorial dos ción noutros territorios.
dous termos dos que fuxiu expresamente At- Balcáns, declarou por boca da súa secretaria
A pesar da posición española e da posihasaari na súa proposta que posibilita a inde- de Estado, Condoleezza Rice, que Kosovo ción tépeda de Italia, Europa preferiría que a
endexamais
volverá
ser
parte
de
Serbia,
que
pendencia de Belgrado. Existe a vontade inpalabra independencia, que non aparece no
ternacional de que Kosovo sexa a última pe- esa hipótese é imposíbel, ao tempo que ex- informe Athasaari, si aparecese explicitaza a colocar para completar e poñerlle o fe- presaron o seu temor a que esta decisión poi- mente na resolución do Consello de Segurida ter consecuencias inquietantes, ao ser ou- dade da ONU, aínda que só fose por evitar
cho ao mapa de fronteiras europeas.
A proposta que lle abre as portas á última tro precedente que alente as pretensións inde- ter que concedela máis tarde cando a transiindependencia baséase só na renuncia á posi- pendentistas doutras realidades nacionais.
ción de provincia a Estado se faga baixo a tuTemor compartido dende o goberno espa- tela da UE, tal como está previsto no cronobilidade de estabelecer un marco de convivencia común, na constatación de que un ñol, xa expresado durante os procesos de inde- grama internacional.♦

Parte inalienábel
de Serbia
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Os seus líderes reúnense en Xangai para agradecer os investimentos chineses

A economía africana podería medrar
un 6,5% no 2007
CÉSAR LORENZO GIL
O presidente do Banco de Desenvolvemento Africano (AFDB)
preveu para o continente un crecemento económico do 6,5 por
cento. Este anuncio fíxoo durante unha xuntanza deste organismo en Xangai (China) que
serve de reforzo dos fortes lazos
que existen entre o continente
africano e a potencia asiática.
Non parece moi normal que un
banco continental convoque unha
reunión do máis alto nivel (coa
presenza de media ducia de xefes
de Estado) nunha cidade doutro
continente. Mais non semella tan
extraordinario pensar hoxe en día
que a elite económica africana se
xunte na China, o seu principal
investidor desde hai case unha
década, que tamén forma parte
do AFBD desde hai 22 anos.
A China vén de aprobar un
Fondo de Desenvolvemento
Africano para o que desembolsará 5.000 millóns de dólares en
axudas, especialmente dirixidas
a infraestruturas e mellora de
servizos públicos. A estes cartos
hai que sumarlle outro millón e
medio de dólares en concepto de
condonación da débeda externa.

A

China vén
de aprobar un Fondo
de Desenvolvemento
Africano para
o que desembolsará
5.000 millóns de
dólares en axudas.
O interese chinés por África
non é novo e responde ao crecemento económico exponencial do
país asiático, que precisa unha
cantidade inxente de recursos para
manter en pé a súa crecente industria. Nos últimos anos África foi
un mercado preferente, sobre todo
para enerxía e materias primas.
O aumento do prezo do petróleo favoreceu os países produtores, que sempre tiveron na China
un comprador xeneroso que non
só pagou en diñeiro o intercambio senón que o trocou por apoio
tecnolóxico, axudas en sanidade
e educación e investimentos de
varios tipos. Esta mesma semana
publicouse que a China patrocinará o primeiro envío ao espazo
dun foguete nixeriano.
Na xuntanza de Xangai, o
presidente do AFDB, Donald
Kaberuka, anunciou que moitos
países africanos viven un momento de excelente bonanza económico e preveu un crecemento
do 6,5 por cento para este ano
(unha cifra extraordinaria se
pensamos no tamaño e na cantidade de Estados de África, que
sofre varias das guerras máis

cruentas do planeta, que padece
unha pandemia de sida e que carece de estabilidade política en
varias rexións). Tamén indicou
que varios países (caso de Nixeria) vivirán nos próximos cinco
anos transformacións económicas inéditas no continente.♦
Donald Kaberuka,
Presidente do Banco
de Desenvolmento Africano.
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E X E R C I C I O E SAÚ D E

XURXO G. LEDO

Eleccións municipais e deporte
Agora que temos por diante unhas eleccións cabe facerse varias preguntas con respecto á
consideración que ten o deporte
para os diversos candidatos.
Escoitamos a cotío que o deporte é moi importante, que reúne unha gran cantidade de valores, que é favorecedor dunha
óptima saúde, etc. Pero isto é un
discurso elaborado para a ocasión ou realmente forma parte
da vida dos políticos?
Para poder respostar a estes
interrogantes suxerimos o seguinte:Pescudar acerca de que
deporte ou actividade física e
cantas veces practican as persoas que optan a gobernarnos. Se
van a algún ximnasio verificar
se é público ou privado. Comprobar cal é o estado de saúde e
a aparencia física destas. É dicir, ver se teñen problemas de
obesidade ou dificultade para
moverse cunha mínima coordinación que denote deficiente
nutrición ou inactividade. Indagar se coñecen minimamente a
linguaxe da cultura física, por
exemplo, se distinguen entre
flexibilidade e elasticidade, se
coñecen a diferenza entre exercicio aeróbico e anaeróbico ou
se ademais de Ronaldinho coñecen a Cagigal ou algún dos escritos, por exemplo, de Manuel
Vázquez Montalbán, analizando o papel do deporte.
É moi probábel que se vos tomades a molestia de facer o que
suxerimos vos deades conta da
tremenda hipocrisía da maior parte dos políticos. Véndennos ideas,
crean campañas publicitarias e

Presentación da última Volta Ciclista a Galicia.

pregoan aos catro ventos as excelencias de algo do que descoñecen case todo. Pero eles pensan
que están autorizados a expresarse sen ter en conta unha mínima
coherencia intelectual e persoal.
Por que se non moitos profesionais da política venden as excelencias do deporte e non son quen
de practicalo eles mesmos ou coa
sua familia?, como aqueles que
defenden publicamente a ensinanza pública pero envían os seus
fillos a colexios privados.
O máximo que imos atopar
son aquelas persoas que como
foron ou son adestradores dalgunha modalidade deportiva, pasan a desempeñar o cargo de concelleiro de deportes. A formación
e a perspectiva destas persoas é

mínima aínda que certamente poden contar cunha gran vontade e
ilusión. Agora ben, todos sabemos que non se aprende a conducir soamente con ilusión, nin se
goberna só con vontade.
Aceptemos que para gobernar
non é necesario ser especialista
ou técnico pero o que ten difícil
encaixe é aquilo de “fai o que eu
dixer pero non o que eu fixer”. A
honestidade e a coherencia van
intimamente unidas e hoxe os nosos representantes e os aspirantes
a selo son recoñecidos por ser
modelos que inviten ao respecto,
á admiración ou á xustiza.
Sen entrar en valoracións de
dereita ou esquerda, de nada serve poñer unha etiqueta se non se
ten respecto polas persoas, se

A.G . N .

non se actúa con honestidade,
renunciando ao favoritismo dos
amigos e familiares, se non se
comporta con xustiza deixando
claro que esta non ten prezo.
A corrupción empeza cando
alguén se adica a algo no que
non está preparado, como o fontaneiro que se afana en arranxar
coches ou o adestrador que deseña políticas deportivas baseándose na súa experiencia como
técnico dun equipo de fútbol.
Unha práctica que parece
caer en desuso nos últimos tempos é a de crear consellos sectoriais onde haxa debate asembleario nos que, como sinala Franco Berardi (Bifo), haxa lugar
para sabios, mercadores e guerreiros. Nos que as maioría te-

ñan que escoitar e convivir coas
minorías, nos que o diálogo sexa un sinal de identidade e non
unha excepción.
No campo do deporte falta
moito respecto polos que representan a práctica minoritaria, polos que non saen nos medios de
comunicación, polos que non están adscritos a ningunha seita política ou orde case-relixiosa, pero
que traballan dende hai anos na
consecución dunha cultura física
para todos, na participación das
clases máis desfavorecidas, das
mulleres, dos adultos, dos vellos,
dos cativos do rural que non teñen transporte para poder desfrutar dun dereito constitucional.
No deporte faltan escolas e
sobran ídolos, escasean persoas
e abondan narcisistas que compiten por saír na foto ou poñerse medallas. No deporte fan falta máis lecturas de Cagigal e
menos titulares de Marca e reloxos de ouro. Claro que para isto
son necesarias unhas altas doses
de humildade, vocación pola
cousa pública, paciencia para
aturar os pequenos e valor para
chamarlles ás cousas polo seu
nome pese a quen lle pese.
Finalmente cómpre explicarlles aos aspirantes e profesionais
políticos que corren polas canchas en busca de votos que o deporte sempre implica traballo en
equipo aínda que sexa individual
e que sen adestramento non se
conseguen resultados, a pesar de
facer trampa, xa que esta dura o
suspiro dun fugaz resplandor.♦
coquegl@terra.es

FÚT BOL

Partido e
concerto a favor
da selección
A.N.T.
“Queremos xogar o mundial”.
Ese é o lema da xornada convocada por Siareiros Galegos para o 2 de xuño en Compostela.
Recuperando o espírito da
Estrada, haberá un partido
entre membros do colectivo
Siareiros Galegos e persoeiros
da vida pública galega, entre
os que xa se anunciou que haberá adestradores, ex futbolistas, xornalistas e intelectuais.
Este encontro hase disputar ás
4h30 da tarde no campo de
Santa Isabel.
Ás 8h30 haberá un concerto na sala Capitol cos grupos
Non residen+2, Skacha e Skarnio. Tamén se presentará un
DVD do colectivo.
A entrada costa 10 euros de
comprala anticipadamente, 12
na billeteira. Pódense comprar
en diferentes locais sociais e hostaleiros das principais localidades galegas. Para máis información, www.siareirasgalegas.org.♦

Berros no corredor.

Estréase
As Encrobas,
a ceo aberto

Un franco,
14 pesetas,
premio Mestre Mateo

Preséntouse en Vigo
A casa
de Lola de Andrés

No mercado paralelo de cinematografía que se instala en Cannes aproveitando o famoso festival, haberá presenza galega por partida dupla.
Presentarase o filme Berros no corredor, fita de animación feita con manises, obra de Juanjo Ramírez e coproducida pola galega Perro Verde. Este
filme hase poder ver ao mesmo tempo
no Festival de Cans. E tamén alí se poderá ver O espírito do bosque, da factoría Dygra, realizada con tecnoloxía
3D. Ademais, o 25 de maio estréase O
neno de barro, de Jorge Algora, coprodución de Castelao Producións.♦

O Auditorio Municipal de Cedeira
acolleu o sábado 12 de maio a estrea
do documental As Encrobas, a ceo
aberto. Dirixido por Xosé Bocixa, a fita aborda o conflito que na década dos
setenta traspasou as fronteiras galegas.
Sen voz en off, tan só coas declaracións e as imaxes dos protagonistas, o
documental recorda a loita que se viviu neste lugar para evitar a expropiación das terras e a construción da mina. A película, que está coproducida
por Video Films e Ignacio Benedeti
Cinema, analiza ademais o acontecido
nesa parroquia nos últimos 30 anos.♦

A película Un franco, 14 pesetas, do
director Carlos Iglesias, fíxose co galardón de mellor longametraxe na gala de entrega de Premios Mestre Mateo 06, que tivo lugar o pasado 9 de
maio. Pero non foi o único premio que
recadou. En total reuniu seis dos premios entregados. A segunda produción
máis premiada foi a obra de Miguelanxo Prado e Nani García De profundis, que se fixo co galardón á mellor
dirección, banda sonora e produción
interactiva. Tamén recibiron premio a
película O partido, o programa A casa
de 1906 ou a serie A vida por diante.♦

O crítico de cine Mirito Torreiro presentou o pasado 15 de maio no auditorio do
Centro Social Caixanova de Vigo o documental A casa de Lola de Andrés, no
que a súa directora, Olaia Sendón, reflexiona sobre a especulación inmobiliaria
na Costa da Morte. Enmarcada na vila
de Sardiñeiro, a película conta a través
dos testemuños dos veciños as mudanzas e os problemas que a presión urbanística provocou na comarca. O documental preséntase como a primeira iniciativa dun proxecto máis amplo chamado a Costa defunta, no que se inscribe a
película na que a autora está a traballar.♦
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Dous filmes
galegos
en Cannes

O cambio cultural
Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura e Deporte.

17-M. FESTIVO SEN FESTA. A Consellaría
de Cultura vén de anunciar que o 17 de Maio deixará de ser non laborábel. A idea, aínda en análise, pretende potenciar a venda de libros procurando inserir a celebración na rutina social. Arestora, o Día das Letras
era unha data marcada en vermello no calendario máis gorentosa para
non ir traballar e aproveitar os primeiros solciños que para lembrar qué
é o que se celebra. Non hai festivo que mereza tal nome sen unha festa
que o acompañe. Así está marcado na nosa conduta e podemos pensar
en datas santas que acabaron volvendo ao negro do traballo por falta de

P. VILABARR O S

entusiasmo (o 19 de marzo, San Xosé, por exemplo). Para que a cultura galega se poña de festa cómpre que a xente saiba que se celebra,
coñeza o persoeiro homenaxeado e entenda que é unha boa escusa para
achegarse aos libros e demais letras en galego. Sempre que se fala deste
tema vén rapidamente ao caletre a rosa e o libro do Sant Jordi catalán
pero a idea era tan boa que xa non ten sentido copiala. Mais iso non
pode ser atranco para non usar a imaxinación e explorar novos xeitos
de xunguir un día ao ano coa nosa cultura. Que sería do San Xoán sen
sardiñas? E do 25 de xullo sen manifestación na Quintana? Pois iso,
cada festa require o seu rito e o 17 de Maio aínda non logrou atopar o seu.♦
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Cales son as liñas básicas da
celebración das Letras Galegas desta ano 2007 para a
Consellaría de Cultura?
Máis que relanzar o Día 17
de Maio cunha programación,
queríamos que coincidise coa
posta en marcha dun importante
paquete de medidas estruturais.
Sentar as bases das liñas principais da industria cultural e da do
libro en particular. Ademais, vimos de presentar a proxecto polo que se creará a Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC). Este esforzo vai
acompañado cunha programación cultural específica, tanto
propia como en colaboración
con entidades e agrupacións. É
de resaltar que, por primeira
vez, comezou unha importante
colaboración coa Rede CAT en
Catalunya, senlleiramente Sons
Galiza, e toda a que se está a facer en Lisboa, que se denomina
Portugaliza. Estamos moi contentos coa resposta en ambos
casos, conseguindo o noso obxectivo de dar a coñecer fora o
que é a cultura galega.
Cales serían, xa que logo, os
trazos distintivos deste goberno a respecto dos do PP nesta
celebración do 17 de Maio?
Nós non queremos deixar o
17 Maio unicamente nun mes de
homenaxe á figura escollida pola Academia. Queremos converter todo o mes nunha referencia,
por iso deseñamos esas medidas
estruturais que van dirixidas a
mudar profundamente o mundo
cultural. Tamén non é casualidade que, por exemplo, Cultur-gal,
se celebre neste mes, como escaparate do mundo cultural galego, con grande éxito, teño que
dicilo. Penso que xa chegou o
tempo de facer simplemente un
“quedabén”. É necesario que este mes sirva para ollar as novas
bases da cultura galega e tamén
para enxergar cara a onde vai.
Neste aspecto, é básica a política cultural que ten que pór en
marcha e impulsar o goberno.
Outra da características da nosa
política cultural é a aposta polas
novas tecnoloxías. Aí está o programa de I+D que estamos a pór
en marcha en colaboración coa
Consellaría de Industria.
Desde hai algúns anos
existe unha polémica sobre o
17 de Maio. Se este día ten
que deixar de ser festivo, se
ten que tomar outros roteiros... Cal é a postura do súa
consellaría?
O Día das Letras, como ben
sabe, é competencia da Real
Academia Galega...
Pero o Goberno é quen ten
a facultade de poñelo festivo
ou non, de orientar dalgún
xeito tamén a celebración.
Efectivamente, pero nós queremos decidir os temas en colaboración. Temos debatido xa
bastante con diversos sectores
culturais. Case todos fan fincapé
no problema que representa que
o 17 de Maio sexa festivo. Consideran que vai en detrimento do
espallamento cultural, de que a
cultura saia á rúa e se faga máis
visíbel. Penso que é preciso
transformar todo o que está a redor do 17 de Maio. Témolo acordado xa co sector do libro, que é

Ánxela Bugallo
‘É necesario transformar o 17 de maio’
AFONSO EIRÉ

A celebración do 17 de maio está a ser cuestionada por diversos sectores.
Nesta entrevista, a conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, afirma que xa comezou o proceso para a súa reforma. Poderá deixar de ser festivo como demandan, entre outros sectores, os libreiros. Así o vai defender no Consello da
Xunta. Por outra parte, vén de presentar o borrador do texto da futura Axencia Galega das Industrias Culturais. Explícanos aquí as súas liñas básicas.

PA C O VILABARR O S

o que máis reclama unha reforma. Imos suxerirlles de cara ao
próximo ano ao Goberno e a
Academía eses cambios.
Repaso á media lexislatura
Logo vai alá a metade da lexislatura. Que cousas quixera mudar desde a Consellaría de Cultura e aínda non puido facelo?
Moitas. Os mecanismos non
son tan rápidos como nos gustaría. Penso que un dos obxectivos
principais é o de crear un marco
normativo axeitado a través da

cultura. Que xa se está a facer,
pero aínda queda moito traballo.
Realizamos o estudo e diagnóstico, pero o reto é agora completar
o eido normativo, sobre todo en
patrimonio e artes escénicas.
Creamos os primeiros chanzos,
como nas artes escénicas ou na
colaboración e proxección internacional. Tamén estamos a traballar en sectores como na música aos que antes se tiña esquecido. Este ano presentamos o primeiro programa de deporte na
escola e queremos mudar radicalmente a percepción neste ei-

do, vencellando deporte e cultura e de integración da muller con
deportes de tipo mixto...
Un destes pasos é a promulgación da Axencia Galega das Industrias Culturais.
Cales son as liñas básicas do
proxecto?
Pretendemos consolidar o
noso tecido empresarial-cultural
naqueles ámbitos nos que xa se
atopa cunha importante fortaleza e naqueles máis febles, apoio
á construción dese tecido. Queremos asegurar a presenza da
cultura galega dentro do merca-

do global e, para iso, tanto empresas como creadores individuais van ter o apoio da Xunta.
Estamos a falar de convenios
tanto con institucións públicas
como privadas, liñas de crédito,
subvencións, actuacións de carácter comercial e internacional... É unha aposta polo tecido cultural galego. Fortalecendo
o xa existente e creando naqueles sectores que aínda non exista. Queremos que a cultura galega estea presente no mundo e,
para iso, ten que contar con todos os apoios necesarios non
mercado interior.
Cal será o seu organigrama?
Esta nova axencia asumirá
as funcións do actual IGAEM,
quere dicir, todo o relacionado
coas artes escénicas e coa música. Tamén incluirá a actual
Axencia Galega do Audiovisual e recollerá as competencias relativas ao libro e ao
mundo editorial.
Vaise axudar tamén aos
creadores individuais...
Na lei recóllese tamén o
apoio aos creadores individuais.
Estamos a ver que son moi
críticos... Paulino Martínez Pereiro afirmaba nestas mesmas
páxinas, que teñen totalmente
esquecida a música clásica.
É san o papel crítico das xentes da cultura, pero esta afirmación non se corresponde para nada coa realidade. Esta consellaría
fixo, por vez primeira, actuacións
no eido da música clásica que antes non se facían. Á parte de
apoiar festivais aos eventos máis
importantes, fixemos o noso propio proxecto, Cameralia, que non
trata só de pór en marcha actuacións senón que ten relación tamén coa educación, algo que para nós é sumamente importante.
Neste proxecto participaron todos os conservatorios galegos e
os seus alumnos puideron actuar
e aprender dos grupos de cámara
que trouxemos de fóra.
Por outra parte, estamos a
crear o noso propio patrimonio
de música clásica e asegurarnos
a conservación. Non é menos
certo que aínda queda moito por
facer. Pero niso traballamos.
Ademais das críticas máis
ou menos fortes que recibe do
ámbito cultural, a súa consellaría semella que se converteu no branco predilecto dos
ataques do PP.
É lóxico. Rachamos no eido
cultural con todo o que viña facendo o PP. Demostramos que
había un xeito distinto de xestionar a cultura. A maioría das críticas do PP veñen dadas por que
nós non discriminamos á hora
de traballar. Hai determinadas
persoas, por exemplo as que
pertencen a Nunca Máis ou Burla Negra, que o PP pensa que
non deberían ter dereito a traballar. Así o dixeron publicamente.
Esa foi a gran crítica. Todos sabemos o que significa a plataforma Nunca Máis e o que había
antes. Iso é o que manca moito o
PP. Pasamos dunha cultura agrilloada a unha cultura libre, dunha cultura de amiguismo a unha
política cultural de apoio aos
sectores e aos creadores. Nada a
ver co que antes existía.♦
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Un dado
VÍTOR VAQUEIRO

H

ai anos, anos abondo,
moi lonxe do lugar no
que me acho, púxose en
marcha un movemento, que
chegou a ocupar un lugar proeminente na Historia e que
pasou a ser universalmente coñecido como Nais da Praza de
Maio, representante da
determinación, a decencia e a
dignidade perante a ditadura.
O percurso inexorábel do tempo mudou aquelas nais en avoas e iso fixo que xurdisen as
Avoas da Praza de Maio.
Falando con total sinceridade,
eu nunca cheguei a entender
porque non se puxera en pé un
movemento semellante que
respondera ao nome, por
pormos un exemplo, de Pais
da Praza de Maio, ou de Avós
da Praza de Maio. A realidade,
embora, foi que, polos motivos
que for, tais entidades xamais
chegaron a se constituir.
Hai anos, tamén anos
abondo, apareceu un
movemento, no interior do
proprio país, coñecido como
Érguete, que supuña a denuncia da mafia narcotraficante,
da mafia policial, da mafia encubridora, da mafia dos
sicarios, da mafia silandeira e,
en resumo, de todo ese xigantesco aparello corrupto que tiraba proveito do negocio da
morte. E o sexo –se
quixermos, o xénero– deste
colectivo era, ignoro se exclusivamente, mais si esmagadoramente feminino.
Estas e outras ideas, ben
tópicas por certo –aínda que,
de cando en vez, non vén mal
lembrarmos o tópico, que contén, sempre, unha fracción de
verdade– bulían na miña mente cando conducía, por unha
estrada das Rías Baixas,
despois de rematar un obradoiro de literatura impartido,
durante unha semana, nun Instituto de Bacharelato dun lugar
que non importa xa como se
chame, porque o dado sobranceiro, medoño, aterrador vén
constituído polo feito de que o
curso era, naturalmente, gratuíto, de natureza non obrigatoria,
e limitado a só vinte persoas. E
o dado –arrepiante– é que nen
un só exemplar de home se
apontara. Vinte raparigas, vinte, alí, perante miña.
E os mozos?. Tirando
unha minoría que sempre
estraga todo, imaxínoos enleados en cousas verdadeiramente importantes, como a
estarrecente conxunción de
saque e volea de Rafael Nadal
–unha das persoas que máis
leva loitado contra a
globalización capitalista– a
combinación de velocidade e
sangue frío que atesoura
Fernando Alonso –un dos
grandes intelectuais do noso
tempo– ou a mistura de toque
de balón e de visión do xogo
de Guti –piar inprescindíbel
do movemento pola autodeterminación–. Xustamente como
debe ser, e trunfando cada día
cunha maior solvencia como o
Down Jones e o Nasdaq.♦

Día das Letras en Galiza e
na emigración
legas por quinta vez consecutiva. En distintos concellos de
Ourense, grazas á Rede de Dinamización, os cidadáns poden emprender á súa particular homenaxe á escritora á vez
que toman contacto coa sociedade da información. Na Coruña, Ferrol e Sada acollen as
actividades creadas polo programa Lingu@cción 2007,
que lle permite aos nenos coñecer a obra e a vida da poetisa de Noia. Rianxo, a terra de
Castelao, emprende un ano
máis a súa propia homenaxe á
cultura.
Pola súa banda, a Asociación do Casco Vello de Vigo
homenaxea a Mariño cunha
ofrenda floral e con diversos
actos amenizados con música
popular. Dende o Casco Vello
insístese na tarefa de dignificar
e promocionar o galego.
En Pontevedra, o 17 de maio dá
comezo con ruadas, obradoiros,
murais, homenaxes e unha Festa da Palabra nas distintas prazas da zona vella da cidade.

MARÍA OBELLEIRO
Gran parte dos concellos afanáronse en brindar a súa
propia ofrenda ás letras en
actos que abranguen dende
recitais poéticos até roteiros
culturais. Pero non só Galiza
pon todo o seu empeño na celebración do 17 de Maio, alén
do país ofrécese un bo número de actos conmemorativos.
Coa celebración do 17 de
maio, a cultura galega vive o
seu día grande. Este ano, que
se adica á poeta María Mariño, o Día das Letras Galegas
volve afortalarse con actos
promovidos por distintos concellos e colectivos culturais.
O tributo previsto polos
membros da Real Academia Galega céntrase en Folgoso do Courel, cuxo camposanto é o lugar
no que se dará conta da ofrenda
floral e do recital poético adicado
á escritora de Noia. A antiga escola de Seoane foi o centro elixido para celebrar a sesión plenaria
extraordinaria e de carácter público na que interveñen Darío
Xohán Cabana, Rosario Álvarez
Blanco, Xosé Luís Méndez Ferrín e o presidente da institución,
Xosé Ramón Barreiro, encargado de pór fin aos actos do día.
A RAG non é a única institución pública que homenaxea a
María Mariño. A Consellería de
Cultura tamén deseñou actos de
celebración propios outorgándolle ao 17 de maio unha proxección cara ao exterior. Primeiro
foi o turno das máis de 1.100 panaderías que ofreceron bolsas do

Alén de Galiza

A.G . N .

pan cos versos de escritoras galegas, agora tócalles aos portugueses disfrutar da cultura e das
letras da Galiza en distintas iniciativas ao longo do país luso.
Cultura vén de inaugurar unha
mostra en Noia sobre a vida e
obra da homenaxeada.

Actos na Galiza
O 17 de Maio está presente
nas catro provincias galegas a
través dun amplo abano de actividades. A Asociación Cultural Alto Minho rende a súa
propia homenaxe ás letras ga-

Barcelona, Badalona e Cornellá,
cun amplo programa de actividades, acollerán durante estes días
conferencias, certames, recitais e
mesmo obras de teatro. Xosé Ramón Barreiro, Manuel Rivas,
Carme Blanco e Suso de Toro
serán algúns dos persoeiros que
participarán nestas xornadas. En
Euskadi, Zamora ou Madrid tamén se prevén actos para difundir as letras no exterior.♦
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Contar unha vida

Da novela policial ao
relato solidario
Públicanse Acio sanguento e O son das buguinas
Títulos: Acio sanguento / O son das buguinas.
Autores: Carlos Freire Cordeiro / VV AA.

Biografía de María Mariño,
de Xerardo AgraFoxo, é un
percorrido histórico da
existencia vital da autora
noiesa, da
que se cumpren este ano
catro décadas
desde a súa
morte. As circunstancias
da súa nenez,
o trauma da
guerra, a
estancia no
Courel, que lle
abre as portas á poesía… Todo
se recolle nesta obra que agora publica Galaxia.♦

Edita: Xerais.

Logo de ler estes dous títulos
irremediabelmente lembramos
aquela antiga polémica da década pasada, cando a literatura para mozos e mozas comezaba a
asentarse e houbo voces que avisaron do pernicioso que sería
(era, é) afacer lectores mozos a
lecturas frívolas e intrascendentes. Téñase en conta, por outra
banda que a calidade na elaboración dos discursos non re- Grande
presenta nin- mérito
gún obstáculo
senón todo o teñen as
contrario. Dici- personaxes
mos isto a raíz infantís de
desa estendida O son das
crencia segun- buguinas,
do a cal este ti- que son
po de lectores maioría
precisan discursos pouco e coas que
e l a b o r a d o s , é sinxelo
sinxelos, por- empatizar.
que senón refugan a lectura.
Acio sanguento obtivo o Premio de Novela por Entregas
2005 de La Voz. O dinamismo
no desenvolvemento da trama
adoita ser esixencia distintiva
neste tipo de discursos, nos que a
fragmentación da lectura tamén
obriga ao uso de recursos que
capten rapidamente e manteñan
o interese do lector. Do segundo
vense ocupando case sempre o
narrador, de quen depende algo
tan fundamental como a creación e configuración das personaxes. Nos discursos detectivescos ou policiais é frecuente que
se xogue con estereotipos, primando os aspectos organizativos
da trama. Inclusive cunha intensidade tan grande como aquí,
mais é que nesta novela resultan
pouco críbeis, como eses homes
chorando no hombreiro das súas
noivas. Se a estrutura, a organización da trama, está pouco traballada e moi esixida (espazo
dispoñíbel: 31 capítulos breves);
se as personaxes están deficientemente configuradas; se
non se dispoñen elementos que
manteñan a intriga; se non se
coidan os ambientes nos que se
moven as personaxes; se nin sequera se actúa sobre a linguaxe
(recurso, tópico, mínimo: á ironía)... que é o que queda?, que é
o que se pode ofrecer?, con que
interese imos ler?

Para grandes e
miúdos
Xerais publica dúas novidades
sobre a autora que se
homenaxea
no Día das
Letras 2007.
María Mariño. Vida e
obra, de Carmen Blanco,
pescuda nas
pegadas
biográficas da
poeta e tamén
nos insire na súa obra
lírica. A vida secreta
de María Mariño, de
Fran Alonso (con ilustracións
de Fino Lorenzo) explica as vivencias da escritora desde
unha óptica máis axeitada para
os lectores máis novos.♦
res Ruíz son os autores dos relatos de O son das buguinas que
van acompañados polas ilustracións de Xulia Barros e precedidos dun texto preliminar de María Reimóndez no que se explican as actividades e filosofía da
ONG Implicadas/os no desenvolvemento, texto que á súa vez
ilustran fotografías de Paco Vila
Barros. A propia María Reimóndez achega tamén un relato baseado en feitos reais, no que se

veu enriba logo da catástrofe da
tsunami e na, ás veces hipócrita,
maneira en que as organizacións
occidentais entenden a cooperación internacional. O volume
vén cun DVD no que se explica
o labor de IND e a filosofía de
cooperación na que cren, unha
breve historia das ONG, un xogo e unha reportaxe sobre as
consecuencias da tsunami e a
maneira de traballar de IND.
No que se refire aos relatos,

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. NEW YORK, NEW YORK.
Inma López Silva.
Galaxia.

1. BIOGRAFÍA DE Mª MARIÑO.
Xerardo AgraFoxo.
Galaxia.

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

2. DICIONARIO DE MULLERES
GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

3. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.
4. TRES SEGUNDOS
DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
5. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

3. FEISMO? DESTRUIR UN PAÍS.
Varios.
Difusora.
4. A VIDA SECRETA
DE MARÍA MARIÑO.
Fran Alonso.
Xerais.
5. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

Relatos solidarios
Marilar Aleixandre, An Alfaya,
Fran Alonso, Rosa Aneiros,
Agustín Fernández Paz e Dolo-

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

abonda comezar a ler calquera
deles para decatármonos de que
a lectura que temos diante paga
a pena (e moito) desde o punto
de vista estritamente literario. E,
sobre todo, son unha excelente
mostra de como a ficción nos
achega a maneira de pensar e de
vivir de xentes coas que axiña
experimentamos unha solidariedade emocional conmovedora.
Precisamente, sendo relatos
tan diferentes entre si, inclusive
con tramas que acontecen en
diferentes continentes, salienta
esa grande facilidade coa que
os/as autores/as fan ao lector
partícipe de padecementos que
poden ter lugar en xeografías
(humanas e físicas) ben afastadas da nosa. Grande mérito niso teñen as personaxes infantís,
que son maioría e coas que é
sinxelo empatizar. Tamén o feito de saberen ubicar rapidamente a problemática sobre a
que asenta o relato. E esa empatía, esa corrente de solidariedade que percorre ao lector, lógrase inclusive desde relatos
que non agachan o seu carácter
ficcional. Sobre todo o de An
Alfaya, o de María Reimóndez
xa vimos que está baseado en
feitos reais, e tamén o de Dolores Ruíz non agacha (todo contrario) inspiración nun feito real do que semella reconstrución
ficcional, e dos demais está moi
clara a súa filiación realista.
O son das buguinas reconcílianos coa boa literatura á vez
que nos lembra a necesidade de
sermos solidarios.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Análise literaria
Ao xeito de análise literaria enfoca o libro María Mariño no
ronsel das escritoras galegas,
de Mª Pilar García
Negro a homenaxe á
autora destacada no Día
das Letras.
Os
fundamentos
da súa lírica, a
importancia
do feminino, a
técnica
lingüística e
poética empregadas. Ademais,
extractos das súas obras e
varios apéndices. Edita
Laiovento.♦

Os versos
María Mariño só publicou en
vida un poemario, Palabra no
tempo. Postumamente,
publicouse
Verba que
comenza.
Agora, con
edición de
Patricia Arias
Chachero,
publícase unha Antoloxía
poética da escritora de
Noia. En total
son 40 versos do primeiro volume e 20 do segundo que
comparten as teimas líricas da
escritora. Edita Galaxia.♦
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Alameda
Nº 26. Marzo 07.
Dirixe: Cándido Prego.
Edita: Sociedade do Liceo de Noia.

Lola Arxóns escribe sobre as
xornadas de homenaxe que en
diversos anos se lle ofreceron
a María Mariño. Xerardo
AgraFoxo remeda unha
especie de autobiografía da
poeta. Inclúese unha entrevista
con Maite Martín, sobriña neta da escritora. Mercedes
Barrenechea,
Teresa
Barrenechea e
Soledad
Barrenechea analizan a
experiencia vasca
da autora.
Tamén escriben sobre a literata Avelino
Pousa Antelo, Antón Riveiro
Coello e Antón Rodríguez, entre outros.♦

Encrucillada
Nº 152. Marzo-abril 07. Prezo 5 euros.
Dirixe: Pedro Fernández.

Andrés Torres explica a
pluralidade de interpretacións
sobre a resurrección. Xosé
Ramón Mariño analiza a relixiosidade popular e os símbolos da resurrección. José Mª
Pérez-Soba dá conta de cómo
as relixións
orientais
tratan a vida despois
da morte.
Engracia
Vidal e Mª
Paz López
reflexionan
sobre a posibilidade de
mellora nos
funerais. Ademais, as
tradicionais seccións de política (por Xosé Luís Barreiro
Rivas), cultura (por Xoán
Bernárdez Vilar) e relixión
(por Rubén Aramburu).♦

Raigame
Nº 26. Maio 07.
Dirixe: Mariló Fernández e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Neste número inclúese un caderno especial sobre María
Mariño, coordinado por
Carmen Blanco. Ademais,
Xavier
Castro
lembra a
historia
da vestimenta
galega.
Vicente
Feixóo
repara na
toponimia
do concello de Riós. Israel Barandela
e Xosé Manuel Lorenzo analizan os petroglifos das terras
da Mezquita. Xoaquín Vega
estuda a casa tradicional de
Manzaneda. Xabier Limia investiga o cambio tecnolóxico
nos fornos de pan de Cea.♦

Empresarios galegos,
unha historia inédita
O libro axuda a romper tópicos e simplificacións
Título: Empresarios de Galicia.
Autor: Xoán Carmona Badía (coord.).
Edita: Fundación Caixa Galicia.

Existen en Galicia varios discursos sobre riqueza, empresa e emprego. Un deles sería o paradigma ferrolán: unha cultura empresarial e territorial estancada económica e demograficamente despois de sucesivas reconversións
industriais. Sobre este modelo,
Francisco Rodríguez, líder Non é este
da UPG e do
un conto
BNG, historicamente alérxi- de heroes
co á privatiza- senón un
ción da antiga percorrido
factoría Astano, pola
hoxe defende diversidade
para Navantia empresarial
Fene “unha prinun país
vatización fiábel, na que par- de eivas
ticipen empre- seculares,
sas galegas” (El nun libro
P a í s , que achega
30/01/07).
á historia
Outro dis- de Galicia
curso é o dun
aspectos
Vigo económica e socialmen- inéditos.
te dinámico e
emprendedor: “podería ser a Barcelona do Atlántico que (...) reclamaba a comezos do século XX
Antón Villar Ponte. En Vigo a
xente dá a impresión de que se ergue todos os días co afán de recoller uns euros antes de que cheguen ao chan. Vendendo chatarra,
facendo coches, exportando granito ou preparando conxelados ou
gambas con gabardina os vigueses amáñanse para enriquecerse á
maior rapidez posíbel”. (Antón
Baamonde, El País, 26/03/07).
Existen outros imaxinarios
socialmente asumidos, que proclaman a seguridade funcionarial/laboral: “A miña xeración foi
educada con moitas prevencións,
medos e desconfianzas respecto
da clase empresarial. A aventura
do empresariado (privado, naturalmente) era considerada ou estraña ou de alto risco na cultura
laboral da miña infancia, sempre
apegada ao seguriño, ás formas
da sociedade tradicional, obsesionada por gañar unhas oposicións
a algún posto de funcionario público. “o pan do Estado é escaso”,
proclamaba un vello mestre daquela, “pero dunha brancura infinita”. E alá iamos todos: a opositar”. (Víctor F. Freixanes, La Voz
de Galicia, 8/03/07).
Tamén está estendida a cultura da sospeita: “A desconfianza diante deste espírito emprendedor (e transformador) vén dada polos prexuízos ideolóxicos
verbo do diñeiro (prexuízos bastante hipócritas, propios da cul-

tura católica, non así da protestante) e, no noso caso, tamén polo discurso marxista, dominante
na nosa xeración universitaria,
que identificaba automaticamente empresario con capitalista explotador” (Víctor F. Freixanes, La Voz de Galicia, 8/03/07).
Unha última voz debuxa ao
empresariado como refractario
ao uso do idioma galego ou a ter
representación política propia:
“O proceso político dos últimos
150 anos en Galicia vén definido pola existencia dun pacto (...)
baseado na renuncia á propia
identidade e con ela ó autogoberno, a cambio da participación
no proceso modernizador español” (Manuel Veiga, O pacto
galego na construcción de España, Ed. A Nosa Terra, p. 21).
Nesta república verbal dos
discursos, o libro coordinado por
Xoán Carmona Badía é unha
aproximación, retrato, historia
de vida, reportaxe social, económica e empresarial a dúas ducias
de empresarios de Galicia entre
o século XIX e gran parte do XX
e ten mérito porque “hai 20 ou
30 anos non sería posíbel un libro coma este (...). Vivimos tempos nos que está a mudar o suxeito do relato histórico. No canto de actores colectivos, sexan
pobos, clases, nacións ou mesmo
estruturas, o discurso historiográfico hoxe predominante prefire falar de individuos concretos, de actores singulares, de figuras que permitan combinar a
percepción do factor humano
coa relevancia social ou comunitaria nun campo determinado da
actividade económica, liderado
social, político ou cultural. (Ramón Villares, Introdución, p. 28)
Tal variedade de personaxes
retratados fai parte da amenidade
da lectura deste libro, onde se
poden atopar historias de corte
romántico (o mito do marqués
de Sargadelos), ou Pedro Murias, da fábrica de tabacos La
Meridiana, un deses galegos que
fixo as américas e morreu rico na
Habana en 1906, con 66 anos, de

tuberculose pulmonar e fixo popular o lema gañar moi pouco e
vender moito na Cuba de 1874.
Morte duns, negocio doutros: a comezos do século XX,
en pleno nihilismo terapéutico,
sen remedio para a tuberculose,
a crenoterapia era o mito -se
non cura, tampouco ten efectos
secundarios prexudiciais- sobre
o que Enrique Peinador ergue
en Mondariz Balneario unha arquitectura epatante, un lugar de
referencia a imitación de Wiesbaden ou Baden-Baden, modelos do cambio que se estaba a
producir: de centros de saúde a
centros de lecer, representación
e relacións sociais para as elites.
A historia é unha matriz de
cambios estruturais na empresa: a
independencia de Cuba prexudica os empresarios que apoiaban o
goberno español, a suba do carbón e o peche das exportacións
procedentes do Reino Unido –derivadas da I Guerra Mundial–
provocan a Idade de Ouro da minaría peninsular (caso de Marcelino Suárez González, Caleras de
Valdeorras), a paralización da nosa flota pesqueira ou a dificultade
para importar maquinaria.
Estes condicionantes provocan situacións de crise empresarial ou estratexias de diversificación: José María Rivera, de La
Estrella de Galicia, ante a mingua de ingresos polo subministro
de auga en alxibes para os bous,
amplía o negocio da cervexa. A
casa Barreras, pola súa banda,
aumenta a exportación de conservas e a construción de novos e
maiores barcos para chegar a caladoiros máis afastados e tamén
principia a fabricación de tecnoloxía naval propia coa construción de caldeiras e motores.
A Guerra Civil é punto crucial para algunhas das empresas mellor estudadas neste libro: o crédito naval que permite financiar até o 80% do valor
dos buques cun tipo de xuros
reais negativos e un prazo de
amortización de 20 anos está
na base financeira da expan-

sión da construción naval e da
flota pesqueira de posguerra, e
tamén nalgunha das súas máis
persistentes debilidades históricas estruturais: o minifundio,
a falta de dimensión ou escala
que se repetiu nos anos 60-70.
A fase posterior á II Guerra
Mundial foi representativa sobre o que sería a economía no
complexo empresarial galego
do mar: os pesqueiros volven
ao Gran Sole e benefícianse da
veda forzosa da guerra e, ante o
éxito, vense acompañados por
barcos do Cantábrico e norte de
Europa, o que significa o esgotamento do caladoiro, o devalar
da construción naval e unha das
crises cíclicas do sector.
A parte máis documentada
do libro, enriquecida non só por
fontes empresariais, administrativas ou fiscais senón polo retrato e, por veces, a voz dos seus líderes, corresponde ás empresas
máis próximas no tempo, esculca do camiño ininterrompido de
adaptación, dimensión e competitividade (Fenosa, Pescanova,
Coren...), ou tamén do cumprimento da maldición de Buddembrook: a imposibilidade de chegar á terceira xeración empresarial (Melitón Domínguez Leal,
Massó, Curbera, Álvarez, etc.).
Moisés Álvarez, a mellor
biografía do libro, ilustra a época do proteccionismo franquista, a ostentación, a proximidade
e utilización do poder político, o
paternalismo, o individualismo
e a incapacidade para transmitir
o legado, cos resultados sociais
e laborais que chegan até hoxe.
Capitáns de empresa, empresarios schumpeteriáns ou líderes feitos a si mesmos, como
acontece con escritores, sindicalistas ou políticos, non é este un
conto de heroes senón un percorrido pola diversidade empresarial nun país de eivas (políticas,
xeográficas, económicas, etc.)
seculares, nun libro que achega
á historia de Galicia aspectos
inéditos e necesarios para entender a elite económica responsábel dunha parte da nosa historia
tan substancial como social, cultural e educativamente invisíbel,
simplificada ou caricaturizada.
Se o ortodoxo marxismo-leninismo contemporáneo galego
defende a privatización da empresa pública en Ferrol e a traíña
(combatida sindicalmente a comezos do século XX como aberrante signo da explotación laboral e medioambiental) é santificada como deporte e símbolo
popular de Galicia, algo vai mudando nos discursos sobre empresa e sociedade.♦
MANUEL P. RÚA
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Haring: a arte aprendida da rúa
A Fundación Caixa Galicia mostra en Ferrol
a obra dun dos renovadores da plástica estadounidense
Título: Obra gráfica completa sobre papel,

1982 - 1990.
Autor: Keith Haring.
Lugar: F. Caixa Galicia (Ferrol), até 10 de xuño.

Keith Haring é o típico produto, falando en termos artísticos, da sociedade estadounidense da década do 1960 e Haring
1970.
Anos apreséntase
nos que a sociedade norte- nos cunha
americana es- linguaxe
taba a ser za- propia e
randeada por tratando
m o v e m e n t o s temas
e s t u d i a n t í s , universais.
oposición social a intervención en Vietnam, defensa dos dereitos dos
pretos, etc.
Keith Haring (Kutztown
(Pennsylvania, 1958)-Nova
York, 1990) é apresentado
moitas veces coma un mito.
Certamente, o morrer novo,
por causa da sida, o ser un artista comprometido non só na
loita contra a epidemia, senón
o declararse artista vinculado
na loita pola defensa dos homosexuais, fixo del un artista
contrario ao estabilishment.
Forma parte dun grupo de artistas dos barrios mais problemáticos de Nova York, caso
do Bronx... entre os que está
Jean Michel Basquiat, cunha
biografía parella a Haring.
Son artistas que utilizan os
grafiti para expresaren todo o
seu rechazo á sociedade que
os marxina. Este grupo de artistas, asiduos de clubs de
música rock-punk, foron introducíndose en galerías dun
novo barrio, o East Village,
que a partir daquela se fixo
famoso grazas a Basquiat ou
a Andy Warhol.
Haring non só terá os gra-

fiti que ve nas rúas como referencia para crear a sua propia linguaxe, senon que ao
chegar a Nova York acode ás
clases dun dos primeiros teóricos da arte conceptual, Joseph Kosuth, do que aprenderá que o principal na obra de
arte é a idea, e o seu carácter
autorreferencial. E os debuxos da televisión, tamén serán
o seu referente para crear a
súa obra.
A exposición ‘Obra grafica
completa sobre papel 19821990’, que se pode ver na Fundación Caixa Galicia de Ferrol, amósanos as creacións do
autor. As figuras humanas como base de moita da súa obra.
Retorcéndose, duplicándose
como realmente o que son,
monigotes debuxados. A súa
famosa icona do can, bebés,
pratos voantes, etc etc. Cada
gravado seu ten intencionalidade, inda que aparentemente
non se vexa.

Haring
apreséntasenos
cunha linguaxe propia e tratando temas universais. Temas
como a homosexualidade, da
que tratan varios gravados. Tema este no que na historia da
arte se ten interpretado a obra
de certos artistas, pero non feita de xeito explicito como
agora. O xeito de facer, a utilización dunha liña grosa e a
utilización de cores primarias,
polo que foi definido como artista do pop-art, fan da sua linguaxe algo de seu. Non deixa
de saltar á vista a influencia de
certas culturas indíxenas.
E para rematar chama a
atención que o único retrato a
xeito de caricatura que se nos
ofrece a mostra do artista, sexa de un dos mais renomeados artistas e teóricos da arte
conceptual: Joseph Beuys.
Polo demais, caricatura moi
boa.♦
XESÚS L. PIÑEIRO

O Porriño 1936
Xosé Ramón Paz Antón
A represión sobre o movemento obreiro e as organizacions políticas
da Fronte Popular no Porriño é estudada nesta obra nas súas distintas
facianas. Deste xeito relaciónase un ronsel de persoas asasinadas, fusiladas,
encarceradas, exiliadas, fuxidas ou que padeceron outro tipo de represalias,
sacando á luz os seus nomes, biografías, lugares da morte e outros datos
relevantes atopados ao longo da investigación.
O rigor documental pretende ser a máis acaída homenaxe á extensa nómina
de vítimas que sufriron as penalidades do levantamento.

A

N O S A

T E R R A

Nº 1.268
Do 17 ao 23 de maio do 2007
Ano XXX

LITERARIA

febre
O soño da
Murado
Miguel Anxo

d en tes
Trinta e dous
z López
Xabier Lópe

liza
Made in Ga

e
Séchu Send

Finalista Premio
Torrente Ballester 2006

BIBLIOTEC A COMPOSTELA

ixes nunca
Non me de
ro
gu
i
Kazuo Ish
Premio Novela Europea
Casino de Santiago 2006

Fuxir
e Toussaint
Jean-Philipp
Premio Médicis 2005

ENSAIO

rnalismo
Eidos do xo
igosa
e
R
Carlos G.

grante
O voto emi
e
d
il
Anxo Lug

e
Ar te e par t
zás
Xurxo Borra

C O S TA O E S T E

Ana
Soidades de
Fabra
i
rra
e
i
Jordi S

fida
Comedia bí
ez Singala
ñ
Nú
l
Manue

nca
Viaxe a Libu
z
e
ñ
Yá
Antonio
Premio Raíña Lupa 2006

Nº 1.268
Do 17 ao 23 de maio do 2007
Ano XXX

Seguro Azar

Sarkozy

A industria cultural busca
consolidar a cita de Pontevedra

DAMIÁN VILLALAÍN

R

Cultur-gal, dez mil visitantes e cento trinta actos
A.N.T.
Do 10 ao 13 de maio celebrouse a primeira edición do Cultur-gal no Auditorio de Pontevedra. O balance da organización mostrouse optimista,
tanto co número de visitas
contabilizadas como polo resultado das máis dun cento
de actividades programadas.
Quen non foi ao Cultur-gal perdeuse unha ocasión de palpar
boa parte da criatividade galega
dos últimos anos, nos campos
da literatura, a música e o audiovisual. Pero máis anos han
de vir, porque se algo amosaba
o ambiente vivido nas catro xornadas é a necesidade de deixar
que o evento se asente e a tradición chame por un certo turismo
cultural que de feito existe. O
modelo de Durango que o director da feira, Roberto Pérez Pardo, reseñaba como espello a
imitar nestas páxinas hai unhas
semanas é boa proba diso.
A feira aprende tamén de intentos anteriores, como os Salóns do Libro e por suposto de
experiencias comerciais que se
manteñen desde hai décadas, como as Feiras do libro, tamén chamadas a ser transformadas. En
todo caso os datos que fornece a
organización son claros: arredor
de 10.000 persoas acudiron ao
reclamo das actividades programadas, preto de 60 stands cunha
superficie de 4.000 m2, 10.000
visitantes e unha media de 35 actividades diarias, máis dunha terceira parte delas destinadas aos
máis cativos, O total da oferta foi
de 40 películas, 15 encontros
con escritores, 15 concertos ao
vivo, 8 presentacións de discos,
5 exposicións, 5 lecturas, 5 mesas redondas e 5 obradoiros.
Roberto Pérez Pardo, director
de Cultur.gal, expresou o seu optimismo dada a resposta do público, “isto ten futuro. O primeiro pa-

PA C O VILABARR O S

so, que era dar a coñecer a nosa
proposta e que o nome Cultur.gal
estivese estes días na boca da xente, xa está conseguido. Pensando
en próximas edicións, o obxectivo
primeiro é ampliar a oferta de expositores e lograr maior presenza
dalgúns sectores”.
O escritor Fran Alonso, vicepresidente da Asociación
Galega de Editores, gremio que
promove a feira, sinalou que
“neste momento tan vizoso pa-

A N osa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,
deseñado por Pepe C arreiro,
a partir das letras de C astelao e
a espiral celta.

ra a cultura galega, en que están a xurdir propostas de calidade, Culturgal conseguiu ser o
aglutinador de todas elas e o
escaparate de proxección dese
rebumbio cultural. O evento é
o primeiro paso do único futuro posible para a industria cultural galega. É unha iniciativa
que vai conseguir crear sinerxías entre os distintos sectores da
industria cultural. De feito, durante estes días concretáronse
XA N C ARBALLA

varios futuros proxectos de colaboración entre distintas empresas”.
Alfonso García Sanmartín,
presidente da Asociación Galega
de Editores congratulouse da
idea de modernidade que conseguiran transmitir, “mesmo do deseño do espazo expositivo coma
da calidade dos produtos culturais que se producen en Galicia”.
Respecto da continuidade do salón e da súa sede, dixo que “haberá unha primeira fase de avaliación e conclusións, e, nun período case inmediato, poñerémonos a traballar na organización
da segunda edición”. Canto á sede do vindeiro certame, “hai varias teorías entre os membros da
xunta xestora, porque a nosa experiencia con salóns deste tipo é
a itinerancia, pero é posible que
volvamos repetir en Pontevedra.
Por descontado, estámoslles moi
agradecidos ao concello da cidade, que nos cedeu o Pazo da Cultura e nos brindou todas as facilidades, así como ao resto das
institucións que se implicaron na
organización do Cultur.gal”.♦

Prezo: 20 euros.
Peticións ao teléfono
986 433 830.
EDICIÓN LIMITADA.

odeado de intelectuais
que levan ben un par de
décadas gañando a vida
co exercicio profesional da
palinodia, non é estraño que o
novo presidente francés, Nicolas Sarkozy, se apunte tamén á
embestida contra aquel mítico
e ambivalente episodio que
foi Maio do 68. Moito do bo e
do malo que vivimos hoxe,
das nosas liberdades e dos nosos desasosegos, proceden directamente daquela revolta,
que cambiou o mundo polo
método da impregnación máis
que polo dunha revolución fallida, culminada cun
asoballante triunfo electoral
do vello Charles de Gaulle.
Maio do 68 púxolle fin a
unha maneira de entender a
sociedade burguesa que tiña o
seu punto: decoro indumentario, vostede, rituais, seguridade, respecto. Trouxo canda el
iso que se adoita definir como
“liberación dos costumes”
(beizóns!), pero mercantilizou
o desexo e fíxonos a todos un
pouco máis maleducados e
anómicos. A publicidade e a
moda son as ramas da arte comercial que lle teñen que estar
máis agradecidas, tanto pola
fondura como pola duración
da súa influencia sobre elas.
É case seguro que, ata pouco antes das eleccións,
Sarkozy non vía nas desordes
de Maio nada máis que un
problema de orde pública, un
precedente xa algo remoto das
revoltas queimacoches das
banlieus. Como aplicadísimo
ex-ministro do Interior, esa era
a máxima reflexión á que lle
correspondía chegar. Debeu de
ser o intelectual de turno, neste caso André Glucksmann,
militante maoísta no 68 e convertido agora nunha especie de
neocon á francesa, quen lle
meteu na cabeza ideas máis
elaboradas arredor dos efectos
perversos sobre a civilización
occidental do Maio máis
famoso da historia.
Pero ten razón Bieito Iglesias cando sinalaba hai uns días, nun dos seus magníficos
artigos en El Correo Gallego,
a escasa lóxica dun Sarkozy
que se di decidido a rematar
coa herdanza sesentaeoiteira
ao tempo que profesa unha vida erótica definida por Iglesias
como propia dun gandaio. É
certo: casou máis dunha vez,
practica a parella aberta
cunha neta de Isaac Albéniz e
esta, aínda por parte, seica non
lle foi votar nas eleccións,
quen sabe se por causa
dalgunha disputa de cama. O
caso é que o tal Sarko é, cando
menos neste aspecto, un fillo
do 68, un confrade do desexo
liberado, un situacionista
sexual. Por iso, agás que nolo
explique, non hai modo de saber se, en vez das ensinanzas
de Glucksmann, non foron uns
cornos mal levados os que determinaron a súa xenreira antimaio.
Xa se sabe que detrás das
filosofías máis pesimistas ás
veces só hai unha molesta dor
de moas.♦

O s O BXECT O S
que encerran P O ESÍA
M.V.
Xosé María Álvarez Cáccamo
presenta no Auditorio de Vilagarcía e até finais de mes a súa
obra obxectual Underwood. O
poeta expón ante o público unha
colección de traballos que reflexionan sobre a literatura e os obxectos literarios (o libro, a vella
máquina de escribir, as propias
pezas da máquina...). A serie, en
parte xa coñecida através dunha
mostra anterior en Cangas, vese
agora ampliada e permite afondar na estética cada vez máis lograda do autor de Calendario
perpetuo.
Na súa versión de escultor
Cáccamo acada unha ironía que
non é tan visíbel nos seus textos,
quizais, aventuramos, porque
nesta arte síntese máis libre ou
dito doutra maneira, non se toma
tan en serio o oficio. Esa actitude, non embargante, non o leva á
improvisación ou ao espontaneismo, de modo que o resultado
acada perfección técnica e a liberdade interpretativa que precisa toda obra elevada.
A eficacia e a versatilidade
deste Cáccamo artista chama a
atención polos produtos tan acabados que nos ofrece, ricos en liñas de visión e notabelmente
evocadores. O recurso ao libro e
a máquina de escribir acentúan
ese ton alusivo, metafórico. Vemos aquí un Cáccamo xa madu-

ro no traballo coas pezas e do
que se pode falar en primeiro
plano, sen deixar este labor para
unha segunda liña creativa, por
tras da súa poesía.
Lendo con atención a súa poesía dámonos conta de que non
está lonxe do traballo que valoramos aquí. Moitos dos seus poemas aluden ou teñen como referencia o mundo obxectual. A

cambio, unha das lecturas desta
particular mostra escultórica é
sen dúbida a poética. En ambos
casos, estamos tamén ante un
Cáccamo que reflexiona e que
mide o peso (emocional e connotativo) dos obxectos cos que trata ou tratou na súa vida. Iso si, xa
o dixemos, o Pepe Cáccamo escultor resulta máis lúdico, máis
irónico que o poeta.♦

Recreación libre
dun ordenador de
madeira, peza titulada
No campo das ideas (2007).
Á dereita, James Bond dispara
un poema de Pondal nunha
imaxe engastada nun libro, a obra titúlase Cóncava furoca (2003)
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Lolas
MARGA ROMERO

N

Roberto Caamaño en 1928.

C aamaño
M. BARROS

Ao redor de 6.0 0 0 fotos e 2 0.0 0 0 negativos é a herdanza gráfica que deixa tras a súa morte o fotógrafo muxián Ramón C a amaño, un desbordante arquivo que dá conta de case un século de vida na C osta da Morte.
Vinte pesetas foi o prezo que un
adolescente Ramón Caamaño tivo
que pagar pola súa primeira cámara. “Deillas á Rivadulla o Vello,
que tiña un coche de cabalos co
que ía até a Coruña. El mercoume
a primeira cámara, unha máquina
de caixa de foto fixa”. A culpábel
de que en Caamaño espertase ese
forte interese pola fotografía foi
Ruth Matilda Anderson. En 1924
a fotógrafa de National Geographic estivo na Costa da Morte pousando o seu obxectivo nunha terra
tan descoñecida para ela como para boa parte do mundo. Alí é onde
o adolescente lle confesa a súa
paixón pola fotografía. Nese tempo é cando Caamaño comezou a
facer as súas primeiras fotos nas
festas da Barca coa intención “de
deixar recordo de todo canto vían
os meus ollos”.
Cunha aprendizaxe autodidacta, Caamaño xa dende o ano 1925
comeza a fotografar todo aquilo
que chama a súa atención, dende
os ambientes mariñeiros, os traballos coas redes, o secado de congros até as procesións marítimas,
as mallas ou as corozas que se empregaban para protexerse da choiva. Coa súa Kodak ao lombo retrata feiras, peregrinacións e romarías e boa parte das actividades
laborais da época quedarán reflectida no seu arquivo. Máis de oitenta anos despois, esa produción
fotográfica segue tendo un valor
documental moi destacado en
canto é testemuña de oficios e de

costumes agora desaparecidas.
A finais da década dos vinte e
primeiros dos anos trinta, Caamaño trasládase a Compostela
onde traballa con Ksado e a súa
irmá Carmiña, e depura a súa
técnica asistindo a clases nocturnas na Escola de Artes e Oficios.
A súa liña de fixar a vida cotiá
das vilas segue estando presente,
como xa anunciaba a súa publi-

cidade: “Ampliacións tipo cine,
portátiles e luxosos cadros a todo
retoque, propio para familiares
ou falecidos”. Así, poden verse
desta época imaxes de nenos nas
escolas, mulleres aprendendo a
coser cunha máquina Singer,
compañías de teatro e mesmo
velorios e os costumes funerarios do campo galego.
A dura situación da posgue-

Observando as fotos de Ramón Caamaño, Muxía 1965 (pormenor).

rra cortou o que podería ser unha
carreira brillante. Ademais, moita da súa produción pérdese porque o fotógrafo tivo que vender
as películas e parte das placas, ás
que despois se lle sacaba a emulsión. De todos os xeitos, durante
a súa traxectoria profesional algunhas das súas imaxes foron reproducidas en xornais e revistas
como ABC, Ahora, Céltiga, La
Voz de Galicia, La Noche, Vida
Gallega ou Alborada.
O home do cine ambulante
Ademais da fotografía, Ramón
Caamaño foi seducido polo cine,
unha atracción que o leva a mercar en 1927 unha máquina Pathe
Baby para proxectar películas
polas vilas e aldeas da comarca
de Corcubión. Miguel Strogoff,
O sitio de Tolón ou Unha misión
estraña foron algunhas das películas mudas que o muxián pasaba en bares, garaxes ou prazas de
peixe convertidas en salas de
proxección. O propio Camaaño
era o encargado de poñer voz e
comentar estas fitas, que sorprendían fondamente os veciños,
pouco afeitos a esta nova arte.
Aquela paixón por fixar os
recordos levouno á conservar
ademais cámaras, libros e os documentos. Agora deixa un amplo
arquivo con ao redor de 6.000
fotografías e 20.000 negativos
que percorren perto dun século
de vida na Costa da Morte.♦

on importa o
atrevemento, xa que o teatro necesita público, todo
o público do mundo. Aproveitarei este espazo do que dispoño
para facer publicidade claramente. Quero convidalos e convidalas
a que asistan ás representacións
de Lolas no Teatro Arte Livre, rúa
Vázquez Varela, núm. 19 en
Vigo. Haberá funcións para todo
o mundo e cadeiras para ocupar,
sempre hai cadeiras de folga en
todos os teatros, poñámoslle
remedio. As funcións de Lolas serán os venres e sábados ás 21 h.
30 m. e os domingos e festivos ás
20 h 30 m. Lolas baséase nunha
idea orixinal de R. Fassbinder,
que R. Cordovani e E. Moreno,
autores do texto, transforman
nunha historia nova que vai acontecer, aínda que o público só o
saiba nun momento preciso, o día
20 de abril de 1945, no Neues
Kaffee Vaterland de Berlín, lugar
de entretemento, alianzas,
traizóns, lugar da traxedia e da
comedia. Coa guerra de fondo ou
dentro da guerra, co individuo
cuestionado, con todas as
derrotas, onde cada personaxe ten
o seu lugar na pirámide das
vítimas. O nazismo que se pode
trasladar á actualidade. A liberdade interrogada en cada canción
interpretada ao vivo, quizais
coma desespero, letras que borran
as fronteiras entre o masculino e
o feminino, que debaten a identidade sexual, algunhas chegadas
da República de Weimar,
adaptadas á nosa lingua. Vostedes
gozarán sen dúbida do espectáculo que se ve desde a platea, non
poderán imaxinar o que ocorre
dentro, ese outro teatro medido e
preciso, marcado para axudar nas
64 mudanzas de roupa, nos 98
cambios de luz, na banda sonora
que envolve cada escena, todo
perfectamente sincronizado, mentres as cortinas fechan e abren
mundos de colores que envolven
á miseria humana e os soños. Alí
dentro todos os actores: R.
Cordovani, E. Moreno, Agustín
Leirós, J. L. Miranda. Alí todas as
actrices: Humy Donado, Marta
Villar e Marga do Val. Toda a
compañía participa nesta festa interior que muda o espazo. Hai algo fascinante que só se comprende se se vive, a descuberta humana dos actores e das actrices, que
encarnaran outras vidas, mentres
van deixando nos ensaios a súa
propia pel, a súa identidade que
agarda coma un traxe no camerino. Foi, e así descúbrome
ocupando o corpo de Marga do
Val, marabilloso compartir o
abandono da pel e da identidade,
con toda esta compañía entregada
até o final, con todas as nosas diferenzas, con todos os nosos textos e subtextos, o resultado vese
no escenario. Dentro, sobre todo
as mans de Agustín Leirós e a
paciencia infinita de Marta Villar,
fixeron áxiles as nosas mans para
trocar o son e a luz, cando eles están no escenario. Lolas é unha
obra de individuos que sofren unha historia, é a propia historia. Para Marga do Val é unha felicidade
compartir o teatro dentro do
teatro e saber que o escenario é
tamén unha obra de todos. Por favor, acompáñennos.♦
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Unha estrela
no colo
MARICA CAMPO

O

utrora o mes de maio
era o mes das flores.
Venid y vamos todos /
con flores a María / con flores
a porfía / que madre nuestra es.
A capela do colexio, máis tarde
a do instituto, despois a do convento a onde me levara unha
rebeldía a medida dos tempos
en que me tocou ser adolescente, recendía a azucenas, esas
flores brancas que os cregos
comparaban coa brancura da
pureza, da virxindade e da castidade, conceptos ben difíciles
de distinguir para unha pura,
virxe e casta rapaza do
tardofranquismo. Cada día
unha promesa, un sacrificio,
unha flor desfollada diante do
altar... Maio era así, santo e inmaculado, até sentirte tan transportada a outra dimensión, que
mesmo soñabas con que che
caese unha planta na cabeza para espertares no ceo.
Agora maio é o mes das
Letras Galegas. As letras non
fan dano, non molestan. Outra
cousa é a fala e a súa defensa.
Mira que se ponen pesados estos del Bloque. Cada uno debe
de hablar en lo que le de la gana y no imponernos el gallego.
Un mes ao ano non fai dano.
Marica, y tú no podrías venir a
hablarles a los niños de la María Mariño esa? Mes de maio,
mes do ritual. El año pasado te
nos vino Fulanito y el anterior
Menganito. No te me gustaría
que este año quedasen sin las
Letras Gallegas. E ti a
sementar “letras galegas”
procurando na alxabeira forzas
para acreditar en que o esforzo
paga a pena, que menos é nada.
Ti a deixar a mensaxe de que as
letras galegas teñen que ser todo o ano e que, se os nenos e
nenas non a falan todos os días,
non hai futuro para a lingua e,
por ende, para Galiza. Mesmo
mandas mensaxes para os profesores que, ao final, te felicitan
en castelán: Como se nota que
eres maestra, sabes conectar
muy bien con los niños, hay
que ver como te escuchaban.
Merda –pensas-, que xa se sabe
que dicilo para unha mesma
non é tan mala educación.
Mes de maio, dezasete, e
perdoen que lles fale de algo
tan persoal, é o aniversario da
miña nai. E xa van noventa e
dous. Cada día máis feble, só
fortes a vontade, a memoria e
a fábrica dos bicos. Lembro
que, sendo moi nena, un día
que marchaba de viaxe moi
cedo, pasou polos cuartos a bicar os oito fillos como acostumaba. Percibín, aínda
durmida, os seus labios no
meu colo. Espertei e, de
contado, volvín adormecer.
Soñei que viñera unha fada e
me deixara unha estrela alí onde ela pousara o seu bico .
Coido que é o soño máis vivo
que recordo e sei que sempre
me acompañará aquel bico.
Non haberá unha fada que
nos bique a boca a todos os
galegos e galegas e deixe alí,
como unha estrela e para
sempre, a palabra de noso?♦

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

Entre o Cabaret e a gestapo
M. BARROS

A Alemaña nazi e a II Guerra Mundial son o pano de fondo no que transcorre Lolas, a segunda
produción da compañía Teatro Arte Livre. O escenario é a Casa das Lolas, un prostíbulo e cabaré no que a guerra e os seus negocios, a opresión e a liberdade e as contradicións do ser humano se ensarillan coas cancións prohibidas polo nazismo. A estrea é o 16 de maio en Vigo no TAL.
Lola é o novo espectáculo do Teatro Arte Livre, un musical con
guión de Roberto Cordovani e
Eisenhower Moreno, que traslada o espectador as contradicións
e as brutalidades do réxime nazi
da man dos actores dunha compañía de cabaré Neues Kaffe Vaterland de Berlín, que acollía soldados de paso e a membros da SS
até o final da guerra, cando bailar
estaba prohibido debido aos continuos bombardeos. A Casa das
Lolas é o prostíbulo e o teatro no
que representan a súa función, un
espectáculo cotiá marcado polos
negocios sucios que crean as
guerras ao seu redor, pero tamén
pola falta de liberdade, a opresión, as contradicións e as ambigüidades dos seus personaxes.
Lilí Marleen é o tema que

abre o espectáculo. Klauss, un
actor libertario oprimido polo réxime, que actuou para o nazismo
por necesidade é o encargado de
poñerlle voz sobre o escenario a
unha das cancións alemás máis
famosas, popularizada durante a
Segunda
Guerra
Mundial.
Klauss, interpretado por Roberto
Cordovani, traballa na Casa das
Lolas, o prostíbulo rexentado por
Schukert (Marga do Val), un
construtor enriquecido á conta da
guerra. A trama da nova proposta
de TAL arranca coa chegada de
Herr von Bohn, o novo responsábel de urbanismo da cidade, que
se fai pasar por Esslin para formar parte do elenco como cantante. A Casa das Lolas convertese coa súa chegada nun labirinto
de conspiracións e de decadencia

moral que atrapa ao resto dos
personaxes, dende a ensoñadora
Gigi, que non desiste de topar un
home que lle dea a chave para vivir a vida que sempre quixo, e a
Kristina, a nena perversa e pervertida, até o xudeu fuxido da
Gestapo Abeiro Keller e Max, un
home que tan só quere traballar.
Con esta nova proposta, o musical volve recuncar na sala viguesa Teatro Arte Livre. Mais desta
banda, Cordovani e Eisenhower
Moreno queren rachar cos clixés
do xénero, esa alegría e a festa que
inunda o escenario en cada representación, para falar dunha realidade dura e dramática, coa intención ademais de achegar “novas
reflexións” sobre un momento
histórico fondamente estudado.
Ademais de cancións propias
do cabaré, prohibidas polo nazismo na Alemaña da II Guerra Mundial, o apartado musical inclúe toda unha serie de temas que cuestionan e lle ofrecen ao espectador
datos sobre os personaxes, os seus
sentimentos e as súas reflexións.
“Gostaba de incluír ese universo
máis político e máis intimo” sinala Eisenhower “de afondar a través
da música nas contradicións humanas, na soidade que vai máis alá
do propio show”. Nesta arriscada
montaxe, inspirada en Fassbinder
e con axudas do Igaem e a Consellaría de Cultura, o apartado musical consegue acadar protagonismo
de seu e converterse nun dos aspectos máis destacados.

Máis elenco
“Complexo, laborioso e moi documentado”, o espectáculo Lolas
conta cun elenco máis elevado do
habitual. Desta vez, xunto a Cordovani e Esenhower sóbense ao
escenario ademais de Humy Donado, que xa forma parte da compañía dende a súa interpretación
en Ollares de perfil, e Marta Villar,
tamén membro de TAL desde o
seu traballo en Un día de formiga,
Agustín Leirós, José L. Miranda e
a escritora Marga do Val. Esta non
é a primeira vez que a creadora toma contacto co Teatro Arte Livre.
En 2002, a compañía representou
as súas obra Belle Otero. O corpo
que fala e Aurora Rodríguez e a
súa boneca de carne. Completan a
nómina de profesionais mónica
Groba, na dirección vocal, e Paula
Cobián na coreografía.
“Este é un proxecto de equipo”, destaca Cordovani. “O que
máis me gratificou en todo o
proceso foi o coleguismo máis
puro do teatro que se creou entre
nós. Entre todos cosemos decorados, traxes... sen os grandes
departamentos que o teatro subvencionado ten que ter”.
A obra permanecerá varios
meses en cartel en Vigo. Unha
vez concluídas as funcións galegas, está previsto que a obra
saia das nosas fronteiras e inicie
unha xira que levará aos personaxes de Lolas ao escenarios portugueses, brasileiros e alemáns.♦
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Europa
e Nós
Simón Casal

M.B.

‘Tratamos
de mergullar
o xogador nunha
trama chea
de incógnitas’

O Museo do Pobo Galego acolle
a mostra que, baixo o título Célula de universalidade, réndelle homenaxe á Xeración Nós e
aos intelectuais que traballaron
para abrir Galiza a Europa.
Galicia, célula de universalidade é o título da mostra que vén
de inaugurarse no Museo do
Pobo Galego no seo da celebración dos actos da Semana de
Europa en Galiza, organizados
pola Fundación Galicia Europa
e a Fundación Otero Pedrayo.
Estas xornadas inscríbense dentro da conmemoración do día
de Europa, que se celebra en todos os estados membros da
Unión Europea o 9 de maio,
lembrando que en 1950 Robert
Schuman presentou a súa proposta de configurar o continente ao redor dunhas relacións pacíficas.
A mostra, que ten como comisarios a Afonso Monxardín e
Marcos Valcárcel e que se pode
visitar até o 15 de xullo no Museo do Pobo Galego, en Compostela, quere renderlle homenaxe ao labor da Xeración Nós, a
quen este ano a Xunta dedicou o
Día de Europa.
Organizada por Merlín Comunicacións e pola Secretaría
Xeral de Relacións Exteriores
da Xunta, a mostra está composta por toda unha serie de paneis

informativos ilustrados con
abundante material gráfico que
vai percorrendo as distintas eta-

pas da historia de Galiza e a súa
relación con Europa. As raíces
europeas da Galiza castrexa e a

A Viñoteca

romanización abren unha mostra
na que tamén se repasa o mito
artúrico e a importancia do Camiño de Santiago. O peso central da mostra recae na Xeración
Nós. Nos paneis recórdanse os
persoeiros da Galiza dos anos
vinte, como Otero Pedrayo ou
Vicente Risco e a súa obra Mitteleuropa, así como aos homes
da Xeración Galaxia, que nos
anos do franquismo retomaron o
compromiso con Europa e restauraron o labor cultural. A mostra fai unha parada tamén na figura de Castelao e na súa visión
de Europa publicada en 1948 en
A Nosa Terra.
O terceiro e último apartado
de Célula de universalidade, que
non será itinerante, da conta dos
últimos cincuenta anos tras a o
nacemento da nova Europa en
1957 e das relacións actuais que
se veñen desenvolvendo entre
Galiza e a Unión Europea.♦

ANTONIO PORTELA

Envellecer
A enorme riqueza varietal conxugada coas diferentes técnicas
enolóxicas orixina as múltiplas
posibilidades que dispoñemos
para elaborar un viño.
Na enotecnia, xunto ás continuas innovacions que se van
aplicando –ás veces de xeito indiscriminado–, tamén se recuperan sistemas de elaboración tradicionais perfeccionados.
En canto á materia prima, as
variedades de vitis vinifera diferéncianse polas súas características, que definen as diferentes
potencialidades de cada unha para ser elaboradas. Así, clasifícanse, entre outras calidades, pola
carga aromática, e existen variedades moi aromáticas, aromáticas e pouco aromáticas. Tamén
se poden distinguir variedades
con vocación de durar no tempo,
adquirindo co envellecemento
outros matices, gañando complexidade e profundidade.
Do albariño é coñecida entre
outras moitas a primeira calidade,
mais sobre esta última referida á
lonxevidade pesan moitas dúbidas, sobre todo para consumido-

res finais do viño nos que funciona a regra do “albariño do ano”.
Imos dando tombos, estivemos a piques de mandar ás coleccións ampelográficas a numerosas variedades autóctonas,
algunhas cun presente puxante
coma o godello pero que chegase a ficar reducida a unhas poucas hectáreas, pasando pola teima das variedades mellorantes,
no noso caso reducida aos tintos. O tombo que nos ocupa é o
da “crianza” do albariño, tempos e anadas investidos en pasar pola madeira unha variedade de elevadisimo potencial
aromático e acusada personalidade, que na gran maioria das
ocasións ficaba reducida ou
máis sutilmente non deixaba
outro recordo que os da madeira, cando non o do simple taboleiro golpeando as papilas e a
pituitaria, pero o que si aumentaba era o prezo.
Os que sempre rexeitaron o
contacto do albariño coa madeira
optaron pola crianza sobre lías
en depósitos de aceiro inoxidábel, neste caso o selección de

anada de ‘Pazo de Señoráns’,
con resultados de grande interese
na lonxevidade e nas calidades
dos viños elaborados. Viños vellos que non teñen contacto coa
madeira buscando o potencial de
envellecemento que posúe o albariño e que foxen do consumo
inmediato do ano.
No caso dos adeptos ao paso
por madeira os experimentos pasaron polo tamaño dos recipientes, de menor a maior capacidade, pola idade destes, de novos a
ter máis dun uso, polo momento
do paso pola madeira: na fermentación, na fermentación maloláctica, nas dúas, nas anteriores fases máis na crianza, na
crianza só, etc. Os resultados son
viños con máis integración das
calidades do viño coa madeira e
unha evolución máis positiva no
tempo, pero sempre coa pegada
da madeira.
Os dous viños que catamos
representas estas dúas tendencias, o que os une é o feito de estar creados para durar no tempo
e rachar coa idea e coa inercia do
“albariño do ano” que andamos.

■ Don Pedro de Soutomaior
Tempo 2004. Adegas Galegas

De cor amarelo palla ten un nariz dominado por unha madeira
elegante que lle confire un aire
sutil e balsámico con toques torrados e certos matices cítricos
e de froita madura. En boca, a
primeira sensación é de sedosidade, mostrándose aos poucos
graxento con sensacións cítricas que lle dan frescura, amplo,
coa impronta da madeira no seu
paso a xeito de afumados e torrados.
■ Pazo de Señoráns 2002.
Selección do ano.

A cor amarelo dourada acércanos
máis que á súa idade ao seu grao
de evolución, que se afirma no
nariz con aromas de redución na
entrada abríndolle paso á impronta das lias, o brioche, as froitas pasificadas e os torrados. Ten
un gusto equilibrado, fresco e doce con tonos licorosos e unha
grande estrutura.♦

M.B.
No seo do Cultur.gal presentouse o videoxogo ELE:
Evento Ligado á Extinción.
Esta produción, da que vostede é coordinador, vén da
unión entre Continental Games e o estudio vigués
Alia3D. En que consiste?
Trátase dun videoxogo de
acción en primeira persoa na
que se controla a un personaxe chamado K, que espertou
despois de permanecer trinta
anos crioxenizado nun laboratorio. Ao seu redor estase a
librar unha guerra entre os
humanos e os extraterrestres.
A súa misión é resolver todos
os misterios, atopar o seu propio pasado e salvar o mundo
da ameaza alieníxena.
Cando estará na rúa?
Non temos data de lanzamento prevista, pero ao redor
dun ano e medio. Confiamos
moito na calidade do videoxogo e pensamos que pode competir no mercado internacional.
Está en galego?
Está, tanto no que se refire a diálogos como a menús e ao guión.
Ademais da estética de
debuxos animados pola que
optan e coa que foxen dos xeitos realistas que caracterizan
á maioría das propostas dos
videoxogos actuais, que máis
novidades presenta ELE?
Tratamos de mergullar
ao xogador nunha trama poderosa que o bombardee con
toda unha serie de incógnitas, que deberá ir resolvendo
até o desenlace final. Tamén
empregamos outros recursos
cinematográficos como as
tramas secundarias, a banda
sonora ou os diálogos dinámicos e esprememos ao máximo o aspecto gráfico.
Como nace o proxecto?
Todo xurdiu da man de
Juan Diego e Carlos dos estudios Alia3D de Vigo, os
creadores do videoxogo.
Presentáronnos o seu proxecto e fascinounos. Levamos un ano de traballo e as
expectativas son moi altas.
Non hai moita produción de videoxogos en Galiza, a que se debe?
Temos grandes programadores, animadores e deseñadores, pero cómpre crear
unha industria que permita
que se desenrolen aquí como
profesionais.♦
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Estrelas

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

FRANCISCO CARBALLO

U

n dos aspectos
máis que sinalar
do “goberno
bipartito” é a decisión
activa da ordenación do
territorio. A falta desa
realidade era o máis
vergoñento descoido dos
gobernos anteriores. Sen
ordenación do territorio
o país carece de
esquelete, é unha colonia
á disposición de
mercenarios.
Que o goberno da
Xunta asuma os custos
municipais da
ordenación de cada
concello é de loar.
Moitos concellos están
baixo gobernos
incapaces de toda opción
a prol dos veciños; son
concellos reféns, uns de
lobbys, outros de
poderes financieiros. A
Xunta pode liberar os
veciños desas forcas
claudinas.
O BNG, na proposta
das 10 estrelas, aposta,
nesta xeira das
municipais de maio/07,
por concretizacións no
tecido urbanístico: o
40% do planeamento
construtivo ha ser para a
vivenda pública. Un
tanto a prol dunha
ordenación territorial
favorábel aos máis
necesitados. Se a isto
engadimos as
disposicións da
Consellaría do Rural que
intentan desbloquear o
parasitismo da
propiedade improdutiva,
xa temos dúas reformas a
fondo.
Vivimos un período
económico de
abundancia de diñeiro,
razón de máis para
decidir dunha vez a
superación de carencias
seculares na estrutura
territorial de Galiza sen
caer no faraonismo nin
na supeditación dos
humanos ao cemento.
A segunda estrela a
alumar neste proxecto
citado é a da
rehabiltación das
vivendas en ruína no
rural, nos cascos
históricos e nos
arrabaldos. Tense falado
de feísmo. Máis ca iso,
descomposición estética
nun conxunto de
destrución cultural: no
lingüístico, artístico e
social. Este mes de maio
pode estrelar figuracións
animadas no ceo galego,
se acertamos nas
eleccións aos concellos
que naceron no século
XIX para pousadoiros
dos rendistas e agora
poden servir de piares
aos cidadáns.♦

As adegas de Vilachá
Na primeira fin de semana de
maio celebran os de Vilachá, na
Pobra do Brollón, unha feira do
viño, que cadra tamén coa de Betanzos, cuxo viño alcumou Cunqueiro de “cadete”. Estas celebracións báquicas e exaltadoras dos
nosos viños están cada vez máis
ameazadas por mor dos controis
de alcolemia e do afán recadatorio que as autoridades de tráfico
lles transmiten aos seus axentes.
Na festa do viño de Amandi, en
Sober, polo domingo de Ramos,
xa tivemos que soprar ás catro da
tarde e libramos. O certo é que o
viño, o seu consumo, e polo tanto
o seu cultivo e a súa cultura, está
ameazado por esas modernas
mentalidades de secano que nos
gobernan e xantan con coca-cola
ou auga, mesmo da traída.
Hai xa algún tempo que nos
impactaron as adegas de Vilachá,
un conxunto etnográfico realmente asombroso de adegas centenarias nas que se gardaba o viño das ribeiras que baixan ao Sil.
Digo gardaba, porque en moitas
delas hoxe xa non hai viño. Vilachá está no alto, batido do aire e
exposto ao sol no verán. Por iso
os antergos construíron as adegas
para gardar o viño nunha valgada
fresca á sombra de castiñeiros e
carballos, lonxe das casas.
Subimos do val de Lemos
pola Pobra do Brollón, pasada a
estación do tren, deixamos a dirección da Brence e pasamos a
rentes da parroquia de Liñares,
“o mundo da mamai Otília” do
amigo Lois Diéguez. Xa perto de
Vilachá, no lugar de Salgueiros,
que pertence á parroquia monfortina de Rozavales, chamáronos a atención varias adegas aliñadas á beira do camiño, non
lonxe das casas. Deben ser unhas

dez. E as casas non deben ser
moitas máis. Na última visita, un
viciño que estaba a restaurar unha delas, ensinounos outra da súa
propiedade onde garda o viño e
ofreceunos un vaso de tinto que
estaba realmente rico e fresco
para o día de calor que ía.
O campo das adegas de Vilachá está algo apartado da aldea,
no camiño da ribeira, e forma como un rueiro de casetiñas de cachote e tellado de lousa á sombra
dos castiñeiros e carballos e cruzado por un regueiriño que lle dá
frescura ao campo. Son un total
de 37 ou 38 edificacións, algunhas axeitadas ao terreo, de ben diferente feitío e tamaño. A maioría
son pendellos baixos, cunha porta
e algún pequeno xanelo para a
ventilación, formando tres rúas
estreitas. Algunhas casetas teñen
luz eléctrica. Foron restauradas
recentemente, agás unha con propietario fóra que fica ruinosa. O
que antes era chan de terra agora
está pavimentado con laxes.
Visitado o campo das adegas
damos un paseo cara ao camiño
que descende á ribeira de Valdefrades, nome que lembra quizais a
antiga relación co mosteiro de San
Vicente do Pino. É un camiño penado e penoso, sobre todo para os
bois que tiraban cara a arriba das
vendimas. Á súa beira vemos algunhas sobreiras e collemos un
anaco de cortiza como lembranza.
Estouno a ver agora no meu escritorio mentres escribo.
Á volta facemos outro percorrido distinto que nos leva polas
parroquias monfortinas de Rozavales, Vilamarín, Caneda e Santa
Mariña do Monte até a capital de
Lemos que fica a uns 15 quilómetros. Son parroquias en descenso da media montaña á chai-

ra, con pradarías e vexetación
ben distintas da paisaxe do val.
Voltamos a Vilachá hai dous ou
tres anos con ocasión da festa do
viño. A festa comeza o sábado ao
anoitecer e o día forte é o domingo
xa de mañá. Nós fomos un sábado
á tarde. Era aínda cedo para a festa
e demos unha volta pola parte máis
vella da aldea que forma un rueiro
apiñado. É un grupo de casas amoreadas, moitas delas abandonadas
e ruinosas. Dá un pouco de mágoa
ollar como se vai esborrallando,
desaparecendo, un lugar que tivo
tanta vida e tanta vide na ribeira.
Pola contra, vense casas novas na
entrada á beira da estrada.
Fronte a Vilachá, da outra
banda do Sil, está Torbeo con boa
e interesante igrexa románica e
coa lembranza da célebre meiga.
O rueiro semellaba deserto. Seica
hai moita xente na emigración,
especialmente en Barcelona. De
súpeto, nunha das últimas casas
ollamos un home maior trafegando na adega da casa e a curiosidade fai que nos acheguemos á porta. El venos e fainos acenos para
que entremos. “A ver ho!. Xa
pensei que non viñades” é o seu
saúdo. Axiña nos decatamos que
nos confunde con alguén. Intentamos facerllo ver pero o home está contento coa chegada dos visitantes e bótase a falar de corrido.
Estivo hai pouco no hospital de
Monforte. Parece que sufrira unha caída dun burro ou así, quizá
dunha besta, lembramos que nos
dixo. O home estivo aló moi contento do trato que lle dispensaron
os médicos e enfermeiros. Parece
que os tiña convidados á festa do
viño. Para el, eu, o barbado, era
un dos médicos que o atendeu, e a
miña compañeira, a enfermeira.
En fin, non terqueamos, que en

día de festa e co anfitrión non se
debe. Probamos o viño, que non
estaba nada mal, acompañado
dun queixo curado que subiu buscar ao sobrado. Agora, e ben que
o sinto, non lembro o nome do
paisano. Ao mellor nin llo preguntamos. Vivía só e notábaselle
contento coa visita.
De aló a un pedazo dixo que
nos preparásemos para acompañalo ao campo das adegas, pois el tamén tiña alí a súa. Cara ás sete da
tarde encheu un par de garrafóns
dun pipote e cargounos nunha carretilla. Meteu tamén algo de pan e
compango, “para os amigos que
veñan” dixo, pois el agora non
vendía viño na adega. Cando tivo
todo disposto aló fumos Pilar e eu
flanqueándoo, camiño das adegas.
Xa se empezaba a xuntar xente a
carón delas e moitas xa estaban
abertas. O home pasaba entre os
paisanos todo foncho e fachendoso acompañado do seu “médico” e
da súa “enfermeira”. Polo xeito en
que o saudaban e lle falaban os
paisanos pareceunos que debía ser
un personaxe pintoresco local. Por
alí andaba o cura, o alcalde e outras “forzas vivas” que intentaban
tomarlle o pelo ao noso anfitrión.
A adega estaba case baleira e limpiña, dentro do que cabe. Dispuxo
alí as cousas e comezou a convidar
a xente que se achegaba.
Por fin, despedimonos do noso “paciente” para ir visitar as outras adegas. Fixemos as nosas libacións pausadas para comparar e
rematamos por mercar unhas botellas. O día forte era o seguinte, o
domingo. O sábado seica é máis
familiar a cousa. Con todo alegrámonos ter ido en sábado e desfrutar da festa en ton máis sosegado.
E, sobre todo, de ter coñecido ao
noso “paciente” de Vilachá.♦
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O Trinque
Fútbol outra vez en galego
A partir do 19 de maio volve haber
fútbol en directo de primeira división na Televisión de Galiza. O primeiro partido vai ser o Zaragoza Athletic, nunha recta final de liga
onde está por decidir todo: quen será

o campión, quen xogará competicións europeas e quen, finalmente,
descenderá. Ás noites de sábado, a
partir das 10, volverá sentirse cantar
gol con acento galego. Fútbol con
patacas, grelos e demais adubíos.♦

Circuítos
Circuítos 4x4
Catro ciclos: Tradición Instrumental; Voces Tradicionais; Canción de Autor e Con-Fusións. Este venres 18 ás
20h30 teremos a Os Carunchos no Centro Cívico de ARTEIXO, e a Ruote no Centro Social da Rúa en MIÑO, que
repetirán o sábado 19 na Casa da Cultura de ALLARIZ, e
o domingo 20 ás 22h na Casa da Cultura de SARRIA; o
vindeiro xoves 24 Serra-lhe Ai!!! estará ás 19h no Edificio das Universidades do Cámpus de OURENSE.♦

Corcobado
Corcobado
O recoñecido músico presenta o seu novo traballo titulado Editor de Sueños o xoves 24 na sala Karma de
PONTEVEDRA onde estará acompañado por Instructor
Mundial. O venres 25 tocará na Fábrica de Chocolate
de VIGO, e o sábado 26 no Playa Club da CORUÑA,
xunto con Holywater en acústico.♦

Sinsal
Desde Nuevo México e Hungría chegan este xoves 17 ás
22h ao Salón Teatro de SANTIAGO A Hawk and a Hawksaw & The Han Hunger Ensemble; o venres 18 poderemos escoitalos ás 21h30 no C.C. Caixanova de VIGO.♦

Sevigny
A coruñesa Lucía Rolle presenta o seu primeiro traballo, titulado Melalcoholic, con influencias do folc americano, o pop, a bossa, o jazz ou o rock, o mércores 23
na sala Ensanche de VIGO; o xoves 24 actúa no pub
d´Antón de LARACHA.♦

Festival do Nor te

Celanova

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

PIN-8
Até o domingo 27 na galería Sargadelos podemos
ollar unha mostra de arte
contemporanea realizada
por este colectivo.

BALDO RAMOS

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN LARRA

As súas xilografías e serigrafías poden contemplarse na
Fundación CIEC até o xoves
31. No mesmo lugar tamén
teremos, até o 30 de xuño,
unha mostra cos traballos
participantes no I Premio de
Arte Gráfica Jesús Núñez.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últimos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

Burela
Burela

XI Festijazz de Primavera

Carballiño

En OURENSE, no café Latino ás 23h, continúa o martes 22
cunha repichoca; o xoves 24 poderemos escoitar a Alfonso Medela Quartet ((10 euros); e o sábado 26 –en homenaxe a Billie Holiday– Charmin Michelle e Grant Stewart & Harry Allen, que, de permitilo o tempo será ao ar
libre. Máis información en www.cafelatino-jazz.com♦

■ TEATRO

En SANTIAGO, onde destaca como prato principal a actuación de Van Morrison o sábado 19 no Multiusos do
Sar ás 20h. Pero, ademais, teremos actuacións de grupos
de música e baile
tradicional todos
os días (maiormente na Praza do
Toural) dentro do
ciclo Folc na rúa;
o xoves 17 ás 23h
no Campus Sur e
con entrada libre
actuación de La
Quinta Estación;
o venres 18, Campus Party 07, música en directo,
DJs, VJs, performances e go gos
e, ás 23h no Toural, a música cubana de Rogerio
Freire; o sábado
19 no Paseo Central da Alameda ás
22h estará Gisela
e, ás 23 no Toural, Son Tres; e o domingo 20 ás 20h no
Toural concerto de habaneiras a cargo das corais Amigos
de Compostela, La Salle, Lavacolla e Alfaia.♦

D E

O Barco
Barco

Este venres 18 e sábado 19 celébrase unha nova edición
do festival que presenta un cartaz con 20 bandas e artistas que actuarán en dous escenarios no Recinto Feiral de
FEXDEGA. Desde ás 19h do venres, no escenario Caixanova, poderemos escoitar a The Blows, Mendetz e
Triángulo de Amor Bizarro; o sábado estarán no mesmo lugar Igloo, Ectoplasma e Schwarz. Polo escenario
Estrella Galicia pasarán, o venres desde ás 21h15, Travolta, Fernando Alfaro y Los Alienistas, The Sunday
Drivers, Astrud e Delorean; o sábado escoitaremos ao
Grupo de Expertos Solynieve, Sr. Chinarro, Lori Meyers, Deluxe e Catpeople. Ademais na carpa Dance
Club teremos, o venres a partir das 2h30, ao Homeboy
DJ e ao Dorian DJ; e o sábado a DJ Kitten e DJ Curtis. A
entrada custa 12 euros por día, de pillala anticipadamente, ou de 15 na billeteira, pero hai un bono para os dous
días por 18 euros –anticipado– e 22 euros o día do concerto, que ademais permite acampar gratuitamente no
Parque do Castriño. Puntos de venda anticipada e máis
información en www.festivaldonorte.com.♦

Festas da Ascensión

Van
Morrison.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ TEATRO

QUE PASA NA PRAZA?

Podemos ollar a Pablo Nojes e Páprika cos seus monicreques este xoves 17 ás
18h na Casa da Cultura.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA GALEGA
Mostra de fotografías sobre a
natureza do noso país de José
A. Acuña Estévez Luma en
Exposalnés até o 30 de maio.

O AVARO
A compañía Teatro Galileo
actúa este venres 18 ás 22h30
no Auditorio Municipal.

C U L T U R A

As obras deste artísta reúnense na mostra Libros de
artistas que se pode visitar
na Casa dos Poetas.

E

E S P E C T Á C U L O S

O lago dos cisnes
O Ballet Nacional de Lituania,
considerado como uns dos mellores da Europa –con Igor Yebra e Alicia Amatriaín como
bailaríns principais– interpreta
esta marabillosa coreografía de

Marius Petipa e Lev Ivanov,
con música de Tchaikovsky, o
sábado 19 ás 20h30 no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA; o luns
21 ás 20h30 actúa no C.C. Caixanova de VIGO.♦

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

FINA BOUZA LAGO

Durante todo maio temos
unha mostra desta artista no
Concello, no Centro de Saúde e no Colexio.

A Coruña
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
Para celebrar o 17 de maio
o MACUF organiza un
obradoiro para crianzas titulado Versos no Ar, que terá lugar entre as 17h e as
18h30; e, das 19h ás 20h,
haberá un concerto con versións cantadas de textos
clásicos da nosa lírica.
■ EXPOSICIÓNS

RGF + DDT
Roberto González e David
Trullo expoñen, até o 5 de xuño, na galería Pardo Bazán.

HENRIQUE FERRER
A sala Arte e Imaxe acolle a
mostra Human Landscapes
con obras deste artista até o
mércores 23.

rias. Concurso de ideas
Campus de Elviña Universidade da Coruña, que reúne paneis e maquetas.

MAKE BELIEVE

MEMORIA

Na galería Sargadelos temos
até o 16 de xuño a mostra de
deseño O último berro.

CASAS DOENTES
Até o 24 de xuño podemos
disfrutar na sede da Fundación Barrié deste percorrido
polas fotografías máis recentes de Manuel Sendón,
que recolle imaxes de casas
en ruínas, deterioradas ou
inacabadas, a modo de reflexión sobre o estado actual
das construcións e o significado do paso do tempo.
Ademais a Fundación tamén presenta a mostra Áreas residenciais universita-

NAS PAREDES

Abiblioteca pública González
Garcés presenta esta mostra
de cartaces até o 30 de xuño.

ELENA GAGO
Podemos ollar as súas pinturas no Quiosque Afonso
até o domingo 27.

LA GALICE.
JEAN DIEUZAIDE
Podemos contemplar as
obras realizadas polo fotógrafo francés durante as súas viaxes a Galicia nos anos
50-60 no Centro Socio-cultural da Fundación Caixa
Galicia até o 23 de xuño.

CONSERVAR
PARA TRANSMITIR

O conservador-restaurador
de bens culturais é unha
mostra que podemos coñecer no Arquivo do Reino de
Galiza até o 31 de maio e
que está organizada pola
Asociación de Conservadores e Restauradores de Bnes
Culturais de Galiza (ARCOBENS). A súa intención é a
de facer chegar ao público a
necesidade de conservar o
noso patrimonio, ao tempo
que dá a coñecer as actividades propias da profesión.

Anoushka
Shankar
estará o
sábado 26
no Coliseum
da CORUÑA.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 07
As obras do prestixioso premio de fotografía da natureza, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-

Carteleira
Carteleira

☞

HOTEL TÍVOLI. Nova fita de Antón Reixa,
con moitos actores galegos.
Varias historias encadeadas a
través dun chisqueiro. Cinema
cosmopolita feito en Galiza.

☞

A FONTE DA VIDA.
Película de ciencia ficción
que vai desde o século XVI até o
século XXVI. Un home percorre
o tempo na busca dunha cura para o cáncer que sofre a súa muller.

☞

ADEUS BAFANA. Joseph Fiennes é o carcereiro de Nelson Mandela en
Robben Island. Considera os
negros subhumanos e defende
o apartheid. Mais o contacto
co político vai facerlle mudar
de opinión.

☞

PREMONITION. Unha muller (Sandra Bullock) sofre episodios de alucinación nos que o seu marido

morre. Pero son tan abundantes que acaba vivindo en dúas
dimensións paralelas sen saber
se a real é a da súa felicidade
ou a da súa viuvez.

☞

A MALDICIÓN DA
FLOR
DOURADA.
Nova película do prestixioso
director chinés Iang Imu. Relato construído coma un enorme
folletín na época medieval do
Imperio da China. Grandes decorados nunha película de acción, amor e sensualidade.

☞

I LOVE MIAMI. O
actor español Juan Luis
Galiardo interpreta a Fidel
Castro nesta sátira de política
ficción. O comandante chega
a Miami como náufrago e
acabará coñecendo a realidade dos exiliados en Florida
desde un punto de vista humano que o fará máis receptivo ás súas ideas.

☞

A VIDA EN ROSA.
EDITH PIAF. Marion
Cotillard interpreta a famosísima cantante francesa Edith
Piaf neste biopic que mostra
con naturalidade a atormentada vida da artista. Criada nun
prostíbulo, incapaz de ter éxito
no amor, autodestrutiva, acabou morrendo aos 48 anos.

☞

A COLLEITA. Unha
antiga pastora protestante
(Hilary Swank) terá que investigar que hai de certo nunha serie
de sucesos paranormais nun pequeno vilar do sur dos EE UU.
A morte dun neno e a aparición
de moito sangue humano nun
río fan exaltar a superstición.

☞

O BO PASTOR. Filme
dirixido por Robert de
Niro sobre a creación da CIA
logo da II Guerra Mundial. A
fita dá as claves do funcionamento da axencia de espionaxe.

☞

SEDUCINDO UN
ESTRAÑO. Unha xornalista que investiga o asasinato dunha amiga, decide seducir
un millonario do que sospeita.
Historia de suspense e traizón
a maior gloria da beleza de
Halle Berry.

☞

DIARIO DUN ESCÁNDALO. Dúas profesoras,
unha veterana e outra acabada de
chegar, fanse amigas. Pero cando
a máis nova inicia unha relación
cun alumno, a vella ameaza con
contarllo a todo o mundo. É aí
cando as pulsións secretas de
ambas as mulleres sairán á luz.

☞

AS VACACIÓNS DE
MR. BEAN. O famoso
Mr. Bean gaña unhas vacacións no sur de Francia xusto
cando en Cannes se celebra o
festival de cinema. Caos asegurado e moitas risas para os
fans deste personaxe.♦

As últimas lúas represéntase o venres 18 ás 21h30 no teatro Principal da
ESTRADA; o vindeiro venres 25 chegará ás 21h á Casa da Cultura do Milladoiro, en AMES; e o sábado 26 poderemos ollala ás 22h30 no Auditorio Municipal de CANGAS.♦

MÁXIMO RAMOS

A piragua

KEITH HARING

O Centro Dramático Galego estrea esta obra, escrita e dirixida por Cándido Pazó e interpretada por Xosé Manuel Olveira Pico, Susana Dans,
Yolanda Muíños, Marcos Orsi, César Goldi, Ricardo de Barreiro e
Marián Bañobre, este xoves 17 no teatro Principal de OURENSE; o sábado 19 estará no C.C. Caixanova de VIGO; e o vindeiro xoves 24 poderemos ollala no Salón Teatro de LALÍN.♦

Mofa e Befa

nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
pódense admirar no Aquarium Finisterrae até xuño.

ALISON &
PETER SMITHSON

A Fundación Caixa Galicia
reúne, até o 10 de xuño, na
mostra Obra gráfica completa sobre papel 1982-1990
215 traballos dun dos artistas
con máis talento da arte pop.

Suso Barrio
expón
na galería
Visol de
OURENSE.

■ TEATRO

ISABEL MUÑOZ
As salas do MACUF acollen, até o 1 de xullo, a
mostra Los cuerpos como
territorio, coa que esta fotógrafa presenta unha visión estética das tribos africanas de Etiopía.

Podemos ollar á compañía Teatro de Ningures este xoves
17 ás 20h30 no teatro Jofre.

Ourense
Ourense

FRANCISCO LÓPEZ
A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

enorme forza plástica de artistas como Barceló, Broto,
Saura, Tàpies ou Sicilia.

Lugo

■ CINEMA

JOSÉ MANUEL BROTO

■ EXPOSICIÓNS

O Porriño

ENRIQUE
LLAMAZARES

II CICLO DE
MEDIOAMBIENTE

Ponteceso

Até este domingo 20 podemos visitar a mostra O tempo e o lugar no C.S.C. da
Fundación Caixa Galicia.

Co gallo do Maio Xove, organizado pola Casa da Xuventude, Amigos da Terra
celebra este ciclo con películas e documentais que
reflexionan sobre os perigos actuais do planeta e a
relación do home coa natureza, durante os martes de
maio na sala de vídeo da
Casa da Xuventude, ás
19h30. O martes 22 proxéctase O oso, de JeanJacques Annaud.

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

LETRAS GALEGAS

RETOS

MIRARTE

O Museo de Belas Artes presenta, até o 24 de xuño, a
mostra Da casa do futuro á
casa de hoxe, organizada polo Design Museum de London, con maquetas, fotografías, croques, planos, mobiliario e imaxes de vídeo de medio século do traballo desta
polémica parella de arquitectos ingleses, que sentaron as
bases do Novo Brutalismo e
da arte Pop dos anos setenta.

A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra sobre
a pintura máis gozosa e creativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se trazarán as liñas do seu traballo.

F & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mostra Castro de Elviña.
■ MÚSICA

RUXE RUXE
A banda de Aríns presenta o
seu novo disco Comercial
este xoves 17 ás 13h na
Fundación Luís Seoane.

QUEMPALLOU
En concerto presentando o
novo disco Polo aire! este
xoves 17 na Cova Céltica.
Máis
información
en
www.zoumarecords.com ou
www.quempallou.com.

ANOUSHKA SHANKAR
O ciclo Música con Raíces
presenta, o sábado 26 ás 21h,
no Coliseum a esta artista carismática cun talento extraordinario e grande coñecemento da música da India, irmá de
Norah Jones, e filla do virtuoso do sitar Ravi Shankar.

PABLO RODRÍGUEZ
Poderemos escoitar a este
guitarrista o vindeiro sábado
26 ás 19h no MACUF, con
entrada de balde, dentro do ciclo El oído contemporáneo.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIETA

Podemos admirar a obra do
pintor no Edificio Administrativo da Xunta.

NAZÓN DE BREOGÁN
A Facultade de Veterinaria
acolle esta mostra sobre o
Estatuto até venres 25.

XOÁN ANLLO
O Museo Provincial presenta unha mostra de arte
africana con pezas pertencentes a esta colección.

XOÁN GUERREIRO

A mostra do pintor titulada
Fragmentos...[de Lugo]
permanecerá até o 12 de
xuño na galería Clérigos.

ISMAELO
O pintor expón a súa obra
no Pazo da Deputación
Provincial.
■ MÚSICA

ANGER
Este grupo actúa o venres
18 no Clavicémbalo; o sábado 19 teremos na mesma
sala aos Sex Machine.

Mondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

RUDESINDUS
Até o 29 de xuño podemos
vistar na Catedral a mostra
A terra e o templo.

Narón
■ EXPOSICIÓNS

BASTERRECHEA

A Biblioteca Municipal
acolle até o luns 21 a mostra Atontado y Confundido.
■ TEATRO

TARAS MÍNIMAS

A Escola Teatro Narón actúa este xoves 17 ás 20h no
Auditorio Municipal.

Esta pintora conta coa mostra
Pregúntale a Lili na galería
Sargadelos até o xoves 31.

Oleiros
Oleiros

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA

AMIGO LOBO

Até o domingo 27 a Sala de
Exposicións do Porto presenta os 87 mellores traba-

Nabeira 07
A exposición Patrimonio do Vento
e do Sal: As embarcacións tradicionais galegas, desenvolve, a través dunha proposta museográfica
moi visual, os fitos máis importantes que marcaron de xeito determinante a nosa cultura marítima e fluvial, reflectida nunhas tipoloxías de
embarcacións. A mostra comple-

O C.C.Torrente Ballester expón a obra seleccionada no
XIX Premio de Gravado.

EMIGRADOS

Este xoves 17 teremos a peza Sempre ao lonxe ás 20h no Auditorio Municipal de CARIÑO; o venres 18 poderemos ollala ás 21h na Casa da Cultura Ramón Martínez López de BOIRO.♦

Xoán Anllo
expón
no Museo
Provincial
de LUGO.
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llos seleccionados na IX
edición da recoñecida Bienal Internacional.

Lagarta,
Lagarta, Lagarta
Lagarta

méntase cunha serie de actividades
didácticas e obradoiros para crianzas, exposición de embarcacións e,
mesmo, inclúe actividades de navegación naquelas sedes que reúnan
condicións axeitadas. Este xoves
17 estará en PONTEVEDRA, e o domingo 20 en BUEU. Máis información en www.nabeira.org♦

■ EXPOSICIÓNS

Até finais de xuño podemos
visitar no Castelo de Santa
Cruz a mostra Lenda e Realidade do Lobo Ibérico, adicada a Félix Rodríguez de
la Fuente, composta por
módulos fotográficos, exemplares naturalizados, pezas
óseas e fósiles.

Ordes
■ MÚSICA

DIOS KE TE CREW

A xira Maila nai ke te pariu chega este venres 18 á
sala Kilé.

■ EXPOSICIÓNS

AMARES
Este programa para promover a explotación sostíbel dos recursos mariños
presenta a mostra itinerante Áreas Mariñas Protexidas, desde o martes 22 no
Supercor.

MARÍA MARIÑO
Na A.X. Amencer temos até
o 3 de xuño unha retrospectiva sobre a súa vida e obra
e a mostra O mellor libro.

SUSO BARRIO

A obra do artista exponse na
galería Visol até o xoves 31.

LER IMAXES

Podemos ollar o arquivo fotográfico de Julio Cortázar durante maio no C.C.
da Deputación.

FRUELA ALONSO
A sala Alterarte do Cámpus
acolle, até o venres 25, a
mostra Aquel insensato xogo de pintar.

MAKALAITTIK

Podemos ollar as obras de
Manu Muniateglandikoetxea na galería Marisa
Marimón até finais de maio.

TINTORESCU
O Ateneo presenta unha
mostra de José Antonio
Martínez e Francisco Javier Álvarez.

OS NABIS
O C.C. Caixanova acolle,
até o 27 de maio, a impresionante mostra Profetas da
modernidade que, con 70
obras, aborda o estudo do
grupo artístico seguidor de
Gauguin e da escola de
Pont Aven, posteriores ao
impresionismo e pais dos
postulados da abstracción.

A A.C. Monte Branco do
Couto continúa a celebrar os
25 anos de vida. Os actos
deste xoves 17 adícanse a
Eduardo Pondal, cunha visita á Reitoral de Cospindo,
futura sé da fundación do
mesmo nome; concerto de
harpa e violín de Alfonso
Franco; recital poético de
Casahamlet; e unha ofrenda
floral feita por Isaac Díaz
Pardo, Xelucho Abella e
Xosé Pumar Gándara, coa
interpretación do himno pola
Coral Xan Mella; sesión
vermú a cargo do acordeonista Jesús Couto; música e
teatro para crianzas –en homenaxe a Manuel María e
Suso Vaamonde– da man de
Altega, Caramuxo, Mamá
Cabra e as Pandereteiras
de Leilía; o venres 18 Raigañas Teatro representa
¡Ca, yo no soy como ellos!;
Fermín da Feira Nova,
Guillermo da Rabadeira,
Suso e Antonio de Xornes
participan nunha Regueifa
Bergantiñá; música folc a
cargo de Raza Loba, ademais de Fía na Roca. O sábado 19, Festiletras, con
obradoiros de percusión africana e brasileira, capoeira,
grafitti e break dance para a
mocidade, e concerto dos
Festicultores e Dios Ke Te
Crew. O domingo 20 rematan as xornadas coa XXV
Feira de Artesanía e Mostra
do Libro; a animación a cargo de Fol de Veneno e Altega, a danza de Monte Branco, ou a música da coral Brisas do Mar de Corme, da
Banda de Gaitas de Ortigueira e de Susana Seivane.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

EL OJO QUE VES
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle até xuño a
mostra de fotografía e vídeo Colección Circa XXPilar Citoler.

DESTINO LA LIBERTAD
No Centro Social Caixanova
poderemos admirar, até o 27
de maio, a mostra Destino la
libertad 1962-2002, con
obras de grande formato e

PARA UNHA ÉPOCA

O C.C. Municipal acolle,
até o luns 21, a mostra de
30 paneis Os ilustradores
galegos 1880-1936, con
textos e imaxes nos que se
fai un percorrido pola evolución da arte gráfica galega até a Guerra Civil, a través dos traballos feitos nas
cubertas de publicacións.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Podemos visitar esta mostra
no C.C. Capela da Madalena.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

MANOLO DIMAS
O artista amosa a súa obra no
Museo do Gravado en Artes.

Santiago
■ CINEMA

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia acolle este ciclo no que
poderemos ollar o luns 23
ás 20h15 e con entrada de
balde a fita 2046.

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

■ DANZA

ENGADO
No teatro Principal poderemos ollar, o vindeiro sábado
26 ás 21h, a segunda proposta escénica de Nova Galega
de Danza, que afonda no camiño de fusionar en vivo a
tradición folclórica galega
coa danza contemporánea.
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA 1900-1978

A Igrexa da Universidade
acolle a mostra Fotografía,
edición e artes gráficas.

TERRA-MAR
Paulo Orza presenta a súa
obra, Arquitectura de pregues, na galería Espazo 48
até o xoves 31.

LUÍS KSADO
Na Facultade de Filosofía
podemos contemplar esta

VIII Festival Internacional de Títeres
Títeres de Redondela
Monicreques de todo o mundo
para goce de pícaros e maiores.
O luns 20 preséntase, ás 19h no
Paseo da Xunqueira, co espectáculo Zancalino da compañia
galega do mesmo nome, e cun
globo aerostático de animación
e a actuación do cuarteto tradicional Un de maio, na Pista da

Xunqueira. Dentro do memorial
Juanjo Amoedo o mércores 23
ás 21h Teatro Tinglado de México presenta Informe Negro no
Auditorio Multiúsos; o xoves 24
actúa neste mesmo lugar Buenos Aires Títeres que representa Bar Tango; o venres a arxentina Valeria Guglietti chega co

espectáculo para todos os públicos No toquen mis manos; o sábado 26 gozaremos coa peza Và
dove ti porta il piede de Laura
Kibel; e o domingo 27 con Manologías dos peruanos La santa
rodilla. O festival presenta espectáculos para escolares durante toda a semana.♦
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mostra do histórico fotógrafo compostelán.

Convocatorias
II SEMINARIO DE ETNOGRAFÍA

Mostra de fotografía do histórico Luís Ksado na Facultade de Filosofía compostelá.

MENCA ESTÉVEZ
A galería Sargadelos acolle
até o 16 de xuño a mostra
de pintura Itínere.

127

O artista Fernando García
expón os seus cadros na galería DF Arte Contemporánea até o 9 de xuño.

O Centro de Artesanía Tradicional de
VIGO organiza a segunda edición destes encontros adicados, desta volta, aos
Saberes tradicionais dos galegos, que
achegará o doutor en Antropoloxía Social José Antonio Fidalgo Santamariña a través de diversas conferencias
sobre os oficios e habilidades tradicionais. O seminario, que é de balde, celébrase o 2, o 9 e o 16 de xuño no Verbum-Casa das Palabras, ede 10h30 a
13h30, e require para participar a previa inscrición cubrindo os dados dun
boletín e remitíndoo ao Centro de Artesanía Tradicional (Subida ao Castelo
10, 36202) ou ao Departamento de Patrimonio Histórico do Concello (Praza
do Rei s/n, 36202), por fax ao número
986 410 476, ou a través da páxina
www.vigo.org/artesanía, emitíndose
un certificado de asistencia para quen
o solicite no boletín de inscrición.

XERPO

Este grupo de teatro do PORRIÑO, baseado na autoxestión e formado por
xente nova, leva adiante na primeira
quincena de agosto unha actividade de

formación teatral dirixida á mocidade
galega de entre 15 e 30 anos, co obxectivo principal de fomentar as inquedanzas artísticas dos participantes a
través do coñecemento das técnicas teatrais e das experiencias que xurden na
convivencia. Nestas xornadas desenvolveranse obradoiros de expresión
corporal, caracterización teatral, técnica vocal, contacontos, interpretación,
danza e actividades circenses, ademais
de visitas turísticas, videofórum e asistirase a unha representación teatral, rematando coa representación dunha peza creada expresamente durante esa
quincena. A inscrición, para unha das
25 prazas disponíbeis, pode facerse na
Dirección Xeral de Xuventude da Xunta, nos servizos de xuventude da delegación provincial ou a través do OMIX
de Porriño, cun custe de 140 euros.

JANUSZ SUBICZ
O bailarín e mestre polaco, discípulo
de Pina Bausch, imparte un obradoiro
de Improvisación e Composición Coreográfica que se vai desenvolver na
sede do Centro Coreográfico Galego
na CORUÑA durante dúas semanas, de

luns a venres, do 4 ao 8 e do 11 ao 15
de xuño, de 10h a 14h. Poderán participar un total de 20 bailaríns, que deberán formalizar a súa inscrición antes
do 18 de maio, por un prezo de 120 euros, con descontos dun 25% para membros das asociacións de danza galegas,
titulares do carné xove, de estudante,
desempregados e familias numerosas.

GRÁFICA 07

O Centro Internacional da Estampa
Contemporánea de BETANZOS organiza, un ano máis, estes cursos teóricos e
prácticos de verán. Entre o luns 2 e o
venres 13 de xullo, de 16h a 21h e por
un prezo de 220 euros pódese participar no curso de Serigrafía, ao cargo do
norteamericano Dennis O´Neil, da
Corcoran School of Art de Washinton
D.C; por 210 euros no de Xilografía
impartido polo recoñecido artista Miguel Villarino. Entre o luns 16 e o
venres 27 de xullo o cubano Omar
Kessel amosaralles aos participantes a
técnica da Litografía, facendo o propio coa técnica de Gravado Carme
Navarro, da Facultade de Belas Artes
de Cuenca, que expondrá os principios

do traballo con Fotopolímeros. Do
mércores 1 ao sábado 11 de agosto o
mestre madrileño José Rincón impartirá un curso sobre as diferentes técnicas e posibilidades da Augatinta; e
Juan Pablo Villalpando sobre Litografía e Algrafía. Do luns 20 ao venres 31 de agosto a profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra Anne Heyvaert, e o artista Torben Bo
Halbirk experimentarán coa Augaforte e a Augatinta. As solicitudes de matrícula terán que enviarse á Fundación
CIEC (Rúa do Castro 2, 15300 de Betanzos), aportando o boletín de inscrición indicando os obradoiros aos que
se quere asistir e o resgardo bancario
da transferencia de 110 euros na conta
2091-0018-76-30040023090 de Caixa
Galicia, ou na conta 0031-0001-281011003529 do Banco Etcheverría. O
importe restante farase efectivo na
mesma conta unha vez confirmada a
matrícula. O alumnado que participara
en edicións anteriores beneficiarase
dun desconto dun 10%, debendo enviar, neste caso, unha fotocopia do diploma. Máis información e inscricións
en www.fundacionciec.com.♦

ENTRE AMIGOS
Podemos ollar no Museo do
Pobo Galego as fotografías
etnográficas realizadas polos seus socios. No mesmo
lugar temos a mostra A xeración Nós e Europa.

CARAMUXO
Chega o domingo 20 ás 12h
á sala Yago para representar
Historia dunha semente.

CGAC

Loretta
Martin toca
o martes 22
na Casa das
Crechas de
SANTIAGO.

O museo compostelán presenta desde o venres 4 até o
3 de xuño a terceira e derradeira mostra do ciclo Mapas, cosmogonías e puntos
de referencia, conformada
con fondos do propio centro
e da colección ARCO, que
pretende afondar na colección e nos estudos derivados
dela. Desta volta están representados artistas como
Adrian Piper, Loris Cecchini, Valeska Soares, Rodney Grham, Jorge Barbi,
Álvaro Negro, David Bestué ou Marc Vives; no mesmo lugar temos, até o 1 de
xullo, a mostra Senescencia
do lucense Ignacio Pardo,
na que se recolle a produción do vídeo-artista nos
anos 80 e unha nova obra
producida para o centro.

SALIR A
Encóntrase no CGAC esta
mostra coa que se trata de
resaltar un feito diferencial
como é a paisaxe desde o
punto de vista tradicional,
social, cultural e, sobre todo, patrimonial.

JOÃO CUTILEIRO

O Colexio de Fonseca acolle a mostra de escultura A
visita de Proserpina.

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco,
Xurxo Martiño, Romero
Masia, Morquecho, Soledad Pite, Vicente Prego e
Xosé Vivián poden ollarse
no Auditorio de Galiza.

SUSO FANDIÑO

Até o 17 de xuño temos a
mostra Álbum 04/05/06 na
Zona C, espazo expositivo
municipal en San Domingos
de Bonaval. Instalación realizada con fotografías ama-

Sanxenxo
■ EXPOSICIÓNS

AS RAÍCES DA TERRA
Esta mostra sobre a importancia do chan na historia,
na saúde e na alimentación
dos seres vivos permanecerá na Sala Nauta do Porto
Deportivo até o 4 de xuño.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

BERTA ESPAÑOL SALVAT
teur que pretende arremedar
a espontaneidade dun cuarto
adolescente e que inunda o
espazo expositivo.

ANDRÉ MASSON
A Fundación Caixa Galicia
acolle a mostra Os monstruos da razón.

JESÚS OTERO IGLESIAS
No primeiro andar da Fundación Granell podemos
ollar a súa mostra Joumutt,
até o 4 de xullo.

SANTIAGODC
Podemos visitar esta mostra na antiga sede do Banco
de España.

DE PROFUNDIS

O AFIADOR
A Fundación Sotelo Blanco
presenta unha mostra sobre
un dos oficios máis característicos do rural galego, particularmente no norte da
provincia de Ourense, con
rodas, utensilios e esculturas pertencentes á colección
de Florencio de Arboiro,
que poderemos visitar até o
24 de xuño na sede da fundación (San Marcos 77).

GRANELL

Até final de ano temos no
segundo andar da Fundación do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo/construcións de Eugenio Granell.

Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado, que serviron para facer a película do
mesmo nome, poden ollarse
no Centro Social Caixa Galicia, na Carreira do Conde.

EDUARDO ALMAJANO

PATRICIA BOMBÍN

■ MÚSICA

A pintora alicantina expón
as súas obras de recente
creación na galería Sol &
Bartolomé (San Francisco
30) até o 25 de maio.

As súas fotografías, baixo o título de Mantendo vivas as frechas amarelas, poden ser coñecidas no Museu das Peregrinacións até o 10 de xuño.

COMPOSJAZZ

Este xoves 17 podemos escoitar no Auditorio de Galiza á big band Ten Jazz

Men, composta por dez novos valores do jazz no país.

ADRIANA
CALCANHOTTO
A artista máis vangardista da
música brasileira actúa o xoves 26 ás 21h no Auditorio de
Galiza, nunha nova edición
do ciclo Sons da Diversidade.
Entradas á venda en www.caixagalicia.es, no 902 434 443,
e na billeteira do Auditorio a
un prezo de 15 euros.

MATCH
ACasa das Crechas acolle este concerto o luns 21 ás
22h30; o martes 22 teremos
no mesmo lugar a Loretta
Martin; e o mércores 23 celébrase unha foliada; e o xoves
24 estarán gravando en directo o seu novo CD Xochilmica.
■ TEATRO

LA SECRETA OBSCENIDAD
A sala Yago acolle, este xoves 17, a representación
desta obra de Marco Antonio de la Parra, da man da
compañía La Granada.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE
Convócanse axudas e subvencións para a
realización de obras de construción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións deportivas de titularidade pública ou privada e de adquisición de equipamentos deportivos. Poderán ser beneficiarios desta axudas entidades deportivas e
asociacións dotadas de personalidade xu-

rídica vinculadas a centros educativos,
públicos ou privados, que desenvolvan
actividades formativas con alumnos con
discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. As solicitudes deberán presentarse
antes do 9 de xuño. A orde está recollida
no DOG de 8 maio de 2007.

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL
Convócanse axudas para o desenvolve-

mento de técnicas de produción agraria
respectuosa ambiente a través de programas de defensa sanitaria dos cultivos,
agrupacións para tratamentos integrados
e técnicas de agricultura ecolóxica. Poderá acollerse a estas axudas, con carácter
xeral, calquera entidade vinculada ao
sector agrario galego que cumpra os requisitos estabelecidos na orde. Toda a información pode consultarse no DOG de 9
de maio de 2007.♦

Mosta a súa pintura, até o
26 de maio, na galería Trisquel & Medulio.
■ TEATRO

O ÚLTIMO CHIMPÍN
A compañía Teatro dos Tirinautas actúa o venres 18 ás
21h30 na Área Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

VERB-ART

O Verbum organiza durante
os domingos de maio diferentes obradoiros artísticos
para crianzas a partir de 5
anos, cunha entrada de 1 euro por asistente. O domingo
20 ás 12h teremos o obradoiro de música Pedro e o lobo.

MARCO

Celebra, até o domingo 20, unhas xornadas de portas abertas,
con multitude de actividades.
Este xoves 17 ás 18h e ás 20h
proxectaranse seis curtametraxes galegas no Salón de Actos;
o sábado 19 de 11h a 14h e de
17h a 20h desenvolverase na
Zona peonil o obradoiro de
creación colectiva para todos
os públicos En Terra de Ninguén; o mesmo sábado e o domingo ás 20h no Primeiro Andar poderemos ollar o espectáculo de danza Ciento cincuenta cuerdas, de Blanca
Arrieta; e ademais haberá
obradoiros para familias, agasallo da pulseira do Día Internacional dos Museos, mesas
informativas e visitas guiadas.

EMPRÁZATE
O sábado 19 de 17h a 19h no
Rúa do Paseo, en Bouzas, haberá diversos obradoiros para
xente nova: globoflexia, mazas, cariocas e swing, monociclo, contact, percusión ou diá-

bolo; de 17h a 20h na Praza da
Independencia celebrase un
xogo dinámico e participativo
aberto a todos os públicos.
■ CINEMA

VIVRE SA VIE

O cineclube Lumière proxecta, o luns 21 ás 20h30
no Auditorio do Concello,
esta fita dirixida por JeanLuc Godard en 1962.
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA F. NÚÑEZ
Até o 15 de xullo poderemos coñecer na Casa das
Artes as súas obras.

THE FACTORY:
Andy Warhol & Pietro
Psaier. Podemos coñecer esta mostra no Verbum Casa
das Palabras até o 24 de xuño. Como reacción ao “expresionismo abstracto” dos
anos 50, o “pop art” xorde
simultaneamente en Inglaterra e nos EE UU, aínda que
acabou identificándose coas
vivencias norteamericanas
onde viviu a súa época dourada entre 1962 e 1987. As
mostras do “pop art” caracterízanse polo seu contido
superficial, captado con facilidade polas súas formas e
temas divertidos e doados de
entender, o que explica a súa
grande aceptación.

UN MUNDO
DE XOGUETES

O xogo, o xoguete e a infancia. Mostra que parte da consideración do lúdico como ferramenta básica da comunicación dende a infancia: a crianza estabelece os seus primeiros contactos coa realidade a
través do xogo, empregando
xoguetes… No Verbum Casa
das Palabras até xuño.

MANS

Esculturas de Carlos San
Claudio no teatro Ensalle
(Chile 15) dentro do festival Isto Ferve 07, durante
maio e xuño.

NATUREZA MORTA
Antía Sánchez amosa os
seus cadros até o luns 21 na
galería Termes.

ANTONIO MURADO
Até o 24 de xuño temos na
Fundación Caixa Galicia a
mostra AM 34 X 24 Vol.1.

GUILLERMO PEDROSA
Na sala II do Centro Social
Caixanova temos a súa
mostra Singularidades Acopladas até o domingo 20.

■ Búscase persoa, preferibelmente non
fumadora e non estudante, para compartir piso novo, amoblado, luminoso,
exterior, na zona de Conxo (Santiago
de Compostela), perto do Campus Sur
e dos Hospitais, nunha zona tranquila e
aparcamento doado, a 15 min do centro.
Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
O grupo
californiano
Royal Crown
Revue toca o
vernes 18
na Sala A!
de VIGO.

ÚTILES DE COSTURA

Podemos visitar esta mostra no Museo Etnógrafico
Liste até o domingo 20.

100 CARTACES
A Fundación Barrié presenta,
até o 24 de xuño, esta mostra
organizada en colaboración
co Museo do Deseño de Zurich, na que se recolle unha
coidada selección de significativos anuncios icónico-escriturales do século pasado.

A Rede

como The Atlas Group /
Walid Raad, Bleda y Rosa,
Luc Delahaye, Juan Manuel Echevarría, Jacques
Fournel, Sebastián Friedman, Brian Mckee, AnnSofi Sidén, ou Alec Soth
presentan, a través de vídeos
e fotografías, diversas maneiras de documentar a realidade contemporánea.

MAR VICENTE
Esta artista do Valadouro presenta na Fundación Laxeiro,
até o 17 de xuño, Reflexo de
superficies, a súa primeira
mostra individual tras gañar a
bolsa Feirma-Fundación Laxeiro á creación artística.

ESCOITAR.ORG
Este colectivo ocupa o Espazo
Anexo do MARCO até o 20 de
maio para dinamizalo e construir nel un audiolab aberto e
público onde amosar os resultados do obradoiro Paisaxes
Sonoras, no que se adicaron a
recoller os sons identificativos
da cidade olívica.

PARLAMENTO DE GALICIA
www.parlamentodegalicia.es
O Parlamento de Galicia mudou o seu portal, que incorpora unha área de participación da cidadanía nas actividades da nosa
Cámara lexislativa. Tamén inclúe a subscrición a novidades temáticas, participación
directa, sitio para os deputados, portal para
a emigración, buscador, emisión das sesións
en tempo real e consulta da lexislación íntegra aprobada polo Parlamento.♦

TAMARA DE LEMPICKA
Podemos visitar na Casa
das Artes esta mostra adicada á artista polaca pola
Fundación Caixa Galicia,
unha das principais pintoras do século XX.

DOCUMENTOS

Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional

ENTRE FRONTEIRAS
As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO até este domingo 20,
exploran as diferentes maneiras nas que as vidas das
persoas poden vense afectadas polas marxes, a través
de cinco eixos temáticos:
Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade / Fición; En terra de
ninguén; e Espazo / Arredores. Os artistas participantes son Chantal Akerman, Maja Bajevic, Pierre
Bismuth, Ergin Çavusolglu,
Muratbek Djumaliev &
Gulnara Kasmalieva, Alberte Heta, Marine Hugnnier,
Sejla Kameric, Alejandra
Riera & Fulvia Carnevale,
Anri Sala, Bojan Sarcevic,

Diálogos coa poesía brasileira
Con Ferreira Gullar, escritor e
poeta (S. Luís de Maranhão,
1930), considerado unha das voces máis expresivas da cultura brasileira, e a actriz e cantante Mariana de Moraes, neta de Vinicius
de Moraes e afillada de Caetano
Veloso e Gilberto Gil, estes diálogos desenvólvense en Madrid e
Santiago durante maio, organizado pola Fundación Cultural Hispano Brasileira. O venres 18 ás 19
no auditorio da Fundación Caixa
Galicia en SANTIAGO poderemos
ver a película documental Quen
pagará o enterro e as flores se eu
morro de amores, sobre a vida e
obra de Vinicius de Moraes; neste mesmo lugar o sábado 19 ás 21h
concerto de Mariana Moraes. O
luns 21 ás 12 na sede da SGAE en
MADRID, Mariana Moraes presentase á prensa; o martes 22 estará
Ferreira Gullar na Residencia de
Estudiantes (Pinar 23) onde, ás
12h, terá un encontro co poeta
J.M. Caballero Bonald e, ás
19h30, lectura de poemas; o mércores 23 ás 19h30 na Biblioteca
Pública do Retiro, concerto acústico de Mariana de Moraes coa
participación de Ferreira Gullar; o
xoves 24 ás 11 o poeta brasileiro
fará un obradoiro de poesía na

■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.
■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas,. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.

■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ 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, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

Zinb Sedira, Santiago Sierra, Costa Vece, Jun Yang e
Guzmán de Yarza Blache.
■ MÚSICA

SKIZOO
Poderemos escoitar a este
grupo en directo este xoves
17 ás 22h30 na Sala A!; o
venres 18 tocarán no mesmo
lugar os californianos Royal
Crown Revue, considerados
como a mellor banda de
swing do momento. Máis información en www.sala.es.

FESTA ATTICUS
As bandas Nochildren e As
Flames Die Out tocan este
venres 18 na Iguana Club;
o sábado 19 teremos no

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Troco dormitorios novos ou por

mesmo lugar Beethoven R
e a The Mirage.

CLÁSICA DE MUNICH
Esta orquestra, dirixida por
Giancarlo de Lorenzo e con
Lorenz Nasturica ao violín
e Julia Mai á viola, interpreta o martes 22 ás 20h30 no
C.C. Caixanova sinfonías de
Mozart e Haydn.

JAVIER KRAHE
O recoñecido cantautor toca este xoves 17 na Fábrica
de Chocolate; o venres 18
teremos en directo aos estradenses A Matraca Perversa; o sábado 19 chegará
a esta sala o punk de Soak
e Malas Pulgas; o mércores 23 teremos o folc de Pe-

partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.
■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno transistor do s. 21 para sentir os ouveos e
música contemporánea desta emisión.
■ 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.♦

pe Baamonde Grupo; e o
xoves 24 tocaralle o turno a
Holywild e Septiembre.

Trinxerpe

■ TEATRO

LETRAS GALEGAS

ISTO FERVE 07
O Festival de Teatro e Danza desenvólvese no teatro
Ensalle (rúa Chile 15) até o
8 de xuño. Este sábado 19 e
o domingo 20 poderemos
contemplar Memoria, representada por Ciento cincuenta cuerdas e dirixida
por Blanca Arrieta. Do 25
ao 27 de maio poderemos
ver La estrategia del avestruz, dirixida por Pedro
Fresneda do Teatro Ensalle. Máis información en
www.teatroensalle.com

■ ACTOS

Organizada polo Fato Cultural Daniel Castelao, o Salón
Parroquial acolle o venres
18 ás 19h45 a conferencia de
Isabel Mociño sobre María
Mariño, dinamiteira da fala. Ademais, o sábado 19 ás
12h no mesmo lugar poderase contemplar o vídeo A represión na Galiza baixo o
Franquismo; o domingo 20
ás 11h, misa galega na Nosa
Señora da Asunción, no Poboado de Pescadores; e, ás
12h, na súa rúa, Homenaxe
a Castelao, coa actuación
dos gaiteiros Novas Fontes.♦

Non vos riades que o conto é triste

Mariana de Moraes.

Residencia de Estudiantes; neste
mesmo lugar, o día seguinte, venres ás 19h30, dará unha conferencia sobre o Movimento “neoconcreto” no Brasil: Lygia Clark e
Hélio Oiticica. E o martes 29, de
novo en SANTIAGO, no Colexio
Fonseca ás 18h, Ferreira Gullar
na Universidade de Santiago e,
ás 20h na Praza da Universidade,
tertulia e recital.♦

Non lle treme a man nin a pruma á Conselleira de Sanidade María Xosé Rubio cando cesa ao xerente do Hospital Canalejo. Mais fáltalle decencia democrática para así non semellar que poda ter algún tipo de respecto –como
o Bispo de Pamplona– pola figura dun matón falanxista. Rubio debera ter máis presa en cesar coa denominación
que agravia, co nome de Juan Canalejo, un centro de referencia da medicina pública galega. Aínda no 2007.♦
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Anuncios de balde
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
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