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NON SÓ O NACIONALISMO E A SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA
están interesados nun cambio na Galiza. Tamén a dereita galega,
mesmo a incrustada no PP, tería que apostar por trocar dinámicas
e estruturas que impiden o desenvolmento de Galiza. Se non,
condénana á dependencia dos poderes estatais e fomentan a de-
sertización do interior. O cambio comezou polas cidades, outro-
ra en mans do PP, agora maioritariamente en mans do PSOE e do
BNG, e continuou cos municipios cabeceira de comarca. Logo
veu o troco no goberno autónomo. Nestas eleccións pódese pro-
fundizar no cambio. As deputacións son un reflexo das redes
clientelares tecidas durante xeracións nos pequenos concellos.
Rachalas na base é tan importante como mudalas na cúpula, pe-
ro unhas van ligadas a outras. Só co esfarelamento destas estru-
turas caciquís, mesmo para conformar unha nova dereita moder-
na que volva gañar os redutos que agora perde, se pode apostar
polo futuro na Galiza. O nacionalismo ten agora, por vez primei-
ra na historia, instrumentos políticos e financeiros para pór en
marcha políticas públicas que signifiquen profundas reformas
económico-sociais. Nestes dous anos, os concellos gobernados
polo PP e as deputacións foron un atranco para instaurar unha nova
dinámica definida pola posta en valor das nosas potencialidades.♦

Anxo Quintana:

‘Co PPdeG

non se poderá

pactar mentres

siga dirixido

pola extrema

dereita

de Madrid’

(Páx. 7)

ARTE E PARTE
Xurxo Borrazás

Dun xeito ameno, rigoroso e
heterodoxo, o autor parte
da experiencia literaria para repensar
o carácter da arte contemporánea,
a realidade social, política e artística
da Galiza de hoxe. Chégase así
a unha visión válida e non
simplificadora da nosa tradición,
dos procesos de creación, do papel
das institucións e do pensamento crítico.

Escándalo na de Pontevedra e en Expo Salnés

As deputacións en xogo
Escándalo na de Pontevedra e en Expo Salnés

As deputacións en xogo

Rafael Louzán e
Xosé Luís Baltar,
presidentes das deputacións
de Pontevedra e Ourense.



Serán as primeiras eleccións mu-
nicipais na historia de Galicia nas
que o PP non dirixe a Xunta.
Cómpre lembrar que antes deste
goberno de coalición entre o
PSOE e o BNG tan só houbera
unha interrupción de mandatos
conservadores entre setembro do
1987 e febreiro do 1990. Xa du-
rante as dúas últimas lexislaturas
de goberno de Manuel Fraga pro-
ducírase no eido municipal un
cambio que no 1999 lles afectou
ás cidades, xa que o BNG obtivo
as alcaldías de Vigo, Ferrol e
Pontevedra e os socialistas as de
Lugo, Santiago e A Coruña.

Nas eleccións do 2003 esa
maioría de esquerdas produciuse
tamén en vilas intermedias como
Monforte (BNG), Viveiro (PSOE),
Ribadeo (PSOE), O Porriño
(BNG), Bueu (BNG), Moaña
(BNG), Carballo (PSOE), Boiro
(BNG) e Sada (BNG). Nese con-
texto, o PP tivo logo que recorrer
durante estes catro anos ao transfu-
guismo para recuperar alcaldías
emblemáticas como Sada ou Bueu.

No 2003, o PP tamén perdeu
parte da súa cota de poder nas
deputacións, perdendo a da Co-
ruña, malia conservar Ponteve-
dra. Lugo e Ourense foron salva-
das polos populares máis como-
damente, ao conservar practica-
mente todos os municipios pe-
quenos e medianos.

Desta volta, haberá que ver
como responde o PP, que nos an-
teriores comicios municipais aca-
dou o 41,5 por cento dos votos,
por un 27 por cento do PSOE e
un 19,5 por cento do BNG. Os
analistas coinciden en sinalar que
sen poder en Madrid e en Santia-
go seralle difícil conservar al-
gúns feudos tradicionais, espe-
cialmente da costa atlántica.

Nos comicios do 2007 xa non
se fala tanto do poder senón do
que se pretende facer con el e ese

é un dos principais cambios sig-
nificativos que trae a nova situa-
ción de Goberno en Madrid e en
Santiago. O debate máis quente
estivo no tema do urbanismo,
que unha vez importado de Ma-
drid se adaptou á realidade gale-
ga. O tema ten unha alta impor-
tancia, porque por primeira vez
deixouse ver ás claras a conexión
directa que pode existir entre cer-
tos empresarios da construción e
o poder municipal, escasamente
fiscalizado até o momento.

Nun tempo en que se apro-
baron ou están por aprobarse os
Planos de Ordenación Municipal
(PXOM) de varias cidades, como
Vigo ou Lugo, e no que están reco-
rridos xudicialmente outros como
o de Ourense, o urbanismo xoga
un papel fundamental na vida das
persoas. En primeiro lugar, porque
é un instrumento que pode facilitar
a calidade de vida dos cidadáns e
mellorar as condicións de acceso a
unha vivenda dunha parte da pobo-
ación. En segundo lugar, porque
tamén se trata dunha poderosa ar-
ma para facer negocio co solo.

Sen dúbida ningunha o urba-
nismo foi o tema estrela da cam-
paña viguesa, aínda que nas últi-
mas datas se fale tamén doutros
asuntos como o emprego, os cen-
tros de día para maiores ou as es-
colas infantís. Porén, o PXOM é
un tema polémico co que sobre to-
do o PSOE presionou até o final,
mantendo unha postura pouco co-
herente xa que por un lado os prin-
cipais problemas urbanísticos da
cidade se deron na súa etapa de
Goberno, legalizando numerosos
edificios e aparcadoiros que esta-
ban fóra da lei co plano xeral vi-
xente naquel momento, o do 1993. 

O novo Plano Xeral sería ne-
se contexto unha oportunidade
para adaptar á legalidade esas
construcións, que en caso de non
facerse terían que derrubarse,

tendo o concello que facerse car-
go dunhas indemnizacións que
non pode asumir. O candidato so-
cialista á alcaldía da cidade, Abel
Caballero, sinalou que o plano se
aprobaría unha vez pasasen as
eleccións, mantendo a polémica
durante todo este tempo.

En Lugo, o Plano Xeral tivo
6.500 alegacións, sen que o al-
calde Xosé López Orozco puide-
se sacalo adiante malia a ampla
maioría coa que conta. En Ou-

rense o PP aprobou un Plano Xe-
ral que recibiu cinco recursos
xudiciais á totalidade e unha du-
cia parciais dos que xa foron sa-
índo sentenzas ao longo deste
ano que anulan unha boa parte
do ordenamento.

Malia todo isto, os debates
non xiraron en torno a temas téc-
nicos ou de importancia para a
cidadanía, senón que a discusión
foi levada en moitos casos a un
tema de formas. O PSOE intro-

duciu na axenda o tema da in-
compatibilidade entre ser promo-
tor e alcalde. O PP conta con
dous candidatos dos sete que pre-
senta nas cidades que o son: o de
Santiago, Xerardo Conde Roa; e
o de Ourense, Henrique Nóvoa.
Pronto o PP lle recordou ao
PSOE que eles tamén estaban ne-
sa situación, aínda que non qui-
xeron aludir a coñecidos casos
como o da familia do ex alcalde
da Coruña, Francisco Vázquez.♦
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O Estatuto e o financiamento dos concellos quedaron fóra do debate

O debate urbanístico
dominou a campaña electoral

R.V.A.

As eleccións locais están centradas máis ca nunca en dous temas primordiais: o urbanismo e a vivenda
e o benestar social. O primeiro dos debates vén arrastrado da confrontación no Estado entre o PP e o
PSOE. A temática social foi introducida polo BNG. Entre os grandes ausentes, o debate estatutario e o
financiamento dos concellos, temas que por outro lado son difíciles de visualizar nunha campaña electoral.

A . G . N .
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É case un tema cómico que trae
á luz prácticas propias do século
XIX, como o cambio de censo
duns municipios a outros. Nun
exercicio de contabilidade elec-
toral, o PP levou a cabo unha
campaña de cambio masivo de
domicilios naqueles lugares on-
de vía peligrar algún concello. 

O caso máis sintomático dá-
se en Ourense, a terceira cidade
de Galicia, onde o alcalde, que
reside en Cudeiro, unha parro-
quia dos arredores, censou na
súa casa 16 persoas e a súa filla,
outros parentes e outros mem-
bros da candidatura tamén deron
de alta a diversas familias entei-
ras dos concellos limítrofes co
fin de acadar a maioría absoluta,

que nestes momentos periga.
Esta práctica trouxo mesmo o

enfrontamento deste alcalde,
Henrique Nóvoa, co dalgún con-
cello dos arredores do seu mesmo
signo político, de onde transva-
sou censados e nos que tamén po-
de haber un cambio de goberno.

Esta okupación masiva non
se produciu só en casa dos
membros da candidatura. No
caso doutros concellos foron
censadas persoas en vivendas
en ruínas, como en Campo La-
meiro, onde incluso se censaron
familiares do alcalde do PP, Xu-
lio Saiáns, na Casa de Cultura.

En Arbo, gobernada polo po-
pular Manuel Rivera, dáse un
caso esperpéntico, xa que apare-

ceron seis persoas censadas na
estación do tren, practicamente
en ruínas por mor da baixa fre-
cuencia de convois. A lista com-
plétase en concellos como Os
Blancos, Porqueira, A Veiga, Ri-
badumia, Meis ou Bande, onde
tanto o PSOE nuns casos, coma
o BNG, noutros, xa puxeron os
asuntos en mans da fiscalía.

Outra práctica que tamén se
está a dar a coñecer durante esta
campaña é o que está a acontecer
en diversos lugares das provin-
cias de Ourense e de Lugo, onde
os carteiros rurais recolleron va-
rios votos por correo, malia que a
normativa electoral esixe que os
sufraxios sexan depositados nun-
ha oficina de Correos en persoa.♦

Cambios de censo, empadroamentos
en casas en ruínas e en estacións de tren

Coarenta
por cento
de vivenda
protexida

O BNG quixo fuxir do deba-
te urbanístico e introduciu o
da vivenda. Cómpre lembrar
que Galicia foi a comunidade
onde máis medrou o prezo no
último ano (12 por cento),
nun momento de desacelera-
ción do mercado inmobilia-
rio. En gran parte, este au-
mento veu producido pola
falta de vivenda pública nos
últimos 16 anos. O BNG pro-
puxo un pacto galego para
que se reserve o 40 por cento
do solo para construír viven-
da protexida. O PSOE votou
a favor desta iniciativa no
parlamento galego e os seus
candidatos tamén incluíron a
última hora esta iniciativa.

O PP, pola súa banda, vo-
tou no parlmento en contra
desta iniciativa. Curiosamen-
te, ao tempo que facía isto,
aparecía publicidade en todos
os medios impresos e radiofó-
nicos sinalando que en San-
tiago e en Ourense defenderí-
an que o 50 por cento de todo
o que se constrúa sexa viven-
da de promoción pública. En
Santiago, o PP ten ínfimas po-
sibilidades de gobernar. 

En Ourense, onde si as ten,
o actual alcalde deseñou un
PXOM, na súa etapa de conce-
lleiro de Urbanismo, que prevé
a construción de 50.000 viven-
das na próxima década e no
que prohibe a posibilidade de
fomentar a autoconstrución no
perímetro rural da cidade, coa
fin de obrigar os cidadáns a
mercar vivenda no centro. O
Plano está deseñado co fin de
que Ourense se converta nos
vindeiros anos nunha cidade
de máis de 200.000 habitantes,
malia que agora conta con
50.000 vivendas, das cales
10.000 están baleiras. Ade-
mais, nos últimos 12 anos de
Goberno do PP na cidade, non
se licitou nin unha soa vivenda
de promoción pública.♦

Outro dos éxitos do BNG consis-
tiu en introducir o tema do be-
nestar social coma unha das
prioridades nos concellos. A
construción de centros de día e
residencias para maiores con ser-
vizos de comida e lavandaría a
domicilio, a creación de escolas
infantís públicas, de bibliotecas,
ludotecas e pisos de acollida pa-
ra mulleres, son unha parte im-
portante do programa dos na-
cionalistas.

Estes temas foron incorpo-
rados a última hora en parte
tanto polo PP coma polo PSOE,
que até o momento estaban
máis centrados en políticas de
infraestruturas e equipamentos
públicos para o rural, como o
saneamento, ou en problemas
tradicionais, como o tráfico e
aparcadoiros e incluso a insegu-
ridade cidadá.

Porén, hai temas importan-
tes dos que os partidos fuxiron

nestes comicios, como o debate
estatutario, no que lles afecta
aos concellos. Hai dous aspec-
tos importantes, o primeiro, o
papel das deputacións, dos que
case ninguén quixo falar. En se-
gundo lugar, está o asunto do fi-
nanciamento dos concellos, que
nestes momentos sofren o pro-
blema da atomización e da falta
de recursos incluso para dotar
uns mínimos servizos como o
de recollida do lixo.

En parte, estes problemas
foron tocados de xeito tanxen-
cial polo BNG, cando fala de
fortalecer os servizos nas man-
comunidades e nas comarcas,
compartindo entre varios muni-
cipios o transporte, o servizo de
recollida do lixo e incluso a cre-
ación de plantas de compostaxe
para o seu tratamento. O PSOE
falou tamén das áreas metropo-
litanas e o PP eludiu o debate de
xeito frontal.♦

As políticas de benestar deixan na gabeta
o tráfico ou a inseguridade cidadá

A . G . N .
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Trinta e sete anos atrás o Che mirounos aos
ollos en Vallegrande. Xacía morto de costas,
cos ollos abertos, diante dos paparazzi que o
inmortalizaron.

Ninguen durmiu na noite do luns 9 ao
martes 10 de outubro do 1967. As candeas
acendéronse en todas as casas desa aldea do
oriente boliviano convertido en capela arden-
te. Cando os xornalistas, militares, homes,
mulleres, anciáns, nenos desfilamos arras-
trando os pés de fronte ao cadáver, os beizos
do mártir movéronse para nos dicir algo a ca-
da un de nós. Todos gardamos coma un te-
souro o guecho de cabelo que lle cortamos, a
pipa que o Che nos regalou como despedida,
un dos seus reloxios Rolex, o seu compás, o
altímetro que levaba ao pescozo, o poema de
Pablo Neruda que estaba lendo, os cartuchos
das balas que o mataron.

Enterrado o seu corpo alí mesmo con as
mans cortadas, a sombra do Che quedou rol-
dando. Mesmo hoxe os vellos aínda siguen a
pedirlle que lles cure o reuma ou lles devolva
a ovella perdida, e agradécenlle os seus favo-
res con misas pagas. Polas noites os labregos
aínda se cruzan con esa fantasma asmática,
desguedellada, ulindo a tabaco, con quen xo-
gaban de nenos cando chegaba ás suas casas
cos seus guerrilleiros pedindo comida.

Os mexicanos Paco Ignacio Taibo II e Jor-
ge Castañeda, o estadounidense Jon Anderson
e mais o francés Pierre Kalfon teimaron todos
eles en nos ofrecer biografías obxectivas, his-
tóricas do Che. Eles poden escribir sobre o
Che sen a paixón que nós poriamos porque
non o coñeceron nin vivo nin morto. Castañe-
da, Taibo e Anderson eran só estudantes cando
no 1967 nosoutros desentrañabamos en Valle-
grande a verdade da morte do Che. Para que o
Che chegue definitivamente a ser historia terán
antes que morrer todos os os seus compañei-
ros, todos os seus inimigos, e que todos os que
o vimos esteamos mortos tamén…

Hoxe sabemos que o Che histórico foi un
Che absoluto, partidario sempre de chegar ao
extremo e máis alá. Un Che que no Escambray,
cando era comandante da Columna 8, agoira

que despois do triunfo os mísiles da URSS se-
rán o escudo de Cuba fronte ao imperialismo.
Ninguén, nin sequera Fidel Castro, tiña naquel
intre unha ousadía tan grande. O Che é o pri-
meiro dirixente da revolución cubana que via-
xa á Unión Soviética –quizais porque non era
cubano o cuco de Fidel Castro
mandouno aló de explorador– e alí
engaiola os rusos, especialmente a
Nikita Khrushev. Pero moi axiña o
Che será o primeiro –sempre un
paso por diante– en se desenganar
de Moscova. A alianza coa URSS
que o Che prediciu no Escambray
será Castro quen a faga dous anos
despois. Para que Castro asuma
publicamente as críticas do Che á
Unión Soviética haberá que espe-
rar máis de 20 anos a que a propia
URSS caia e se disolva.

Dúas persoas marcaron a vi-
da de Ernesto Guevara de la Ser-
na no camiño que o levaría a
despregar as asas: Celia, a súa
nai, muller de familia aristocráti-
ca devecida, culta, orixinal, con-
fidente e noiva eterna de Ernesto. E Fidel
Castro. Sen o encontro en México co futuro
xefe da revolución cubana, que sería ese mo-
ciño rufo de apelido Guevara? Un mochilei-
ro arxentino percorrendo o mundo en moto?
Un médico nómada?

O Che histórico, guerrilleiro renacentista,
lector e escribidor compulsivo como outros as-
máticos: Marcel Proust, Lezama Lima… O
Che, comandante de vista longa cuxa palabra
Castro aprende a escoitar. O Che convertido en
militar e estratega de todas as vitorias. Ese Che
que captura Santa Clara e que, ao entrar na Ha-
bana, cidade que non coñecía, lle anuncia a
Castro que o seu paso por Cuba será curto. Ese
Che asumirá postos oficiais con desgana e moi
pronto comenzará a viaxar de novo, a afastar-
se da illa por periodos cada vez mais longos en
dirección a África, a Asia, con aparicións en
Europa, en Punta del Este, na Asamblea Xeral
das Nacións Unidas en Nova York… e cun re-

torno final: América Latina. O Che, pertencen-
te a moitos países e a ningún, e que no 1965 es-
váese misteriosamente. Onde está o Che?

Lonxe de Cuba, o Che histórico convértese
no Che de todas as desfeitas. Derrotado en
África á cabeza dunha lexión absurda de cin-

cuenta cubanos que na undécima
hora se unen á revolución congo-
lesa. Un Che patético, agachado
máis dun mes na casa do embai-
xador de Cuba en Tanzania, escri-
bindo. Un Che que non pode vol-
tar a Cuba despois de que se des-
pedira coa carta aquela que Castro
leu perante o mundo. Un Che so-
litario buscando dende a distancia
unha nova fronte de combate:
Manuel Piñeiro Barbarroja tei-
mando dende a Habana un lugar
na guerrilla de Venezuela; Castro
facendo vir a Cuba a un Mario
Monje dubidoso para conminalo a
que o Partido Comunista de Boli-
via se erguese en armas co Che.
Un Che esperando en Praga de in-
cógnito, un Che voltando clandes-

tinamente a Cuba para escoller os seus homes e
preparar a nova expedición. Un Che de novo en
Praga saíndo disfrazado en tren camiño de Vie-
na, collendo avións con pasaporte falso cara ao
seu derradeiro destino. Un Che definitivo en
Bolivia, xefe dunha guerrilla caída doutro pla-
neta: un arxentino, quince cubanos e dúas du-
cias de bolivianos recrutados ás présas. Unha
guerrilla instalada en montes desertos, elixidos
non polo potencial revolucionario dos seus ha-
bitantes ou as vantaxes da súa xeografía senón
por estar lonxe de La Paz e perto das fronteiras
coa Arxentina e o Perú, aneis futuros da libera-
ción do continente.

Se o Che histórico non fracasase fóra de
Cuba en cada un dos seus proxectos e no
maior de todos, o seu soño inconfesado de
entrar un día en Bos Aires nun tanque, o Che
mítico non podería ter nacido. ¿Alguén pode
imaxinar un Che avó, ministro dunha revolu-
ción cuadraxenaria negociando con hotelei-
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‘Se o Che
histórico non
fracasase fóra
de Cuba en
cada un dos

seus proxectos,
o Che mítico

non podería ter
nacido”

Cartas

A todos os candidatos
ás municipais
Esculca é un observatório de ám-
bito galego que traballa na de-
fensa dos dereitos e liberdades
públicas garantidos na Constitu-
ción e nos Tratados Interna-
cionais. Teña a ben pois, recibir a
nosa opinión sobre algo que atin-
xe, estatutariamente, o núcleo
dos nosos obxectivos e traballos.

Como ben sabe, o Estado espa-
ñol é aconfesional, o que debe im-
plicar “un principio de neutralida-
de dos poderes públicos en materia
relixiosa”. Este princípio veda
“calquera tipo de confusión entre
funcións relixiosas e estatais”. Por
tanto, a neutralidade do Estado
obrígao a prohibirse a si propio cal-
quera concorrencia, xunto dos ci-
dadáns, en calidade de suxeito de
actos ou actividades de signo reli-
xioso. Así consta na Constitución e
así o declara o Tribunal Constitu-
cional, garante final dos dereitos e
liberdades públicas; entre eles o do

dereito á liberdade relixiosa e da
aconfesionalidade do Estado.

Pois ben, vostede encabeza un-
ha lista electoral que concorre ás
próximas eleccións municipais pa-
ra exercer, de acordo co seu pro-
grama e ideario político, as fun-
cións que lle atribúen as leis. Igual
dicimos dos outros membros da
súa candidatura, que aspiran a ob-
ter un posto na corporación muni-
cipal como representantes da sobe-
ranía popular. Non cabe a menor
dúbida de que todas as potestades e
funcións que lles corresponden aos
cargos públicos son exclusiva e es-
tritamente de carácter civil. Como
tamén é certo que son os cidadáns,
como tales, e non como crentes /
non crentes, os que exercen os seus
dereitos democráticos votando os
seus lexítimos representantes, aos
que corresponderán funcións de
goberno ou oposición.

Por conseguinte, emprazámo-
lo a facer o compromiso público,
con ocasión da campaña electoral
que agora comeza, de que nin
vostede nin os membros do seu

grupo político participarán, en
canto membros da corporación
municipal (correspóndanlles ou
non funcións de goberno), en ac-
tos, ritos, procisións ou celebra-
cións de carácter relixioso, e
manterán un respecto escrupulo-
so ao principio de aconfesionali-
dade e neutralidade do Estado en
relación coas diversas igrexas ou
cultos relixiosos existentes.♦

F. MARTÍNEZ RANDULFE
PRESIDENTE DE ESCULCA

Apoio socialista á
candidatura
de Otero Botana
Quen subscribimos a presente de-
claración facemos públicas as no-
sas aspiracións a unha corpora-
ción impactante onde os recursos
presupostarios, provenientes do
conxunto da cidadanía, sirvan pa-
ra unha política de obras e servi-
zos inspirada en criterios de efica-
cia, utilidade pública e responsa-

bilidade, evitando o favoritismo e
o despilfarro en investimentos de
dubidosa utilidade, que drenan e
malforman a función de goberno e
son xerme de corrupción.

Con sensibilidade social aber-
ta, manifestamos que no grupo de
goberno local que responde ás si-
glas do PsdeG-PSOE, algún dos
seus cargos deshonran a memoria
histórica dos nosos predecesores e
loitadores socialistas polas liberda-
des e o progreso da nosa vila, quen
na súa vida deron exemplos de ho-
nestidade e sacrificio imperecedoi-
ros. Temos razóns para sinalar que
a presenza de xente así no goberno
local supón a peor e máis pernicio-
sa inserción na xestión municipal.

Consideramos que debe pro-
ducirse un cambio profundo e
substancial para reverter os acon-
tecementos e facer do labor no
Concello un exemplar método de
traballo, audaz e innovador, no
que o cidadán sexa partícipe e res-
pectado nunha xestión diáfana,
afectiva e igualitaria con toda a ve-
cindade. Os favoritismos e as co-

Che Guevara, superestrela
EDUARDO LABARCA

Case corenta anos despois da súa morte, Ernesto Che Guevara segue a ser un perso-
naxe mítico. A súa faciana decora camisetas de rapaces que non chegan aos 20 e a
súa mensaxe política circula non só nas bibliotecas senón tamén a través da internet.

Un conto para
dedicarlle á
emba ixada de Israel
(din que as espías
teñen boa
sensibilidade
literaria). Titúlase
Soldado, soldado e
aparece no libro,
recén sa ído do prelo,
O  soño da febre de
M iguel Anxo
Murado.

Quizais o rela to de
Murado, entre rea lista
e fantástico, aclare
má is que certas
dia tribas políticas.

A familia de Abel
C aba llero ten a súa
orixe nun pa zo (con
capela e todo)
situado na parroquia
de Fiolledo, concello
de Sa lva terra . Saben
como lle chaman ao
pa zo? Pa zo dos
C aba leiros. Sería
bonito que Abel, non
só por seguir o
manda to do
parlamento, senón
tamén por lóxica ,
recuperase o apelido
orixina l da familia.

Nun pequeno
concello rura l, o BN G
fa i un acto electora l
no que ofrece polbo
á feira gra tis, ao
tempo que mostra os
aspectos
fundamenta is do seu
programa a través do
programa de power
point. Vela í o título
dunha posíbel
reportaxe: “Polbo,
papeletas e power
point” . Éxito

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



ros españois a chegada de turistas desexosos
de ser “xineteados” por unha mulata ou un
mulato? ¿O Che vivindo aínda no Congo á
destra do seu antiguo conmilitón, o logo vi-
torioso Laurent Kabila? ¿O Che aínda en Bo-
livia poñéndolles cerco ás cidades dende o
campo segundo o catecismo que nos predica-
ra o hoxe arrepentido Régis Debray? ¿O Che
na Arxentina dándolle guerra a Carlos Me-
nem ou pactando a paz para fundar un parti-
do político de oposición parlamentaria?

Incontaminado, sen terse mollado nos
amaños da política e do poder, o Che soubo
morrer a tempo coma os santos. Por iso a ana-
na Virgilia Cabrito conta cada día novos epi-
sodios do encontro que ela e mais a súa avoa
Florencia, pastora de cabras, tiveron co Che a
véspera do combate. Por iso a mestra Julia Va-
llejos, unha María Magdalena que aínda hoxe
segue a chorar polo Che, me dixo saloucando
que ela lle dera de comer cando o tiñan ama-
rrado na pequena escola de La Higuera. Por
iso Élida, a filla do telegrafista, lembra coa
mirada iluminada terlle levado un prato de so-
pa de maní que a súa nai cociñou. Por iso ou-
tros xuráronme terlle levado ao Che carne de
año para que morrese co estómago chego.

Ninguén quere ser o Herodes, o Pilatos ou
o Xudas deste morto demasiado grande. O día
que desapareceu o cadáver, o presidente Ba-
rrientos faloume do Che con ton de inocencia
na pista de aterraxe de Vallegrande. A esa ho-
ra o xeneral Barrientos sabía que o guerrillei-
ro que el mandara matar se atopaba enterrado

baixo os nosos pés. O sarxento Mario Terán,
que foi o que lle disparou ao Ché cativo a rá-
faga mortal, aínda se esconde da fantasma da
sua vítima na vila de Santa Cruz de la Sierra.
Ten medo de morrer misteriosamente como
Barrientos e outros dos culpábeis.

Non podemos aceptar un Che humano, e
mesmo a asma prosaica que fixo sedentaria a
súa guerrilla parécenos ser o cumprimento dun
designio divino. A razón é que intuímos que a
verdade perdurábel do Che non pode comporse
soamente de verdades. Mais tratándose do Che
todos menten. Menten e din a verdade os mili-
tares bolivianos cando aseguran que o Churo
Guevara berrou: “Non disparen, son o Che”,
“Vallo máis vivo ca morto”. Mentiume e díxo-
me a verdade Gary Prado, o capitán –hoxe xe-
neral retirado– que derrotou o Che cando me
contou que, baixo as balas, lle soltou as amarras
das mans e lle tendeu ao prisioneiro a súa pro-
pia cantimplora. En Miami mentiume e díxome
a verdade o axente da CIA Félix Rodríguez ao
contarme a súa longa conversación co Che e a
aperta de despedida que se deron cando o ver-
dugo Tarán entrou para matalo. Os militares
menten e din a verdade cando describen o ten-
so diálogo entre o coronel Zenteno Anaya e o
vencido, así como o momento en que o maior
Sélich repenoulle a barba ao Che e o cativo
apartou a man do oficial botándolle unha olla-
da de lume. Menten e din a verdade os cubanos
cando aseguran que o Che lle deu unha labaza-
da a Zenteno Anaya. Menten e din a verdade os
bolivianos cando afirman que, ao se render co

fusil esnaquizado, o Che conservaba unha pis-
tola con todas as súas balas. Mente e dí a ver-
dade Castro cando afirma que a pistola do Che
non tiña cargador. Minto e digo a verdade cada
vez que lembro o meu paso por eses lugares e
as miñas conversacións con os higueráns e os
vallegrandinos, con Barrientos, Prado, Anaya e
os soldadiños que levaron o Che andando do
Churo até La Higuera e que me contaron o que
lles ía dicindo polo camiño o Che.

O Che mítico está onde ten que estar: ubi-
cuo, viaxando por todas as partes e por nin-
gunha ao mesmo tempo. Os seus ósos si, ató-
panse hoxe en Cuba, no mausoleo de Santa
Clara, como reliquia dun novo catecismo, pe-
ro non debería nos estrañar que pasado un
tempo peregrinasen de volta á súa Rosario
natal, ás beiras do Paraná, a cidade na que o
Che calzou as súas botas de sete leguas para
iniciar a sua viaxe sen chegada. Pero o Che
atópase tamén alí onde non está: na foxa ba-
leira de Vallegrande, nun recuncho calquera
de América Latina, en África, Asia, nos Esta-
dos Unidos, na Europa. Na camiseta deses ra-
paces que poderían ser os seus netos e cuxa
única visión do Che é a que emana das suas
fotos luminosas. E mesmo se o mito do Che
se converte ás veces en negocio, as súas rai-
ces residen no instinto da xente, na percep-
ción de que, ao perder a súa derradeira bata-
lla e deixar a vida na empresa, o Che penaba
polos nosos soños imposíbeis. Por iso a súa
fantasma difusa, mutante e vagamunda con-
vértese en bandeira de causas novas, do mes-
mo xeito que os deuses gregos adoptaban un
espírito e unha faciana distintos en cada illa
segundo as circunstancias, o tempo e o lugar.

Eu, que chegeui a ollar as unllas suxas do
Che morto antes de que lle cortaran as mans,
coido que o único Che que pode perdurar no
século XXI, o que seguirá a nos axudar nos
nosos momentos de fraqueza, impotencia e
pavura perante os cambios inhumanos do
mundo, é o Che arxentino, cubano, bolivia-
no, uruguaio, chileno, español, alemán, con-
golés, xaponés: o Che viaxeiro enterno, o
Che Superestrela que todos nós creamos e
que necesitamos, e que os que veñan segui-
rán a necesitar e a crear.

Cando o cadáver soberbio do Che voou
hai máis de trinta anos de La Higuera a Va-
llegrande amarrado ao patín dereito do heli-
cóptero que pilotaba o maior Niño de Guz-
mán, o sangue do guerrilleiro ía gotexando
sobre a selva. Esa choiva que humedeceu a
copa das árbores era a semente do Che uni-
versal, do Che Guevara que segue a vagar
coa sua boina e a súa estrela na testa.♦

EDUARDO LABARCA é escritor chileno.

Tradución ao galego de XOÁN ANLLO.
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Xosé Lois

asegurado na prensa
madrileña.

O goberno de
Venezuela pecha un
veterano cana l
televisivo. A razón
oficia l é que venceu a
concesión. A
extraoficia l, acreditada
por Reporteiros sen
fronteiras, é que a
canle é golpista .
Desde o seu pla tó,
con micrófono e
cámaras a plena
disposición, un grupo
de militares anunciou
o golpe de Estado do
11 de abril de 2002
e pediu que a xente
sa íse a protestar
contra o goberno
electo. Ha i unha
lección en todo isto.
Un militar do século
XXI sabe que o seu
poder non está na
punta do fusil senón
nas cámaras e na
alcachofa.

Zara pediu
desculpas por
mesturar liño con
a lgodón, o que
segundo os xudeus
ortodoxos constitúe un
pecado grave .
Criticamos o
fundamenta lismo
islámico, pero non
dicimos nada do
fana tismo no estado
confesiona l xudeu.

O pasado
Correlingua tiña por
lema G a legando e en
Pontevedra
organiz aron unha
feira da industria
cultura l bautiz ada
Culturga l. En G a liz a
ha i moitos poetas,
ma is vese que non
son eles os que lles
poñen o nome aos
eventos.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

rruptelas, en senso vertical ou ho-
rizontal, han ser desterrados e os
seus responsábeis impugnados, fa-
cendo do patrimonio histórico e
urbanístico unha obra de elevada
sensibilidade estética, funcional e
respectuosa co ambente e as tradi-
cións do noso contorno.

Postulamos unha nova con-
cepción de ideas e políticas para a
promoción de servizos de primei-
ra necesidade, imprescindíbeis na
sociedade do Século XXI. Quere-
mos un goberno municipal diná-
mico e na primeira liña do progre-
so. Niso se sustenta a nosa pre-
ferencia pola candidatura encabe-
zada por Andrés Otero Botana.♦
ANDRÉS BEADE E TOMÁS LÓPEZ

(BETANZOS)

O traslado de ENCE
Acaba de entrar en campaña elec-
toral o complexo industrial ENCE-
ELNOSA. Fixo entrada coa súa
única verdade: a violencia; non co
diálogo. Impediu unha actividade
democrática: o mitin do BNG en

Estribela e agrediu a máxima auto-
ridade da cidade de Pontevedra , o
alcalde Miguel Fernández Lores.

Parece que a empresa ten ben
clariño quen é o único alcalde
que se vai manter en firme a fa-
vor do traslado. É contra el con-
tra quen actua. Tanto PSOE co-
mo PP falan de traslado. Non lle
debe de soar moi firme esa medi-
da electoral a ENCE.

Se todos falan de traslado…
por que só se agrede ao BNG?
Non se ve que haxa moita présa
na Consellaría de Medio Ambien-
te. Non resulta nada críbel ese in-
terese actual polo traslado que
agora anuncia o candidato do PP,

xa que no seu día foi o único edil
de concellos afectados que non se
sumou ás xuntanzas de alcaldes. 

Agradezo a firmeza do alcalde
e opino que non é polo seu capricho
que ENCE se ten que ir de aí. Hai
razóns legais, ambientais, econó-
micas, de saúde… e os traballado-
res e os sindicatos que os represen-
tan deberían estar negociando as
condicións do traslado.

Quede aquí un fragmento da
lembranza de Fátima Peón, escri-
tora novel pontevedresa, un de
tantos, este convertido en literatu-
ra, por que debe colocarse nun lu-
gar afastado da poboación un
complexo industrial desas caracte-

rísticas: “Por iso cando volvo aquí,
a Pontevedra, síntome sempre ca-
índo de novo pola cheminea quilo-
métrica do Monstro cando escoito
esas cuñas publicitarias na radio:
“Ence compromiso con la socie-
dad. Compromiso contigo”  

”Comigo?... O seu compromi-
so comigo foi coarse nos meus so-
ños, matar o meu can, queimar os
limóns cos que faciamos os grani-
zados no verán, enfermar a miña
avoa, facerme fuxir do barrio que
me viu crecer… sentir que afogo
cando paso por alí. E non só afo-
gan os meus pulmóns co aire con-
taminado; afógaseme o corazón
de rabia, impotencia, dor ; dunha
fenda que levarei sempre, furada a
base de chuvias ácidas e po de ca-
mión con matrícula de Portugal,
que leva árbores mortos para que
o Monstro se alimente. A industria
aí a tendes. A humanidade afoga
no fondo do mar, coa miña infan-
cia e as ameixas que morren em-
pachadas de mercurio.”♦

MERCEDES VÁZQUEZ
(PONTEVEDRA)

Fé de erros

Na portada do nº 1.268 da pasada semana, por erro omitiuse a parte fi-
nal do editorial, que continuaba deste xeito: ...campaña electoral e non
ser esta a primeira vez. Accións que, obxectivamente, van en contra
dos intereses dos traballadores e, mesmo, “da liberación nacional e so-
cial de Galiza”, que din propugnar algúns destes grupos. Nin estamos
nunha situación pre-revolucionaria nin isto é América Latina.♦
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Máis de 150 mil
vascos teñen
prohibido votar
Javier Pérez Royo comenta en
El País (19 de maio) a prohibi-
ción do voto aos simpatizantes
abertzales. “A esquerda abert-
zale existe. Tivo unha presenza
minoritaria pero significativa
en todos os procesos electorais
que se celebraron no País Vasco
desde 1979. Non pode, nin de
lonxe, pretender ser o portavoz
do que realmente o pobo vasco
quere, porque os propios cida-
dáns vascos, mediante o exer-
cicio do dereito de sufraxio, así
o indican, mais tampouco se
pode pretender poñela fóra da
lei e impedir a súa presenza
electoral e, polo tanto, tamén a
súa presenza nas institucións
representativas en todos os ni-
veis contemplados na Constitu-
ción: municipal, autonómico,
estatal e europeo. Isto é o que
se está tentando facer. Non se
está ilegalizando un partido po-

lítico, senón que se está a poñer
fóra da lei a unha minoría so-
cial, a minoría que reiterada-
mente se expresou electoral-
mente votando a partidos ou
candidaturas da esquerda abert-
zale. O que se está perpetrando
é a liquidación electoral dunha
minoría. A liquidación dunha
minoría ten un nome. A liquida-
ción electoral tamén debería te-
lo. É o que se está a facer coa
aplicación da Lei de Partidos da
forma na que se está a practicar.
Non chego a entender como
ninguén se parou a pensar que
hai entre 150 mil e 200 mil ci-
dadáns españois, residentes no
País Vasco, pero españois, aos
que se priva na práctica do
exercicio do dereito de sufra-
xio. Formalmente seguen a ser
titulares do dereito, pero mate-
rialmente non poden exercelo,
dado que o dereito de sufraxio
exixe que cada cidadán poida
exercelo da maneira que el in-
dividualmente considere apro-
piada e non se vexa forzado a
exercelo da maneira que os de-
mais lle impoñen (...). Estamos

a tirar pola borda toda a teoría
de interpretación dos dereitos
fundamentais que ensinamos
nas facultades de Dereito”.♦

O paralímpico
Chano Rodríguez
explícase
Chano Rodríguez, atleta para-
límpico multipremiado, ex

membro do Grapo e candidato
do BNG en Vigo rexeitado po-
la xunta electoral, responde ás
preguntas do xornal electrónico
Vieiros. “Non son militante do
BNG. Son home de esquerdas.
Comparto co BNG a maioría
das cousas e hai outras que non.
Comparto a idea que de Galiza
ten o BNG, como un país cun
grande potencial económico
por desenvolver. Economica-
mente somos fabulosos. Eu que
viaxo moito por aí doume de

conta do que temos. Cando es-
tiven na Arxentina vin un país
tan rico, tan rico e no entanto
era pobre. En Galiza pasa o
mesmo e o nacionalismo é a
mellor opción para lle sacar
partido aos nosos recursos”.
Sobre a súa etapa no Grapo co-
menta: “Se puidese borrar uns
anos da miña vida, un ano en
concreto, con todo o que iso le-
va consigo... Eu sinto moito ese
dano e se algún día se puidese
falar... (...). Entre os anos 1984
e 1985 estiven no Grapo, e asu-
mo a miña responsabilidade de
todo o acontecido nesa época;
non é cuestión de eu fixen isto,
isto non o fixen”. A semana pa-
sada estiven en Manchester (In-
glaterra) para recoller o Premio
Internacional á Deportividade.
Son o primeiro deportista espa-
ñol, paralímpico e non paralím-
pico que recibe este galardón e
ningún medio falou disto. Sei
que teño ese hándicap, esa
cruz, e por un lado enténdoo,
pero por outro non. Mesmo a
ministra de Ciencia envioume
unha felicitación oficial”.♦

Latexos

Cando a realidade
queda lonxe
X.L. FRANCO GRANDE

Cando escribo este artigo, o 23 de maio, a campaña
para as eleccións aos nosos concellos está a rematar.
Poucas novidades nos pode dar xa, porque a campaña

está feita e non hai tempo material para que poidamos
cambiala, nin para darlle un nesgo novo, nin para
endereitala cara a ningún obxectivo novo. Por iso, xa case
podemos falar dela en pasado, calquera que sexa o
resultado ao que se chegue.

Chama a atención que uns e outros, os dun signo e os
do contrario, ou os que poida haber entre eles, se os houber,
máis que a unhas eleccións municipais un diría que
miraban a unhas xerais. Nunca ouvín falar de mellorar as
estradas secundarias, ou os camiños veciñais, ou de
endereitar (xa non digo transformar, como cumpriría) os
cultivos dos nosos agros, ou de evitar que o capital siga
botando fóra do seu medio os labregos que aínda quedan...
e tantas outras cousas máis.

Falouse moito de terrorismo –o PP case xa non sabe
falar doutra cousa, e aínda así só para rexeitar as
medidas, calquera que estas sexan, que o goberno acorde
contra el–, alguén tivo o valor de prometer un AVE que
comunicaría todas as provincias, aludiuse á guerra do
Iraq, falouse de política exterior… e moi pouco, ou case
nada, de cousas de a rente o chan, que serían a mellor
materia, senón a única, para os programas dunhas
eleccións municipais.

Un, que é mal pensado, sospeita que os candidatos
coñecen ben pouco os problemas reais dos seus
concellos. Se os coñecesen, saberían que problemas
teñen os veciños. E se soubesen algo deses problemas,
teño a seguridade de que tratarían de convencelos de que
podían arranxalos e que, para iso, pedían os seus votos.
Pero non. Pídenlles o seus votos pero fálanlle da guerra
do Iraq, con vídeo e todo, ou de que o presidente é o peor
da democracia…

Ao menos, eu, espectador escéptico, que cre pouco en
case todo, teño a sensación de que o que estivo máis
ausente da campaña para as eleccións do día 27 foi a
realidade. Mala cousa. Porque sospeito que os políticos que
temos van conseguir o que a  moitos, hai uns anos, nos
parecía imposible: que o aburrimento non invada e nos
afaste de calquera preocupación política. Un cánsase de
crer. E de agardar. Cando iso ocorre, vén o aburrimento e
tolle as enerxías, as mentes e os espíritos.♦

Chano Rodríguez.



Que se xoga Galiza nestas elec-
cións municipais?

O día 27 Galiza ten a oportu-
nidade de que as políticas de
cambio real que o BNG está a pór
en marcha desde a Xunta se asen-
ten tamén nos concellos. O BNG
propón un proxecto para cada un
dos 315 concellos de Galiza pero
só un proxecto de país. Penso que
hoxe existe unha forte corrente de
simpatía cara ao nacionalismo e a
cidadanía vai valorar moi positi-
vamente o labor feito no Goberno
galego. Xa que logo, o cambio
que chegou á Xunta estenderase a
todo o país e iso redundará en me-
llor calidade de vida para os cida-
dáns e máis futuro para Galiza.
Só cunha política autocentrada
podemos darlle a volta á actual si-
tuación de desertización e declive
demográfico.

Hai quen afirma que na po-
lítica municipal non se distin-
guen case uns partidos doutros.

Nesta campaña pode compro-
barse que existen dous estilos de
facer as cousas. Un que é o do
compromiso co país, o dos feitos,
que está a protagonizar o BNG. O
outro o estilo de non comprometer-
se coa xente e co país, que é o que
están facendo os demais partidos.

O BNG xa conseguiu nesta
campaña un éxito: que todo o
mundo se vise na obriga de falar
de políticas sociais. Nós defende-
mos desde hai tempo que é nece-
sario centrar o debate político
menos no cemento e no asfalto e
máis na política para a xente.

Pero en urbanismo, por
exemplo, en que se diferencia
un concello gobernado polo
BNG dun do PSOE ou do PP?

Fronte á disputa de socialistas
e populares a ver quen cometeu
máis escándalos e quen o fixo pe-
or, está a traxectoria do BNG, a
quen non lle puideron atopar má-
cula. Ademais, están aí as pro-
postas que o BNG puxo encima
da mesa e que as outras forzas
políticas aínda non foron quen de
asumir. No Goberno galego mo-
dificamos a lexislación para que
nos novos planos urbanísticos
polo menos o 40 por cento do
chan se dedique a vivenda prote-
xida. Comprometémonos desde
os concellos onde imos gobernar
a utilizar esta lei para dotar de vi-
vendas a quen máis a necesita.
Ese é un claro exemplo do urba-
nismo sustentábel que pretende o
BNG, ao servizo dos cidadáns e
non dos promotores.

Políticas sociais e Deputacións

Falaba antes das políticas so-
ciais, pero os concellos, cada vez
máis, demandan da Xunta que
asuman esas axudas e servizos.

O BNG é a garantía de que o
Goberno asumirá dun xeito efecti-
vo as competencias. A Xunta é que
ten que artellar unha rede pública
de servizos sociais e de asistencia
aos dependentes. Así o estamos a
facer. Pero precisamos da colabo-
racións dos concellos, de alcaldes
comprometidos coas políticas so-
ciais, de alcaldes que estean dis-
postos a participar coa Xunta no
Consorcio Galego para a Igualda-
de e o Benestar. O que non preci-
san os concellos son alcaldes boi-
coteadores, que foi o que fixeron a
maioría dos do PP até de agora.
Hai moita xente que xa percibe que
onde goberna o PP en vez de haber
un alcalde hai un problema, porque
utilizan o Concello como ariete na

súa oposición contra a Xunta en
vez de afanarse en facer política
para os seus veciños. No tema so-
cial é onde se olla máis claro.

As políticas asistenciais es-
tiveron moito tempo en mans
das deputacións. Vostedes avo-
gan por suprimilas, como en-
troncan ambas as posturas?

O modelo de organización ad-
ministrativo-político é outra das
diferenzas do BNG coas outras
forzas organizacións. Nos aposta-
mos por un país no que os conce-
llos, as comarcas e as áreas me-
tropolitanas sexan os que leven o
protagonismo. E como non que-
remos encher Galiza de burocra-
cia, avogamos pola desaparición
paulatina da división provincial e
das institucións que a represen-

tan, como son as deputacións. O
que non ten sentido é falar de áre-
as metropolitanas como fan agora
PSOE e PP e pretender manter
unhas deputacións que o único
que serven é para dar subven-
cións e crear redes clientelares.

E as parroquias, que papel
xogarían dese novo deseño ad-
ministrativo?

O BNG sempre apostou polo
recoñecemento das parroquias.
Están chamadas a ser no futuro
as unidades básicas de partici-
pación no ámbito municipal. A
realidade demográfica e a evolu-
ción do país fai difícil que se re-
alice un recoñecemento xurídi-
co-político, pero son imprescin-
dibeis como unidade de partici-
pación organizativa.

Os pactos post-electorais

Vostede afirmou que unha das
apostas do BNG é gobernar en
todas as cidades. A lóxica léva-
nos, xa que logo, a concluír que
terán que chegar a acordos con
outras forzas políticas.

Aspiramos a gobernar en todas
as cidades e a ter a alcaldía nal-
gunhas. Estamos en condicións
políticas de facelo e imos contar
co apoio necesario dos cidadáns
para logralo. Presentámonos ás
eleccións cun proxecto político.
Reclamamos o apoio da cidadanía
para levalo a cabo. Coñecidos os
resultados é cando se determinará
a necesidade de pactos e o xeito de
facelos. Se a decisión dos cidadáns
é que non haxa maiorías absolutas,

o BNG actuará, como o fixo sem-
pre, con responsabilidade para que
haxa gobernos estábeis e maiorita-
rios. Nesa perspectiva o que non
existe na actualidade é a mínima
posibilidade de acordo co PP, pois
lonxe de ser unha forza política
centrada e pensada para o país, es-
tase colocando en posturas de ex-
trema dereita. A estratexia deseña-
da en Madrid é seguida por Alber-
to Núñez Feixóo ferventemente.
Iso condena o PP a ter que quedar
fóra de moitos gobernos munici-
pais como xa quedaron fóra do go-
berno da Xunta.

Xosé Manuel Barreiro, vice-
presidente do PPdeG, afirmaba
nestas mesmas páxinas que a ne-
gativa do BNG a ter acordos co
seu partido o levaba a conver-
terse nun apéndice do PSOE.

O BNG está en disposición
de dialogar con todo o mundo.
Demostramos na práctica que
esa é a nosa disposición. No
proceso de redacción do novo
Estatuto, o BNG, partindo dun-
ha proposta propia ben clara, foi
capaz de estabelecer diálogo
con todas as forzas políticas fa-
cendo importantes esforzos de
achegamento. Aí quedou tamén
demostrado que o PP está anco-
rado en estratexias ditadas des-
de Madrid que lle impiden non
só chegar a acordos co BNG. O
problema do PP é que non é ca-
paz de chegar a acordos con
ninguén. Non se dan posto de
acordo nin consigo mesmo.

Falaba antes do novo Esta-
tuto. Semellaba que podería
ser a estrela da campaña pero
comprobamos que non ten nin-
gún protagonismo.

Non será por culpa nosa. So-
mos a única forza que falamos
continuamente do novo Estatuto.
Non só para que quede claro o
proceso, senón por que, sobre to-
do, é necesario un novo Estatuto,
un novo ámbito competencial
para resolver importantes pro-
blemas no eido municipal, que
nos permita ter un novo financia-
mento para os concellos, un no-
vo modelo político administrati-
vo e, en definitiva, unha nova re-
lación entre o Goberno galego e
as entidades municipais.

Comezabamos a entrevista
preguntándolle que é o que se
xoga Galiza nestas eleccións.
Quixera que me contestase co-
mo remate que é o que se xoga
o nacionalismo galego nos pró-
ximos comicios municipais.

O nacionalismo galego está
nun momento importante da súa
historia. Ten a oportunidade de
trasladar ás urnas o que é unha
valoración positiva por parte da
cidadanía do que é o seu labor
de goberno, tanto na Xunta co-
mo nos concellos. É a primeira
vez que enfronta unhas elec-
cións con responsabilidade no
Goberno. O primeiro éxito foi o
de ser quen de presentarnos nos
315 concellos. É un paso históri-
co para o nacionalismo por que
somos un proxecto político que
só pode avanzar na medida en
que consolidemos a organiza-
ción e a presenza territorial.
Sempre dixemos que as elec-
cións municipais eran un instru-
mento para o asentamento da
nosa alternativa e esta premisa
non só segue a ser certa, senón
que logo destas eleccións muni-
cipais o BNG dará un importan-
te cambio tanto cuantitativa co-
mo cualitativamente.♦
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Anxo Quintana
‘Onde goberna o PP en vez dun alcalde

hai un problema’

A. EIRÉ

O BNG está no seu mellor momento histórico, afirma o seu portavoz nacional, Anxo
Quintana. Pero pretende que estas eleccións municipais signifiquen un importante cam-
bio organizativo, tanto no eido cuantitativo como cualitativo. Os nacionalistas queren
trasladar aos concellos as políticas sociais e de vivenda que impulsan desde a Xunta.

PEPE FERRÍ N  /  A . G . N .
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ELECCIÓNS MUNICIPAIS

Se lle toca gobernar A Coruña,
que é o primeiro que vai facer?

Afrontar un plano de mobili-
dade das persoas en toda a área
metropolitana porque  realmente
existe unha preocupación crecen-
te con todo o tema do tráfico e
dos atascamentos que non só nos
afectan ás persoas no día a día se-
nón que dificulta que teñamos un-
ha zona e un espazo atractivo pa-
ra que se poidan implantar em-
presas e desenvolver a cidade.

Como resumiría as ideas
básicas para levar a cabo ese
goberno?

Primeiro temos que ocuparnos
das xeracións futuras. É un feito
que na nosa cidade marchan moi-
tos mozos por problemas de vi-
venda e de emprego. Hai un dato
importante, máis de 15.000 mar-
charon da Coruña no 2005. É pre-
ciso asegurar o futuro destas xera-
cións. Eu creo que isto é unha pre-
ocupación importante que, de fei-
to, ocupa un lugar relevante no no-
so programa. En segundo lugar,
están os dependentes e as persoas
maiores. Aínda hai na nosa cidade
moitas persoas que non participan
no conxunto do benestar de todos
os cidadáns e isto, nunha socieda-
de avanzada como é a nosa, é do-
bremente ferinte para esas persoas
que, por un lado, están vendo a ri-
queza ao seu carón e, por outro,
non a poden desfrutar. Viven nun-
ha situación que se lles fai moi du-
ra. E logo temos que abrirnos á
participaciçon de todos os cida-
dáns. Estas últimas lexislaturas
constituíron unha época moi escu-
ra na que houbo moi pouca trans-
parencia no Concello e moi pouca
participación nos grandes proxec-
tos que definir na cidade, nas
obras, en todo. Houbo unha parti-
cipación moi escasa. É clave abrír-
monos a unha gran participación
co noso contorno para constituír
esa gran Coruña que hai que verte-

brar na súa área metropolitana con
infraestruturas de verdade, indo
todos a unha para conseguir un es-
pazo económico de primeira cali-
dade e de primeira magnitude.

Non parece que teña voste-
de as cousas demasiado doa-
das. A candidatura do seu an-
tecesor, Fernando Rodríguez
Corcoba, e a do PG poden
competir polo seu electorado. 

Ningunha tarefa é fácil e esta,
en concreto, non o é nada. Porén,
eu creo que o PP asegurou un bo
proxecto, presentou unha candi-
datura con profesionais que des-
mostraron na súa vida privada que
saben facer as cousas. Coido que
imos ter un gran resultado porque
a xente é consciente de que, se
quere emitir un voto que de ver-
dade decida, realmente ten que
votar a quen responde do pasado
pero tamén do futuro. Nese senti-
do, o PP é o único que lle vai dar
garantías. Penso que podemos ser
a forza máis votada na Coruña.

No caso de poder gobernar en
coalición, que socio escollería?

O que lle propuxen ao PSOE
foi un pacto para que as princi-
pais institucións –neste caso, a
Deputación e o Concello– sexan
gobernadas pola forza máis vota-
da. Esta é unha demanda crecen-
te da cidadanía e, dende logo, eu
propoño que sexa a máis votada
a que goberne A Coruña. Hai que
anticipar unha reforma que, polo
menos en termos municipais, ca-
da vez se ve máis necesaria. 

Cal vai ser a súa política a
respecto do topónimo da cidade?

O topónimo non debería ocu-
parnos nin un minuto. Eu son par-
tidario de que, cando se fale en
castelán, se utilice La Coruña e,
cando se fale en galego, se diga A
Coruña. Esa é a relidade que sente
con máis normalidade a xente da
cidade. O demais, ás veces, mes-
mo o sentimos coma unha certa

agresión. Polo menos un volume
importante de coruñeses. Creo que
isto debería ser a normalidade e
que deberiamos quitarlle ferro a
todo o que está pasando porque ás
veces, por esta cuestión, perdémo-
nos en debates e non afrontamos
os temas máis importantes e nece-
sarios que hai na cidade.

Que é o que se fixo pior du-
rante os mandatos de Vázquez?

Creo que se fixeron algunhas
cousas ben, polo menos durante
as dúas ou tres primeiras lexisla-
turas, pero tamén que se fixeron
algunhas cousas que eu non repe-
tiría. Na Coruña hai unha serie de
obras que non responden ás nece-
sidades dos cidadáns. Refírome
ao tranvía, que realmente non
responde a nada; o propio Palex-
co, que nos pechou a vista ao
mar, as propias casetas de María
Pita, que son un claro atentado á
mínima estética e ao patrimonio
histórico da cidade. E logo, o te-
ma dos barrios, os grandes es-

quencidos por Vázquez. A cida-
de, no seu conxunto, non tivo un
plano de mantemento dende hai
máis de vinte anos. A rehabilita-
ción do patrimonio histórico em-
pezou hai dous días cando outras
cidades levan 20 anos facéndoo
en serio. Está logo o problema
dos maiores. Que non exista un
só centro de día de titularidade
municipal na Coruña di ben ás
claras cal foi a política para os
maiores e para os dependentes.
Ou o deporte base. En cinco anos
non se inaugurou ningunha insta-
lación deportiva. E o mantemen-
to das que había foi nulo.

Cando pasen catro anos, de
que vai presumir se goberna?

Gustaríame mellorar as infra-
estruturas de comunicación da
cidade e solucionar os problemas
de tránsito, como xa lle dixen. E
frear a sangría que significa a
marcha dos rapaces coruñeses
conseguindo más emprego e vi-
venda para eles.♦

P. C .

PERFECTO CONDE
Algunhas enquisas afirman que
Xavier Losada pode manter o ni-
vel acadado por Francisco Váz-
quez durante os anos que gober-
nou con maioría absoluta, pero o
certo é que esta posibilidade difi-
cilmente é acreditada nin polo
candidato socialista á alcaldía da
Coruña nin pola maior parte dos
scriptwriters da súa campaña. 

A súa profesión de aneste-
sista non é a culpábel, pero a
verdade é que Losada é un deses
oradores que dormen as pedras.

Até o punto de que os seus ase-
sores de imaxe organizáronlle
un programa de comparecencias
públicas estritamente baseado
no uso controlado da palabra.
Poucas entrevistas e ningún de-
bate televisivo. 

De calquera maneira, Losada
non as ten todas consigo. Aínda
que o voto da dereita vai estar
sen dúbida moi espallado na Co-
ruña –e o candidato socialista sa-
be ben que para el non hai maio-
ría absoluta sen unha boa parte
dese voto–, digan o que digan as

enquisas de oportunidade, as ur-
nas do 27-M é moi probábel que
rematen coa “xeira vazquista”
abríndolle as portas á posibilida-
de de que a cidade pase a ser go-
bernada por unha coalición se-
mellante á que agora mesmo go-
berna a Xunta.

O BNG é o único partido que
mantén o seu candidato das ante-
riores municipais. Henrique Tello
é un político veterano, que coñe-
ce o Concello por dentro dun xei-
to exhaustivo. Os nacionalistas
saben que no próximo mandato

poderían ser a forza chave e de-
berán xestionar con intelixencia
as arelas de cambio que os seus
votantes depositarán neles.

As posibilidades do candida-
to do PP, Carlos Negreira, son
poucas, minguadas pola compe-
tencia doutro candidato proce-
dente das súas propias fileiras,
Fernando Rodríguez Corcoba, lí-
der do seu propio partido Coru-
ñes con Buenos Argumentos
(CORCOBA) ou pola de Carlos
Marcos, baixo unhas enganosas
siglas do Partido Galeguista.♦

Viños
XOSÉ MANUEL SARILLE

A Teresa Pena e Pepe Piñeiro

Hai en Galiza unha
peregrinación que só
lles importa aos aman-

tes das cores e do viño e que
oxalá nunca se institucionali-
ce nin apareza nas guías.
Consiste en buscar a Urbano
Lugrís polas tabernas e as
casas de comidas. 

El encheuse de vasos e
converteu as paredes dos ba-
res en imaxes do mar, para
facer da vida unha nave fan-
tástica, de esquecida antigüi-
dade infantil, aínda que cho-
que moito contra a dor. 

A visita é un pracer
porque todas esas pinturas
son marabilla azul e porque
calquera pode preferir outro
xeito de mirar os cadros, sen
que sexa de pé e no silencio
dun museo: bebendo. 

O mural máis asombroso
decora a parede do café Vec-
chio, na rúa Real da Coruña.
É o mar visto desde unha te-
rra alta, como desde Santa
Margarita ou así. Fai da cida-
de o barco varado que é, con
ondas de proa, babor e estri-
bor. Casas e bandeiras,
friaxe, peixes e brisa
acelerándose pola Marola. 

Tendo acompañante para
a manía, pódese ir xantar a
Malpica e no mesmo
mediodía, antes de que a
tarde comece, subir para o
primeiro andar da Confraría
de Pescadores, para atopar-
se en completa soidade e
perto do mar da morte e do
peirao, con seis cadros,
cheos de monstros, santas,
lanchas e rosas, e todo sen
vixilancia ningunha, de ma-
neira que algún día un gatu-
no descolgaraos, baixaraos
e cepillaraos nunha
furgoneta.

Volvendo por Santiago
pódese sentar na parte de
atrás do Nova Galiza, alí
onde as paredes terman das
baleas, das escamas de
auga, os barcos, as cunchas
e as sereas. E fica para a
noite o vello Restaurante
Fornos da Coruña, a maior
invención mural das que se
conservan de Lugrís. Éntra-
se para unha sentina escure-
cida polo fume, pintada po-
lo arredor con ollos de boi.
Despois pásase para a outra
parte, que no seu día foi,
sen dúbida ningunha, o
rocho dos pipotes. A lenda
Hic habitat felicitas rodea
unha rosa dos ventos no ar-
co que se forma á entrada
da pequena estancia. A
Coruña vese desde o mar, as
casas da ribeira, os peiraos,
as xanelas soleadas e un só
letreiro nunha bandeira:
viños. Toneis amoreados,
polbos, amarras, batiscafos,
luras, lemes, compases e ga-
leóns. E outro letreiro máis:
que ben che preste.♦

As enquisas prevén que os socialistas
gañen as eleccións con maioría simple

O fin do ‘absolutismo’ na Coruña

Carlos Negreira, PP

‘O topónimo non debería
ocuparnos nin un minuto’



Como é esta vez a loita política
pola alcaldía da Coruña?

Distinta ás anteriores. É a
primeira vez en moitos anos en
que unha figura como a de Fran-
cisco Vázquez non se presenta ás
eleccións, o que crea un panora-
ma moito máis aberto. Esta vez
vaise producir o cambio político,
despois de 24 anos de goberno
de maioría absoluta. Hai catro
anos só faltaron 143 votos para
que se producise. Ao día seguin-
te das votacións, moitas persoas
tirábanse dos pelos vendo que o
cambio podería chegar se elas
fosen votar. O que temos que
conseguir é unha mobilización
importante do electorado des-
contento, que na Coruña hai
moito. Aquí sempre hai un índi-
ce de abstención elevadísimo
–93.000 persoas abstivéronse
nas últimas eleccións. Se todas
votasen a mesma candidatura, te-
rían a maioría absolutísima. Es-
tas eleccións van ser as que lle
dean entrada ao BNG no gober-
no municipal. O PP non vai go-
bernar e do que se trata é de se
vai facelo ou non o BNG. 

De gobernar o BNG, con
que contribuiría á vida pú-
blica?

A Coruña arrastra dende hai
moitos anos motísimas carencias
e déficits. Nós, en primeiro lu-
gar, estamos facendo unha cha-
mada á apertura do Concello aos
cidadáns. En-
tendemos que,
d u r a n t e  2 4
anos, os coru-
ñeses foron tra-
tados máis co-
mo  súbd i tos
que coma cida-
dáns. Practica-
mente non se ti-
veron en conta
para nada nas
decisións que
se tomaron en
María Pita. Un-
ha actuación
nosa inmediata
vai ser a des-
centralización
da propia insti-
tución para que
en todos os barrios e zonas da ci-
dade haxa unha proximidade en-
tre o Concello e o cidadán. Os
orzamentos participativos serían
o leit motiv desa actuación.

Cales son os outros propó-
sitos do BNG?

Atenderemos os graves pro-
blemas estruturais que saen en
todos os inquéritos e todas as
demandas: o transporte, a vi-
venda e o medio ambiente. O
transporte porque A Coruña es-
tase convertendo nunha cidade
absolutamente caótica e chea de
dificultades debido a que todas
as políticas primaron o uso do
vehículo particular sobre o
transporte público. É unha ver-
goña que, despois de tantos

anos, unha estación de tren que
chega ao centro da cidade aínda
non se teña aproveitado para po-
ñer en funcionamento o tren de
proximidade. Ou que se aban-
donase o uso do transporte da
ría que uniría A Coruña con Fe-
rrol, Sada, Betanzos e outros si-
tios. É precisa nunha redución
drástica do número de vehículos
para potenciar moitísimo o
transporte público. Logo está o
tema da vivenda. Aí temos unha
política de choque que agora
poderemos realizala conxunta-
mente coa Consellaría de Vi-
venda. En Vigo vaise facer un
plano de recuperación do casco
vello con 24 millóns de euros e
na Coruña non está prevista un-
ha actuación desta natureza. Co
BNG no goberno poderíase le-
var a efecto. O que significa re-
habilitar vivenda para poñela no
mercado de aluguer. 

Fala vostede tamén do me-
dio ambiente.

A Coruña precisa un ambien-
te máis habitábel. Somos unha
cidade moi pequena. O territorio
municipal é moi reducido. Xun-
to con Cádiz, é o dos máis pe-
quenos do Estado e, por suposto,
o máis pequeno das sete cidades
de Galiza. A Coruña é a segunda
en poboación, pero a máis pe-
quena en superficie. Isto, coa
mala política levada a cabo, foi
provocando unha calidade de

vida  cada  vez
pior.  Tráf ico,
che i ro s ,  r u í -
d o s …  Te m o s
unha refinaría
no bordo da ci-
dade e un verte-
doiro que non
funciona. O que
temos que facer
é un desenvol-
vemento sus-
tentábel que pa-
sa pola posta en
marcha dun ob-
servator io  de
calidade medio-
ambiental para
que se cumpran
todos os proto-
colos e todas as

normativas no porto coas des-
cargas de carbón, etc.

Esta vez A Coruña parece
un laboratorio político. Hai de
todo: a sucesión do “faraón”,
os nacionalistas, dous candida-
tos da dereita que antes arrou-
paba o PP e experimentos co-
mo os do Partido Galeguista.
Que lle parece?

É como se despois da marcha
de Vázquez todo estivese permi-
tido. Como se houbera barra li-
bre para que calquera poidera
montar a súa candidatura. Por
unha banda está o contimuismo.
O vazquismo sen Vázquez que é
a candidatura de Xavier Losada.
Por outra, o PP, que intenciona-
damente parece non interesarse

nunca por esta cidade. Non é
porque cambie de candidato ca-
da ano, que cada partido é libre
de facelo, senón que sempre se
presenta desunido e con enorme
conflitividade interna. Se o PP

mantivese o ton que mantén nou-
tros sitios, na Coruña non se go-
bernaría con maioría absoluta
dende hai moitos anos. Esa expe-
riencia que aparece como nova
das siglas do Partido Galeguista

é algo que a min me doe moito
pola utilización que se fai dese
partido por parte de persoas que
non é que non teñan nada a ver
co galeguismo senón que nin lle
teñen respecto.♦
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ELECCIÓNS MUNICIPAIS

Nota da redacción
Lamentamos non poder in-
cluír a entrevista do candidato
socialista da Coruña, Xavier
Losada, que, o mesmo que hai
catro anos Francisco Vázquez,
foi o único candidato que se
negou a ser entrevistado por A
Nosa Terra. Tampouco puide-
mos realizar a entrevista co
secretario de organización so-
cialista Ricardo Varela con-
certada para a semana anterior
por “problemas de última hora
na súa axenda”.♦

Henrique Tello, BNG

‘Losada é o vazquismo
sen Vázquez’

P. C .
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Dende que a reforma provincial
se levou a acabo, a provincia se-
rá considerada un axente alleo á
personalidade propia de Galiza.
Mesmo en 1821 aparece un fo-
lleto publicado co nome de
“Proyecto aparecido para la di-
visión de Galicia”, no que se pi-
de a supresión deste tipo de cir-
cunscrición e se propón como
solución organizativa unha gran
provincia dividida noutras seis
menores(1). A partir de aí o pen-
samento galeguista rexeitará a
provincia como parte da estrutu-
ra local de Galiza. Ese rexeita-
mento, co anceio do recoñece-
mento de Galiza “ela soa” como
unidade político-administrativa,
serán os eixos que vertebrarán o
discurso que se veu chamar o
“provincialismo”. Pártese, xa
que logo, da consideración uni-
provincial reiterada polo pensa-
mento federalista e rexionalista
primeiro, e nacionalista despois.

Por outra banda, mal enten-
dendo os anceios dalgúns gale-
guistas ilustres arredor da comar-
ca, a Xunta de Fraga  creou o
Proxecto de Desenvolvemento
Comarcal de Galiza mediante un-
ha Resolución da Consellería de
Presidencia e Administración Pú-
blica con data do 9 de xaneiro de
1991, que resultou ser un rotundo
fracaso. Entre outras cousas xes-
tionáronse fondos europeos e ou-
tros propios de enfoque local pa-
ra o desenvolvemento rural a tra-
vés das chamadas Fundacións
comarcais e máis dos grupos de
acción local. O problema que
houbo durante o período fraguis-
ta foi que non se fixo un control
demasiado rigoroso no tipo de
proxectos aprobados, ademais de
converterse os Centros e as Fun-
dacións nunha correa de transmi-
sión de concellos do PP que prac-
ticaban e practican o clientelis-
mo, o favoritismo, o amiguismo,
a venda de favores e en fin, todos
aqueles adxectivos que nos levan
a esa definición que a moitos nos
lembra á de Don Celidonio, ese
personaxe do Porco de Pé de Vi-
cente Risco: o caciquismo. Fenó-
meno sociopolítico que se carac-
teriza polo poder excesivo dos
caciques, persoas que, amparán-
dose nunha situación social ou
profesional de privilexio, exerce
ou controla o poder político para
concederlles favores aos seus
protexidos ou a quen se somete á
súa autoridade. 

Existen factores que expli-
can por qué a sociedade cliente-
lar se extendeu de forma tan rá-
pida en Galiza. Como dixeron os
autores do artigo do Foro Luces

de Galiza, habería que lembrar,
primeiro, que a sociedade galega
foi historicamente dependente, e
que as súas elites basicamente
desempeñaron funcións de inter-
mediación co exterior, sen un
proxecto integral e propio. En
segundo lugar, a extensión das
prácticas clientelares coindicen
coas sucesivas maiorías abosul-
tas do PP no goberno e a avan-
zada transformación dunha so-
ciedade rural nunha sociedade
terciarizada. A diferencia
existente entre o vello caciquis-
mo e o clientelismo actual cífra-
se no cambio social e político
que viviu o país nos últimos vin-
tecinco anos, importante, pero
incapaz de provocar unha redefi-
nición dos obxectivos estratéxi-
cos colectivos que superase o lo-
calismo (ou minifundismo) e a
desarticulación. E todo isto co
amparo e o silencio das Deputa-
cións Provinciais populares.

Deputación de Pontevedra e
ExpoSalnés

O emprego constitúe, sen dúbi-
da, unha das prioridades dos ci-
dadáns da UE e polo tanto un
piar fundamental á hora de ra-
cionalizar esforzos e planificar
partidas orzamentais por parte
de Unión. A creación e a dignifi-
cación do emprego debe figurar,
xa que logo, entre as principais
apostas dos entes encargados da
execución de ditas partidas. Pero
cando institucións provinciais
coma a Deputación de Ponteve-
dra levan a cabo Proxectos do
Fondo Social Europeo, como o
Proxecto Empleocities, vulne-
rando os obxectivos da Estrate-
xia Europea do Emprego e tendo
coma resultado un fracaso de or-
ganización cun engano flagrante
presentándoo como política de
promoción de emprego cando
realmente non é absolutamente
nada, o menos que se pode e de-
be facer é denunciar este tipo de
métodos. Métodos usados polos
cargos da Deputación, perten-
centes todos eles ao Partido Po-
pular, que entroncan perfecta-
mente coa definición xenérica
das prácticas clientelares e que
son xuridicamente denunciábeis.
O que se realizou foi un proxec-
to ao marxe de todos os interlo-
cutores sociais e asociacións,
aproveitando os cartos en bene-
ficio propio e dos tentáculos do
que na era Fraga constituía a So-
ciedade Galega de Desenvolve-
mento Comarcal e da súa rede
de Fundacións Comarcais, e co-
locando coma “director” do pro-

xecto a Antonio Torrón Casal, o
cal era incompatíbel cun posto
de dedicación exclusiva ao ter
unha empresa de dinamización
de actividades deportivas e á cal
lle dedicaba a meirande parte do
tempo dende a sua oficina na de-
putación.

Nivel de execución do
Orzamento Global do Proxecto

A cifra global do proxectos era
de 1,5 millóns de euros, mais as
xustificacións dos gastos certifi-
cados cando xa se levaba un ano
percorrido eran todo nóminas,
subcontratas con consultores, e
unha única acción executada,
unha viaxe de Manuel Soliño
que misteriosamente cambia de
destino e da que no Servizo
Agrario da Deputación non se
teñen datos nin xustificantes no
mes de febreiro de 2004.

No presuposto inclúense
gastos non elixibéis, eses que
non teñen relación co proxecto e
que segundo o regulamento da
Comisión Europea non deben
executarse. Ademais os socios,
as Fundacións Comarcais e mais
a Mancomunidade de Vigo, ale-
garon falta de liquidez á hora de
achegar a súa parte de finan-
ciación (medio millóns de eu-
ros), saltando o principio de
Adicionalidade dos Fondos Es-
truturais da UE, no que a sub-
vención que se achega está para
complementar o investimento
local, e non para substituílo. A
Fundación Comarcal do Salnés
aportou a cantidade de 1.150 eu-
rosefectivos, cando segun o
acordo coa comisión debia apor-
tar 79.000 euros.

O nivel de execución efecti-
vo do proxecto andará arredor
dun 60% tirando polo alto
(900.000 euros botados ao lixo)
para pagar nóminas e pagar em-
presas subcontratadas para cre-
ar un portal web que non usou
ninguén, e que deixou de fun-
cionar ao mes de rematar o pro-
xecto: marzo de 2005. Lem-
brando, claro está, que polo re-
glamento finacieiro do Fondo
Social Europeo as subcontrata-
cións teñen un tope do 35% do
coste global. O que é obvio e
que neste proxecto superan o
35% do efectivamente gastado,
que é moito menos que o millón
e medio de euros.

As viaxes de Manuel Soliño

No proxecto contemplouse un-
ha viaxe de 2.296 euros que cu-
riosamente se vai transforman-
do dunha táboa de Excel a ou-
tra: primeiro é un viaxe a Bru-
xelas, logo aparece como un
viaxe a Italia, e logo volve a ser
un viaxe a Bruxelas. Cómpre
dicir que algunhas resolucións
presidenciais teñen data poste-
rior á acción de gasto autoriza-
da. Indicios que, cando menos,
conducen á sospeita. Estas via-
xes constitúen o único gasto
executado de todas as accións
no proxecto, a parte de nómi-
nas. A cuestión é investigar se
realmente existiu esa viaxe. O
feito é que os cartos parecen
proceder da suma acumulada
do que Soliño gastou en viaxes
de lecer coa súa parella de feito,
Diana Lamelas, contratada para
o proxecto como técnico extra
debido á catástrofe do Prestige,

e que incluíu no proxecto para
“facer gasto”. 

No que é a viaxe a Italia, foi-
se a facer un intercambio coa
provincia de Xénova. Cando
normalmente viaxan dous repre-
sentantes técnicos dun proxecto,
neste viaxe foron catro persoas:
Bengoechea, Pilar Patiño, Móni-
ca Vazquez e Antonio Torrón. A
pregunta é se algún destes “tu-
ristas”elaborou un informe das
actividades feitas na viaxe e os
documentos de traballo que le-
varon á reunión. Todo parece in-
dicar que houbo un uso ilícito
dos cartos, utilizándoos para un-
ha viaxe de lecer.

Procesos de contratación e
falsificación

Xa dende a creación da Funda-
ción Comarcal do Salnés, Soliño
actuou en función dos intereses
do Partido Popular e dos seus di-
rixentes comarcais e non do de-
senvolvemento da Comarca. A
listaxe de irregularidades é inter-
minábel: no proceso de contrata-
ción de persoal para a xestión
dos proxectos liderados pola
Fundación o tribunal, onde só
estaba representado o PP, sobre-
dimensionou a entrevista perso-
al en detrimento do concurso de
méritos para así colocar a xente
próxima: deste xeito, para o cha-
mado proxecto Empleocities foi
contratada Rebeca Domínguez
(filla do presidente da Manco-
munidade), Carlos Alberto Pou-
so (concelleiro do PP na Illa de
Arousa), Ruth González (ex-
concelleira do PP en Sanxen-
xo...) e un longo etcétera.  

No proxecto Empleocities

A Deputación de Pontevedra e Expo Salnés, exemplos de despilfarro

Deputacións e fraude, liñas que converxen
DAVID OTERO

As Deputación provinciais e as Fundacións Comarcais foron, na
administración Fraga, unha correa de transmisión do que vul-
garmente se coñece como caciques para practicar o clientelismo
e a venda de favores. Sen proxectos definidos, xestionaron e uti-
lizaron os fondos europeos para facer obras e proxectos menores,
carentes de todo sentido, perfilándose totalmente contrarios á fi-
nalidade coa que naceron: o desenvolvemento socioeconómico. A
Deputación de Pontevedra e Expo Salnés eríxense como exemplo
de despilfarro e mesmo de uso fraudulento do caudal público.



Nº 1.269 ● Do 24 ao 30 de maio do 2007 ● Ano XXX

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

O Barco e a Terra de Valdeorras
durante a II República e o franquismo

(1931-1977)
Félix García Yáñez

Historia de Cangas (1900-1936)
Iago Santos Castroviejo - Antonio Nores Soliño

non houbo libre concorrencia,
transparencia nin publicidade
plena e completa nos procesos
de contratación. Unha vez que
se contrata a EOSA como asis-
tencia técnica cun contrato me-
nor de 10.000 euros arredor de
xullo de 2003, esta consultora
redacta as plicas de contratación
do resto de contratos. 

Se isto non fose pouco, exis-
te tamén a falsificación da miña
propia sinatura en actas de reu-
nións nas que non estiven pre-
sente por estar de baixa médica,
ademais dunhas modificacións
certamente irregulares nun con-
trato que tiña efectos dende o 19
de novembro 2003 e non dende
o 18 de  novembro, como apare-
ce finalmente.

Máis irregularidades

Vulnerando o artigo 309 do Có-
digo Penal, Soliño cobrou máis
de 50.000 euros sen ter lexitimi-
dade para facelo. Concretamen-
te 72.000 euros sendo Coorde-
nador Xeral cando xa se contra-
tara a unha persoa para ese pos-
to. Soliño unicamente exerceu
de Coordenador Xeral cando re-
cibía as visitas de evaluadoras
do proxecto, expertos delegados
da Comisión UE,  como a que
fixo a consultora “Maria
Rauch”. Mentres non saíron as
bases de contratación dun coor-
denador xeral, el ocupou ese
cargo “provisionalmente” en-
viando un informe a Co-
misión da UE. 

Outro foi Antonio To-
rrón, que quedou co posto
sen cumprir os requisitos
das bases de contratación,
e puido chegar a  cobrar
54.000 euros, cifra que
aparecía reservada para o
coordenador xeral en tábo-
as dos orzamentos elabo-
radas por EOSA. O que fi-
xo foi primeiro presentarse
como técnico do proxecto
na Fundación Comarcal
do Salnés. Non foi selec-
cionado nas probas que se
lles fixeron aos que solici-
taron os postos.

Pero non pasaba nada,
xa que cando se fixo a se-
gunda convocatoria para
o posto de Coordenador
Xeral, engadiuselle un
posto pantasma, o posto
de técnico de apoio xa
que estaba subcontratado
por EOSA, un posto que
soamente esixia ser licenciado
en empresarias e maior de ida-
de. E logo dos cinco meses  foi
“casualmente” ascendido ao
posto de Coordenador Xeral.
Máis claro, é que é unha persoa
“de confianza”, entón o PP pon
coma xustificación isa confian-
za cega, para cumprir ordes,
falsificar documentos, maqui-
llar orzamentos e balances, tra-
ficar con influencias, manipu-
lar concursos públicos, tarefas
todas que non requiren forma-
ción nen experiencia nin saber
idiomas, senon ser alguén “de
confianza”.

Torrón está rexistrado como
autónomo e ten unha empresa
chamada DINAF, dedicada a
venderlle actividades deportivas
aos concellos (tivo un contrato
co Concello de Meaño) e esta

actividade é  incompatíbel co
posto de Coordinador Xeral,
que é de dedicación exclusiva
segun os regulamentos do FSE.

Marcas de calidade

Non hai que deixar de lembrar o
estupido e incompetente do de-
seño do proxecto cando nos de-
catamos de que hai accions in-
novadoras tanto no Fondo So-
cial Europeo como no Sector da
pesca. ¿Porque sabendo isto, se
tratan de incluir accións da pes-
ca nun proxecto de emprego?
¿Non comprenden os represen-
tantes do Partido Popular a dife-
rencia de obxectivos nos dous
sectores?

As chamadas “Accións in-
novadoras” do Fondo Social
Europeo teñen como obxectivo
fomentar novas fórmulas para
mellorar a realización das ac-
cións financiadas polo FSE, on-
de os seus beneficiarios soen ser
organizacións de interlocutores
sociais, empresas privadas, or-
ganizacións sen ánimo de lucro
e organismos de educación e
formación establecidos na UE. 

As accións innovadoras do
sector da Pesca concédense pre-
via convocatoria de subven-
cións para proxectos innovado-
res do Sector. É absurdo, por
non dicir ilegal, incluír gastos
como as visitas ás asembleas
das cidades da pesca nun pro-
xecto do FSE.

Tamen pode considerarse un
insulto grave a intelixencia da
sociedade da Galicia Sur facer-
lle creer que se van crear e man-
ter postos de traballo (finalidade
dunha politica de promoción de
emprego) dandolles ás Funda-
ción Comarcais competencias
para conceder certificacións de
calidade as empresas ou conce-
llos que eles decidan.

O proxecto ten como “resul-
tado” a creación de dúas marcas
de calidade: unha para concellos
que promovan o emprego e ou-
tra para empresas. Para iso a
Fundación Comarcal contratou
unha consultora especializada
en temas turísticos: Antar S.L.
de Madrid, que ocupou durante
anos un despacho na planta de
arriba da Mancomunidade do
Salnés, en Cambados. Esta em-

presa estaba encargada de facer
os documentos das Rutas do Vi-
ño e de deseñar o manual para a
creación das marcas. ¿Pero real-
mente esas marcas chegaron a
rexistarse? ¿Teñen algunha re-
ferencia ás normas ISO en ma-
teria de calidade? ¿Cantas em-
presas ou concellos solicitaron a
marca? Que organismo a conce-
día? ¿As Fundacións como re-
presentantes da Sociedade Gale-
ga de Desenvolvemento Comar-
cal? ¿Cantas visitas tivo a web?
¿Cantos usuarios tiña a intranet
da web? ¿Pode considerarse in-
novación o feito de que a conse-
llería de emprego pase unhas
cantas ofertas de emprego para
traballos dentro das comarcas
aos tecnicos das fundacións?
¿Non é absurdo traspasar só
ofertas de emprego para traba-
llos dentro da comarca? ¿E a
mobilidade laboral entre outras
comarcas ou provincias? ¿Por
que leva sempre a adxudicación
do concurso a empresa Plexus
Tecnologies, proveedora “ofi-
cial” da sociedade galega de de-
senvolvemento comarcal, neste
caso cun orzamento de 90.000
euros? ¿Esa contratación tivo
autorización previa por parte da
Comisión UE, obrigatoria cando
se sobrepasan os 50.000 euros
no subcontrato?

Futuro

Este caso de uso ilícito do fondo
público non é algo
puntual. Vense reali-
zando dende hai moi-
tos anos coa pasividade
das Deputacións pro-
vinciais e a través das
propias Fundacións
Comarcais. De feito, o
fondo do asunto e ato-
parlle a funcionalidade
ás primeiras. A Depu-
tación de Pontevedra
non está preto do cida-
dán, como di na sua
publicidade, estaba
preto dos despachos da
Xunta cando goberna-
ba Fraga e agora está
preto de Xénova, a se-
de do PP en Madrid.
Máis que axudar á ra-
cionalización dos car-
tos e ao control do in-
vestimento, son un en-
te arcaico, propio do
centralismo franquista
e no que proliferan a
maquillaxe orzamenta-

ria, a corrupción, os mecanis-
mos clientelares e o tráfico de
influencias. 

O novo executivo galego
debe dar un paso á fronte e ata-
car de raíz ao problema: debe
desfacer ese entramado de
amiguismo, esa “Xunta parale-
la” que actuou e actúa en moi-
tas ocasións só mirando polos
intereses dos seus achegados e
non polo desenvolvemento so-
cio-económico de Galiza. Nes-
te debate hai que poñer enriba
dous conceptos claros: as De-
putacións deben deixar de
existir e ás Fundacións Comar-
cais deben ser rexeneradas to-
talmente. Só así se conseguirá
avanzar.♦

(1) BARREIRO FERNÁNDEZ, X. Historia
de Galicia, páx 30.
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“O sistema fai posíbel conciliar
actividades políticas en urbanis-
mo con traballos como constru-
tor, facilita que se presenten can-
didatos condenados previamente
ou con acusacións pendentes”.
Así cualifica o Movemento po-
los Dereitos Civís (MpDC) a sa-
úde democrática desta convoca-
toria electoral do 27 de maio.

Segundo o informe, é común
e aceptado polos propios parti-
dos que os candidatos poidan ter
autoridade para ordenar o territo-
rio ao tempo que teñen responsa-
bilidades en empresas de promo-
ción inmobiliaria ou constru-
ción. Así, candidatos do PP co-
mo Xerardo Conde Roa (Santia-
go) ou Telmo Martín (Ponteve-
dra) son cabezas visíbeis de sen-
llos emporios de ladrillo.

Outra irregularidade detec-
tada foi a medra inxustificada
do censo electoral de moitos
concellos no último trimestre.
No informe destácase que en
Porqueira a poboación con de-
reito a voto diminuíu perto dun
5 por cento nos últimos catro
anos. Pois ben, desde xaneiro
aumentou un 10 por cento. Esta
práctica moitas veces está rela-
cionada co aumento dos censa-
dos nun único domicilio. Por
exemplo, o ex alcalde dos Blan-
cos tería, de seren certos os da-
tos do censo, 85 persoas vivindo
na súa casa, é dicir, un 10 por
cento da poboación do concello.

No documento tamén se sa-
lienta o aumento constante do
Censo de Residentes Ausentes
(CERA), que segue a non contar
con plenas garantías de limpeza.
O CERA supón entre o 5 e o 7

por cento do total do censo nas
sete cidades galegas e, malia se
reducir a emigración a países es-
tranxeiros, medra exponencial-
mente, sobre todo en países pou-
co atractivos para os emigrantes,
caso de América Latina. É xusta-
mente en Latinoamérica onde se
detectan máis casos de gasto pú-

blico en actos electorais e na
confusión interesada entre insti-
tucións e partidos.

O informe non esquece a vul-
neración sistemática dos prazos
da campaña electoral. O alcalde
de Muxía, Alberto Blanco (PP),
pediu directamente o voto por
carta varias semanas antes do co-

mezo oficial da campaña. O al-
calde de Arnoia, Roxelio Martí-
nez (PP), chamou durante unha
asemblea de mulleres rurais para
anunciarlles que se facía cargo do
seu xantar. Foron 170 comensais.

Como remate, o informe cri-
tica que 15.000 mariñeiros que
traballan nas flotas de altura e de

grande altura e que, por teren
que estar no mar nas datas elec-
torais, fican sen poder exercer
este dereito básico. O MpDC
quéixase de que o tema fique
alleo ás institucións. “Só o BNG
reclamou no parlamento galego
e no congreso dos deputados un
cambio lexislativo”.♦
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A folga
do naval
CARLOS AYMERICH

O pasado ano sindicatos e empresarios do metal da pro-
vincia de Pontevedra acordaron, por convenio, estabe-
leceren un mínimo do 45 por cento de contratos fixos
nos planteis e máis tamén crear unha Bolsa de Emprego
á que han de acudir as empresas para satisfacer as súas
necesidades, fixas ou conxunturais, de traballo. Un con-
venio que lle puxo fin a unha negociación dura, desen-
volvida no marco dunha folga seguida masivamente, e
que constitúe todo un exemplo de acción sindical eficaz
e responsábel. Porque debe salientarse que a nego-
ciación, dirixida pola CIG como sindicato maioritario,
desmente os tópicos que algúns deitan interesadamente
sobre o suposto corporativismo dunhas organizacións
sindicais que apenas defenden os traballadores fixos.
Pois non. Neste caso, como en muitos outros, o sindica-
lismo nacionalista dá exemplo de responsabilidade ao
reivindicar non só mellores condicións de traballo para
os que xa están mais tamén máis emprego e máis esta-
bilidade para os que no futuro han vir. E esa mesma foi
a razón da folga que paralizou o naval vigués entre o 3
e o 18 de maio. Demandar que o convenio fose cumpri-

do por todas as empresas e, ao fin, unha vez que os em-
presarios do sector sentaron na mesa de negociación,
estabelecer garantías e sancións para o caso de se pro-
duciren novos incumprimentos.

Acadado o acordo e rematada a folga, chega o mo-
mento do balanzo e da reflexión. E, inexcusabelmente, a
primeira avaliación ten a ver co intento do PP de utilizar
a folga para, ao grito de “lei e orde” tan caro á dereita es-
pañola do 1936 e de hoxe, fa-
cer acordar instintos reaccio-
narios, sempre latexantes, e
tirar deste modo proveito
electoral. Para tal propósito
contaron, sen dúbida, con di-
lixentes colaboradores: para
alén de Xosé Manuel Fernán-
dez Alvariño, tamén lle axu-
daron a Corina Porro os ele-
mentos incontrolados (provo-
cadores?) que protagonizaron
a destrución de mobiliario ur-
bano e a irrupción nas depen-
dencias do Goberno galego en
Vigo e mesmo certos medios
de comunicación que conver-
teron as protestas nun exclusi-
vo problema de orde pública. 

Mais tamén houbo outros intentos, ben máis sutís, de
tirarlles apoio e lexitimidade social ás reivindicacións
dos traballadores do naval. Nomeadamente, as adverten-
cias sobre as consecuencias negativas que para a econo-
mía viguesa en xeral e para o sector en particular terá a
“conflitividade laboral”. Semella, felizmente, que a ame-
aza de Vulcano de desviar aos estaleiros Juliana de Xixón
parte da carga de traballo non se vai consumar. Aínda que
só sexa porque, como lembrou o presidente do comité da
factoría asturiana e houbo de recoñecer a dirección da
empresa, o centro xixonés “non pode asumir máis carga

de traballo cos medios dos que dispón na actualidade” ao
estaren os traballadores “saturados” e “non existiren pro-
fesionais nas industrias auxiliares” da urbe astur (Faro de
Vigo, 21 de maio do 2007). 

E, á luz da reflexión anterior, é obrigado comparar o
diferente tratamento recibido polo naval galego e o astu-
riano. En Asturias non hai industria auxiliar, porén a SE-
PI vendeulle o estaleiro Juliana á viguesa Vulcano e non

lle prohibiu construír barcos.
En Ferrol hai industria auxi-
liar. Porén, a SEPI prohibe a
construción de buques no es-
taleiro da vella ASTANO e
impide a súa adquisición por
empresas interesadas en lle
dar carga de traballo. E este
diferente tratamento corres-
póndese tamén coa diferente
actuación do sindicalismo
nacionalista, amplamente
maioritario no naval vigués,
e os sindicatos estatais,
maioritarios en Navantia. O
primeiro actúa con sentido de
clase e de país, defendendo a
construción naval e a crea-
ción de novos empregos está-

beis no sector. Os segundos defenden apenas os actuais
traballadores de Navantia na ría de Ferrol, sen se intere-
saren nin polo futuro do sector naval nin tampouco polos
postos de traballo que a súa potenciación podería traer. 

E en canto Vigo medra Ferrol aínda non se deu recu-
perado das reconversións impulsadas por PP e PSOE des-
de o 1984. Quizais quen ostenta a maioría sindical nunha
e noutra comarca teña a ver, máis do que algúns pensan,
coas diferenzas que hai entre as dúas en termos de em-
prego ou de dinamismo económico. Está tamén é, ao fin,
outra lección que tirar da folga do naval.♦

Ética-etiqueta
Lois Diéguez

Normalmente, quen gusta de andar todo o día coa palabra
“ética” na boca xa nos fai desconfiar. Xa o di o refrán, e del,
por experiencia, aprendemos. Nesta pesada e mareante cam-
paña electoral que nos abafa asistimos por primeira vez ao
“alumbramento” dun código para nivelar as distintas inco-
rreccións que poden manchar tan sacrosanta palabra. Aínda
non se puxera a sinatura e xa os promotores andaban a correr
para inaugurar parterres verdes e farois. Touriño veu a Lugo a
cortar a fita da catedral do leite, e aínda tivo que acusar aos
demais de non cumprir. O rubor da mentira xa non funciona
nen na conciencia do máximo mandatario galego. E outro da
súa confraría, o tan paseado emperador Orozco, técnico en
inaugurar até os amallós dos seus zapatos, personaxe que aca-
bou por se crer realmente iso de único e insubstituíbel, deulle
un xiro ao concepto clásico de inaugurar farois e desde a si-
natura do documento reemprazou o das tesoiras  pola chama-
da da xente e dos xornais  a ver en directo con el o cemento
ou chapapote que lle botou á Rolda da Muralla. Neste mo-
mento de euforia no que a ética, por tanto, pasou a ser, como
a dignidade e a mesma ideoloxía clara, a carreira acelerada do
teatro, sería mellor falar de etiqueta. Etiqueta como fórmula
da estética e do perfume. Etiqueta como distinción da camisa
cara ou do pantalón de marca. Sería máis san que os nosos, as
nosas representantes políticos desfilasen en cada campaña coa
etiqueta pegada á súa blusa ou garabata (ou, quizabes, a unha
parte do corpo moi sensíbel). E daquela poderiamos elixir li-
bremente a de mellor calidade. Non vos asustedes desta figu-
ra que vos pinto. Está xa aí, mais aínda non a vedes.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Tamén lle axudaron
a Corina Porro os elementos

incontrolados (provocadores?)
que protagonizaron a destrución

de mobiliario urbano e
a irrupción nas dependencias
do Goberno galego en Vigo”

O Movemento polos Dereitos Civís denuncia múltiplas irregularidades nas municipais

O sistema político ampara a corrupción



Agrupa personaxes de Vene-
zuela, Dominicana, Nicaragua
e Panamá. Unha parte do exi-
lio galego menos coñecido pero
tamén emigrantes?

A miña idea inicial era facer
un libro de biografías máis ex-
tensas pero esixencias editoriais
convertérono nun libro de divul-
gación moi acompañado de foto-
grafías. Como vivín vinte anos
en Venezuela aí está o groso do
que investiguei porque as perso-
axes escolmadas dos outros paí-
ses non serían abondo para agru-
palas nun volume. Todos son
exiliados ou fillos deles (o fotó-
grafo Federico Fernández, Xulio
Formoso ou Farruco Sesto son
fillos de exiliados). A emigración
só está tratada especificamente
cando se fala dos traballadores
galegos na canle de Panamá. 

Os paises de acollida foron
produto do azar ou de circuns-
tancias familiares e profesionais?

O libro inclúe unha persoa
que non é galega, Rómulo Galle-
gos Freire, que é a razón de que
tantos galegos fosen a Venezuela
porque el mesmo estivera exilia-
do tres anos en Beluso, desde
1933 a 1936. O seu secretario
persoal, sendo en 1948 presiden-

te de Venezuela, foi Alberto Fer-
nández Mezquita, que fóra mozo
de Maruxa Mallo no 1936. Este
home era curmán de Augusto As-
sía e foi director en Madrid da re-
vista PAN, na que colaboraban
Dieste e outros. Asilouse en Lis-
boa, onde estaba á frente do con-
sulado Gabriela Mistral. Foi polo
prestixio de Gallegos que moitos
marcharon a Venezuela, por
exemplo Pepe Velo e Mariano

Otero Castelao que sairon para o
exilio con pasaportes venezola-
nos no peto. O propio Pepe Velo
cando sube ao Santa María que
despois é secuestrado leva con el
o que foi único pasaporte que
conseguiu na vida. Rómulo Ga-
llegos na súa etapa presidencial
rompeu co réxime de Franco e
recoñeceu a lexitimidade do go-
berno republicano, e o embaixa-
dor en Caracas foi outro galego,

Xesús Vázquez Gaioso. Son
moitas as coincidencias que me
interesaron. Conto tamén a histo-
ria de Camilo J. Cela, que chegou
a Venezuela a través do anarquis-
ta Silvio Santiago.  Díxose que a
súa novela La catira fora un en-
cargo de Marcos Pérez Jiménez,
o ditador que derruba a Gallegos.
Pero a realidade é que o encargo
da novela era do seu ministro de
Interior, Laureano Vallenilla, que

tiña unha vella xenreira con Ga-
llegos desde os anos 30.

A evocación da República
Dominicana remítenos ao exi-
liado Galíndez despois asesina-
do polo ditador Trujillo. 

Historicamente está compro-
bado que Dominicana é o único
país que na Sociedade de Nacións
acollía xudeos, pero facíao por-
que cobraba por cada un recibido.
Igual fixo cos exiliados republi-
canos. Despois dun ano alí moi-
tos marcharon e Venezuela foi o
principal país de acollida. O máis
peculiar dos dominicanos que re-
collo é Almoina, que chegou a ser
secretario particular de Trujillo e
non queda moi ben parado.

A obriga de estilo editorial
tende a igualar personaxes de
interese moi diferente.

Alberto Fernández Mezquita
é dos que máis me interesaban e
tamén o Comandante Souto-
maior que seguro que merecen
unha biografía máis extensa.
Soutomaior, o mítico home que
comanda con Galvão o secuestro
do Santa María, misturaba moi-
to realidade e ficción e obrigou-
me a desbrozar moito porque
chegou a inventar a súa propia
vida. Aínda así non é o estilo de
personaxe que é exiliado de pro-
fesión, ou sexa aquel que se pre-
sentaba como tal cando era emi-
grado e non fuxido por persecu-
ción política.

Pero todas elas son vidas
moi maltratadas pola historia.

É certo, non son biografías
normais. Volto outra vez a Ró-
mulo Gallegos que só estivo oito
meses no poder. Os militares que
lle deron o golpe tiñan moi vi-
xiados os exiliados españois por-
que estaban convencidos que ían
defender coas armas ao goberno
democrático e daquela o primei-
ro detido nese golpe foi Alberto
Fernández Mezquita. Por ser exi-
liado roxo eras considerado ele-
mento perigoso.

Estaban afectados pola ten-
sión da guerra fría.

En certo sentido estaban per-
manentemente vixiados porque
no caso venezolano había unha
lexislación moi estrita sobre a
actividade política dos estranxei-
ros. As leis do 36 en Venezuela
impedían a admisión de persoas
consideradas revolucionarias;
como os vascos eran tidos por
católicos podían entrar sen pro-
blemas. Só entre o 45 e o 48
cambia a lexislación e ábrese a
porta aos exiliados, moitos deles
chegados vía Portugal. Os Cen-
tros que se fundaron daquela ti-
ñan unha actividade política pero
encubríana no traballo cultural.

O caso de Farruco Sesto No-
vás, actual ministro de cultura
en Venezuela é xa unha mostra
definitiva de integración?

Moitos exiliados estaban coa
cabeza sempre no regreso e non se
involucraban no país de acollida.
Vale o exemplo de Mariano Otero
Castelao que cando o fillo compre
os dezaoito anos mándao a estu-
dar aquí. Pero houbo outros que
participan activamente. O Co-
mandante Soutomaior entra no
MIR e outros integráronse incluso
nas guerrillas dos 60/70. Farruco
Sesto ten un sentimento de perten-
za moi grande con Venezuela e es-
tivo sempre ligado á esquerda ve-
nezolana pero no que escribín pa-
ra este libro sobre el explico sobre
todo a peripecia literaria.♦
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As dificultades económicas, as féridas desigual-
dades sociais, a pobreza no límite da subsistencia,
a falla de perspectivas para individuos e comuni-
dades e, ás veces, a represión, o abafo da liberda-
de e mais a ditadura (a longa noite de pedra, co-
mo diría Celso Emilio) viraron Galiza nun peirao
de carga permanente ao longo de moitos, moitos e
inaturábeis anos, do que saían buques ateigados
de xente, de crebas vitais e ilusións.

Mariñeiros, labregos, traballadores de todos os
oficios, profesionais, artistas, intelectuais, enceta-
ron, nalgún momento das súas vidas, o camiño do
mar para outras terrras enxergadas, coa esperanza
dun retorno futuro que, as máis das veces, non tivo
lugar. Homes e mulleres a millóns. Decote anciáns
e, sempre, moitos novos e cativos. Cada un deles

unha historia de vida. Unha novela por se escribir.
Unha faciana a ser rexistrada na lembranza.

Éxitos e fracasos, canseiras e corusco amecé-
ronse, coas vidas encontradas e asumidas, coas vi-
das alleas que foron convertidas en propias, para
debuxaren un novo territorio patrio e constituiren
unha Galiza virtual, estendida, espiritual, unha
Galiza americana que, paradoxalmente, resultou
máis orgullosa de si e máis digna, canto máis
americana se fixo. Unha Galiza que contribuiu
cos seus ósos e co seu sangue activo á integración
dos pobos, até mesmo se fundir neles no máis fer-
moso diálogo diálogo intercultural.♦

Do prólogo do ministro de Cultura de Venezuela a
Galiza en Dominicana, Nicaragua, Panamá e Venezuela.

Xurxo Martínez Crespo
‘Venezuela foi un fervedoiro de exiliados grazas a Rómulo Gallegos’

XAN CARBALLA

O investigador Xurxo Martínez Crespo ven de publicar o libro Galiza en Dominicana, Nicaragua,
Panamá e Venezuela (Fesga), unha escolma de biografías, individuais e colectivas, acompañadas
dun grande aparato fotográfico, que axudan a percorrer unha parte do exilio e a emigración
galegas que até agora recibira menor atención que o destinado en Arxentina, Cuba ou México.

A Galiza americana
FARRUCO SESTO

PA C O  VILABARR O S



H. VIXANDE
Nun pleno celebrado o martes 22
de maio, o PSOE apoiou a sina-
tura dun convenio urbanístico
asinado polo alcalde do PP para
construír no colexio dos Xesuítas
da Guarda 7.000 metros máis
do que a lei permitiría. O BNG
pediu agardar a despois das
eleccións e a que informe a Con-
sellaría de Política Territorial.

Cinco días antes das eleccións o
PSOE deixou en papel mollado
na Guarda a política socialista
contra os pelotazos urbanísticos
e votou a prol dun convenio que
implicaría un beneficio neto de
nove millóns de euros para a
promotora Valery Karpin S.L.

Valery Karpin S.L. e os Xesuí-
tas pretenden que a Área de Progra-
mación Remitida número 34 do
próximo plan xeral que está en re-
dacción contemple unha recualifi-
cación dos terreos do colexio que
esa orde ten en Camposancos para
conseguir un volume de edificabili-
dade total que superaría en 7.197
m2 a superficie que permite a lega-
lidade vixente, pasando dun máxi-
mo legal de 43.183 metros a
50.380. Iso implica un beneficio
bruto de 14 millóns de euros e un
beneficio neto de nove millóns, de-
nunciou o portavoz o BNG.

Ademais, no novo plan en re-
dacción o conxunto das Areas de

Programación Remitida –que
substitúen aos PERIs, Planos Es-
peciais de Reforma Interior–, te-
ñen un índice de edificabilidade
medio do 0,48, mentres que o a
número 34, onde a maior parte
das propiedades son dos Xesuítas
e que van vender a Karpin se o
plan confirma o convenio, alcan-
za o 0,65, é dicir un 35,41% máis. 

O alcalde da localidade, Xosé
Luís Alonso Riego (PP) xustificou
a aprobación do convenio polos
beneficios que traerá para A Guar-
da, xa que os promotores da obra
investirán tres millóns de euros
nun paseo marítimo e uns campos
de xogo xunto os pisos de máis
prezo. “É dicir: que eses cartos em-
préganse para incrementar o valor
das vivendas que eles constrúan”,
resumiu o portavoz do BNG e can-

didato á alcaldía, Xan Lois Lomba.
O portavoz e candidato socia-

lista Xosé Manuel Domínguez
Freitas admitiu que o voto do seu
grupo era vital para a aprobación
do convenio e sinalou que o PSOE
apoiouno porque “é bo para A
Guarda”. Respecto ao por que o fi-
xo a cinco días das eleccións, res-
pondeu que “non é unha corpora-
ción en funcións; o convenio le-
vouno o alcalde a pleno agora pero
podía telo levado hai un mes, nós,
en todo caso, tamén votaríamos por
el pasadas as eleccións; ademais, o
convenio está condicionado ao que
diga a Xunta do plan xeral”.

Se non importa o momento no
que se vote este convenio e se to-
do depende do que finalmente di-
ga a Xunta, o portavoz do BNG
pregúntase “a que vén tanta presa

por aprobalo?”. Xan Lois Lomba
lembrou que “aquí hai dúbidas ra-
zoábeis sobre a legalidade; non
nos sorprende a actitude do PP, pe-
ro Touriño asegura que os socialis-
tas están a prol da maior transpa-
rencia posíbel na xestión urbanísti-
ca, algo que non está a acontecer
agora: isto é un pelotazo”.

Cambios na clasificación do solo

O convenio aprobado divide en
dous os terreos dos Xesuítas. A pri-
meira zona afecta ao edificio do co-
lexio, actualmente cualificada de
solo rústico, e muda o seu uso de
escolar para convertelo en residen-
cial, definíndoo como solo urbano
consolidado. Isto permite un apro-
veitamento urbanístico do 0,90, ca-
se a totalidade do espazo, é dicir,
construír vivendas ocupando case
4.000 m2 máis do volume actual do
colexio. A segunda zona son os te-
rreos anexos, que pasan de solo rús-
tico a solo urbano non consolidado,
cun índice de aproveitamento para
construír que chega ao 0,65.

Para avalar a legalidade do con-
venio, o alcalde Xosé Alonso Riego
(PP) emprega un extenso informe
xurídico redactado por un catedráti-
co de dereito madrileño. Contra is-
to, o BNG argumenta coa Lei
9/2002 de ordenación urbanística e
protección de medio rural de Gali-
cia. No que se refire ao edificio do

colexio e o seu cambio de cualifi-
cación para convertelo en solo ur-
bano consolidado, os nacionalistas
sinalan que o artigo 12.b desa lei
impide esa cualificación e só per-
mite definilo, como moito, como
solo urbano non consolidado por-
que se prevé “unha ordenación
substancialmente diferente da xa
existente”, ao pasar de uso escolar a
residencial. Isto levaría a considerar
a parcela do colexio como solo ur-
bano non consolidado, cun apro-
veitamento para construír do 0,60 e
non da totalidade da superficie, no
caso de ser así. Mais os nacionalis-
tas insisten en que coa lei na man
tería que ser solo urbanizábel.

Respecto ao resto dos terreos
anexos, os nacionalistas aluden
ao artigo 95.1 da mesma lei
9/2002, que di que se prohibe “to-
da modificación do planeamento
urbanístico que implique a con-
versión ou inclusión directa de
solo rústico na clase de solo urba-
no”. Por esta razón, o BNG en-
tende que estes terreos deben cla-
sificarse solo urbanizábel, o que
non permitiría o aproveitamento
máximo do 0,65, senón do 0,60.

Os cambios de clasificación
do solo máis aló do que a lei per-
mite implican que os 14.000 m2

totais das dúas parcelas pasan de
ter un volume de edificabilidade
de 43.183 m2 a un total de
50.380, 7.197 metros máis.♦
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O PSOE apoia na Guarda
un pelotazo urbanístico a cinco días das eleccións

Fachada do colexio dos Xesuítas en Camposancos.



Que nos queda do suposto cel-
tismo das nosas respectivas na-
cións?

Unha mestura de mundo vir-
tual e de mundo real. Un pouco
de todo.

Como diría que é hoxe a re-
lación entre Galiza e Irlanda?

Habería que aprender sobre
os seus distintos modelos. O que
pasa en Irlanda non pode ser un-
ha receita ou unha prescripción
para aplicar aquí ou para enten-
der o que pasou ou o que poida
pasar en Galiza. Pódese entender
e adaptar o que sexa adaptábel
ao contorno galego.

Os irlandeses ocupan o se-
gundo lugar en renda per capi-
ta de Europa, logo de Luxem-
burgo. Que podemos facer os
galegos para copialos?

Eu creo que o máis importan-
te é que a xente teña as súas
mentes abertas para aprender
idiomas. O capital cultural e so-
cial é o máis importante. As ci-
fras de salarios e rendas non din
nada se a xente non ten unha boa
vida. Os estado de saúde da xen-

te en xeral, por exemplo, é moito
máis importante ca as cifras so-
bre tal ou cal renda per capita.

Cómpre entender, pois, que
se pode dar un alto avance tec-
nolóxico e un considerábel de-
senvovemento da sociedade da
información sen que haxa pa-
ralelamente o mesmo adianto
social e cultural?

Coido que a fenda entre a
xente que pode aproveitar as no-
vas oportunidades e a xente que
non pode tirar ese proveito am-
pliouse moito en Irlanda. E iso
non é bo. O avance tecnolóxico
hai que facelo entendendo ben o
que se pode facer. Ten que haber
unha política que equilibre os
avances da sociedade da infor-
mación abríndolle tamén as por-
tas ao máximo da poboación.

Vostedes, en Irlanda, xa an-
dan pola terceira revolución
tecnolóxica pero en dereitos so-
ciais e asistencia pública non
parece que vaian tan avanza-
dos. A sanidade, por exemplo, é
máis parecida á dos EE UU ca
á de Europa. 

En Irlanda temos democracia
dende 1922. Levamos case 40
anos no mercado común. Isto foi
importante para innovar. Galiza
leva menos tempo en democra-
cia e participando na UE. Pero é
verdade que nos temos tamén re-
tos de igualdade e de desenvol-
vemento social que afrontar.

Como bo coñecedor das
culturas atlánticas de Europa,
coida que se pode falar dun
atlantismo europeo? En que
consiste?

Pódese falar das vellas co-
munidades que ocupan a faixa
atántica de Europa. Cada unha
delas tiveron un desenvolve-
mento algo distinto, pero todas
teñen atrancos e vantaxes para
participar nas novas oportuni-
dades de hoxe en día. Temos
que saber que formamos parte
dunha comunidade interna-
cional e que podemos aprender
uns dos outros para aproveitar-
nos da sociedade da informa-
ción. Neste sentido, coido que
Irlanda soubo facer algo máis
que aproveitar os subsidios de

Bruxelas. Eu coido que é máis
importante a mente ca o diñei-
ro.

Dende hai moitos anos, vos-
tede defende o intercambio de
estudos e estdantes entre Gali-
za e Irlanda. En que se basea
ese interese por nós?

Levo moito tempo colabo-
rando en traballos de investiga-
ción coa Universidade de San-
tiago, en particular co profesor
de Xeografía Humana Carlos
Ferrás e co investigador Carlos
Macía, pero teño que dicir que
tamén intercambiamos estudan-
tes con outros países: Portugal,
Islandia, etc. Como xa lle di-
xen, eu coido que a xente, se
viaxa, pode aprender e abrir
ventás que lle sirvan para de-
senvolver as súas propias men-
tes e as visións que hai nas súas
propias comunidades.

En Europa, nos últimos
anos, houbo un desenvolve-
mento notábel dos nacionalis-
mos democráticos. Como ve
isto?

O mellor que lles pode pasar

ás nosas comunidades non é
cuestión soamente de naciona-
lismo. A participación dos indi-
viduos e das súas comunidades
en resolver os seus propios pro-
blemas é o máis importante.
Cando a maior parte da xente
nova non quere participar nas
eleccións ou no que sexa, entón
si que temos unha situación di-
fícil e ameazante no sentido de
que alguén se pode aproveitar
desa baixa participación.

Vostede exerce a súa profe-
sión e vive en Cork, que non
está moi lonxe de Belfast. Co-
mo ve o momento político de
Iralnda do Norte?

Temos unha situación moi
nova e algo imprevista. Hai dez
anos, un non podía imaxinar que
as dúas alas políticas máis extre-
madamente separadas da socie-
dade norirlandesa puidesen par-
ticipar xuntas no mesmo gober-
no. Pode ser unha escola de
aprendizaxe para ambas e para
todos. Eu prefiro ser optimista
sobre esta situación porque nes-
te novo cotorno todo o mundo,
sen importar a que partido per-
tenza, ten responsabilidades pa-
ra consigo mesmo pero tamén
para toda a comunidade irlande-
sa do norte. Pode ser un modelo
útil para outras comunidades en
conflito. Cada situación é distin-
ta e os políticos que tomaron es-
te acordo traballaron durante 30
anos. Non foi un acordo repenti-
no nin milagroso. 

Cando veu vostede por pri-
meira vez a Galiza?

En 1973.
Como viu o cambio da xeo-

grafía humana galega? Segui-
mos sendo a terra onde hai
máis casas sen rematar?

Agora a xente ten máis li-
berdade para facer o que quere
facer. O nivel de vida subiu
moitísimo. Galiza agora é un si-
tio moito mellor para vivir que
hai 35 anos. O seu sistema so-
cial e sanitario é mellor ca o de
Irlanda.

Non lle parece que temos,
pola contra, unha paixase moi-
to máis agredida e deteriorada
ca de Irlanda?

É difícil de medir isto, pero
en Irlanda tamén temos os nosos
problemas do ladrillo. En Irlanda
tamén campa ás súas anchas a
especulación urbanística.

Como xeógrafo humanista,
pensa que o mundo vai a me-
llor?

A moito mellor.
Aínda que siga habendo

guerras?
Si, a pesar diso. A través das

novas tecnoloxías, chegamos a
unha situación que non se pode-
ría recoñecer hai 40 anos. Temos
problemas, pero o número de
xente que pasa fame diminuíu.
Eu son optimista.

Hai unha longa tradición
de autoress británicos e irlan-
deses que publicaron libros so-
bre Galiza. Aqueles escritores
que viñan pescar troitas e sal-
móns e, de paso, escribían
magníficas crónicas de viaxe.
Que foi diso?

No século XIX só a xente
ilustrada escribía libros Hoxe
pode facelo todo o mundo. Todo
é máis democrático. Ti podes ver
distintas opinións procedentes de
diversas persoas. Coido que ago-
ra se dá unha opinión algo máis
achegada á realidade.♦
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Patrick O’Flanagan
‘É máis importante a mente ca o diñeiro’

PERFECTO CONDE

Patrick O’Flanagan (Dublin, 1946) leva vinte anos dirixindo o departamento de Xeografía da Universidade
irlandesa de Cork. Antes pasou polas de Dublin e Galway. É un experto en xeografía histórica dos pobos da
Europa atlántica. Un dos seus libros, Xeografía histórica de Galicia, foi publicado por Xerais. Esta semana
estivo en Santiago, convidado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións para participar nun
debate sobre Galicia versus Irlanda, cambio económico e desenvolvemento da sociedade da información.

P. C O N DE



Non é propósito destas liñas adoptar a típi-
ca pose intentada xa no Maio do 68 francés
dunha alianza efectiva entre a clase obreira
e a intelectualidade. Mais unha realidade
cada vez máis á vista, se falamos do estado
de saúde da lingua galega, que o uso “nor-
mal” da lingua (enténdase “normal” nun
senso amplo, sometido desde logo á diná-
mica da diglosia) está cada vez máis polari-
zado arredor destes dous ámbitos: as clases
baixas e o mundo cultural. Ámbitos que,
por outra parte, no panorama social do país
viven perpetuamente de costas un ao outro.
O obreiro non distingue o traballador da
cultura de calquera outro membro da clase
acomodada. O traballador da cultura pensa
no obreiro como o portador esencial duns
valores que non sabe detectar. No entanto, a
planificación normalizadora debería incluír
entre os seus propósito básicos a conexión
destes dous colectivos de intereses non tan
opostos como pode parecer.

Salta á vista que non estamos a falar de
ámbitos homoxéneos nin totalmente delimi-
tábeis: para definir que é e quen fan parte da
clase baixa hai uns criterios estabelecidos de
base económica. E datos concretos: máis do
50 por cento da clase baixa e máis do 40 por
cento da media-baixa son monolingües en
galego. Mais, como definir axeitadamente o
mundo cultural? Calquera criterio escorré-
ganos entre os dedos: factores económicos?,
políticos?, educacionais talvez? Non é doa-

do. E, porén, todo o mundo ten na cabeza,
sexa con criterios até certo punto impresio-
nistas, o papel xogado historicamente polas
elites culturais (de extracto certamente bur-
gués) na defensa consciente da lingua gale-
ga. Debemos ver aquí, como nexo común,
unha reivindicación identitaria? Non pode-
riamos ver, mellor, un-
ha asociación política?
Os datos deixan entre-
ver que non é ningun-
ha parvada pensar no
uso social do galego
como fenómeno de
clase e que non é gra-
tuíto que se siga a aso-
ciar a defensa do gale-
go á esquerda política.

Non debemos es-
quecer tampouco que
estes colectivos están
colocados de diferente maneira na carto-
grafía das cidades galegas: as clases obrei-
ras habitan preferentemente os barrios
periféricos, mentres os lugares de cultura
ocupan o centro urbano. Este é un factor
que contribúe ao descoñecemento entre os
colectivos, mais que, se os planos de nor-
malización lingüística o saben aproveitar
(e a clave aquí está na descentralización),
pode tornarse un factor de enorme valor es-
tratéxico: pensemos por un momento o
prexudicial que resulta para o galego esta

separación entre o lugar onde o galego se
fala máis e o lugar onde se fala máis cons-
cientemente.

Tampouco podemos insistir nunha dico-
tomía tan clara de tipo socioeconómico ou
xeográfico cando o auténtico abismo no uso
do galego está na variábel xeracional. Mais

esta variábel xeracional
ten igualmente unha re-
lación coa clase social e
a xeográfica: existe di-
glosia, madía leva, mais
a diglosia non é igual-
mente efectiva en todos
os casos. As rapazas e
os rapaces dos extrarra-
dios das cidades e de fa-
milias desfavorecidas
están, sen dúbida, máis
castelanizados do que o
están os seus pais ou os

seus avós, mais é un grupo social sobre o que
se pode actuar en positivo, de saíren adiante
propostas de achegamento como as antes ex-
plicadas. Lembremos por un momento, con
Raymond Williams, que o ámbito da cultura
non se pode deixar de lado alegremente can-
do se analizan as dinámicas internas dunha
sociedade, e vexamos a incidencia que certas
propostas nadas desde o uso convencido do
galego poden chegar a ter neste grupo social:
pensamos nas cancións de Os Resentidos,
que nun momento dado chegaron a formar

parte do repertorio das orquestras, ou nas
cancións dos Heredeiros da Crus que, unha
década máis tarde, soaban na megafonía dos
mercados das vilas. Pensamos en programas
da televisión como “Mareas Vivas” ou “Xa-
barín Club”, que tan importantes chegaron a
ser nos seus respectivos momentos para xen-
te de todo o tipo. Ou nos contacontos. Ou en
certo teatro. Deberiamos deixar en suspen-
sión a idea dunha elite e redescubrirmos as
posibilidades do traballo na cultura popular.

Un proxecto como este, de callar, ha-
berá de se enfrontar a numerosas dificul-
tades, das que non será a máis pequena a
escasa presenza de redes asociativas na
poboación galega en xeral. E é que este é
un ámbito fundamental para comezar a
sementeira: que non todo é televisión. De
todos os xeitos, estamos ante un ámbito
de acción insospeitado, enorme: conciliar
dous colectivos periféricos, cada un ao
seu xeito, nunha viaxe común: a normali-
zación lingüística.♦

MIGUEL MOSQUERA FOCIÑOS (Lalín, 1982) é
licenciado en Filoloxía Románica e en Filoloxía

Galega, estudante de terceiro ciclo da USC,
bolseiro do Departamento de Lingua do Concello

de Santiago de Compostela e cantante do grupo
de rock galego de serie B Ataque Escampe.

(1) Do poema “e agora...”, incluído no libro Charen-
ton, de Chus Pato.
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Obreiras, tolos, escolares, poetas(1)

A lingua galega nas cidades
MIGUEL MOSQUERA

Normalmente, a primeira vez que outra per-
soa entra no noso corpo, ou a primeira que
nós entramos dentro doutra persoa, é coa lin-
gua. Si, pode ser que antes lle chuchemos o
dedo a alguén ou que lle mordamos o lóbo
da orella, mais son as nosas linguas as pri-
meiras que nos exploran por dentro en serio,
de verdade. A nosa lingua é unha das princi-
pais vías para o coñecemento humano. 

Por iso é difícil esquecer a primeira vez
que lle metes a lingua a alguén, a primeira
vez que unha lingua entra na túa boca. Por-
que non deixa de ser a primeira vez que lle
permitimos a outra persoa entrar dentro no-
sa. Ao descubrirmos a nosa intimidade, coa
lingua expresamos a nosa identidade.

Aque non sabías que durante un beixo se
moven 29 músculos? E que os batimentos
cardíacos aumentan de 70 para 150 e mello-
ran a osixenación do sangue? Si, o beixo be-
neficia o corazón. E ademais adelgaza. Nun
bo morreo gastamos perto de 12 calorías! 

Tamén é importante saber que o morreo
é cousa de dous. Un morreo é un diálogo
entre papilas gustativas, entre a lingua e o
ceo do padal, entre o cuspe e os dentes. E
nun diálogo entre dúas persoas hai que dar
e recibir, ofrecer e aceptar, avanzar e retro-
ceder, facer ruído e gardar silencio, entrar e
saír. Morrear é unha das máximas expre-
sións da comunicación humana. 

O proceso de normalización da lingua ga-
lega é un proceso comunicativo conflitivo. Os
axentes sociais máis críticos denunciamos a
ineficaz política lingüística da administración,

o desprezo dos media ou a eficacia da escola
para desgaleguizar as novas xeracións. É un
proceso no que o enfrontamento e a queixa
son continuos. A perda da lingua é un drama,
abofé. Mais que pasaría se ligásemos o discur-
so da normalización da lingua ao pracer? Se
falásemos desde o dis-
curso da satisfacción e a
analoxía do bico? Un
pouco de humor tamén
é necesario e podemos
falar de cousas serias
cun sorriso nos labios.
Estabamos falando de
beixos con lingua… Eis
a Guía Sexual da Socio-
lingüística.

1. Esixamos para a
nosa lingua o mesmo
pracer do que goza calquera lingua. 

2. Se aínda nunca o fixeches busca alguén
con quen te sintas cómoda ou cómodo e
adiante! Aínda que ás veces facelo con perso-
as descoñecidas, así de súpeto, resulta mellor.

3. O proceso de normalización é un
proceso social que parte de cada persoa e
que se basea no intercambio de comunica-
cións. Podemos facer moitas cousas en
solitario…, mais non nos podemos morre-
ar a nós mesmas.

4. Se teu pai e túa nai non che apren-
deron nin che dixeron como se fai, non
pasa nada… Aínda estás a tempo de
aprender pola túa conta. 

5. Sobre este tema sempre houbo –e

hai– tabús, falsos mitos, pouca informa-
ción e moita ignorancia… Pasa dos pre-
xuízos doutros tempos e adiante.

6. Hai xente á que lle gustaría probar
porque intúen que lles vai gustar mais...,
dálles corte! Non te acovardes, desinhíbe-

te e goza coa lingua.
7. Aínda hai xente

que pensa que darlle á
lingua non é fino e
xente que pensa que é
un pouco vulgar….
He, non teñen nin idea!

8. A lingua é un
instrumento impres-
cindíbel para relacio-
nármonos, integrar-
nos, darnos a coñecer
e coñecer xente. Sen

non usas a lingua fechas portas. Non se-
xas pechado ou pechada.

9. Pode ser un rollo dunha noite. Ou
unha relación para toda a vida.

10. A eficacia da lingua depende da
práctica. A lingua mellora co uso. Nin-
guén nace aprendido!

11. Hai persoas que teñen problemas
psicolóxicos que lles impiden darlle á lin-
gua con normalidade. Eses problemas
–identificados pola sociolingüística como
diglosia, autoodio…– teñen solución. 

12. Hai persoas que teñen problemas
ideolóxicos que dificultan ou impiden o
uso natural da lingua. Eses problemas te-
ñen máis difícil solución…

13. Isto tamén é un feito cultural. Res-
pecta a cultura da túa sociedade. Se vivíse-
mos no polo norte entre esquimós sería nor-
mal dármonos os beixos chocando o nariz.

14. Hai persoas que consideran que a
súa lingua é máis útil, máis áxil, máis atrac-
tiva e mellor. A ignorancia non ocupa lugar.

15. O morreo, como a lingua, non di-
ferencia as persoas, é democrático: non
debe discriminar por idade, raza, sexo,
clase social ou lugar de nacemento. 

16. É bo para a saúde e para a túa ca-
lidade de vida persoal e social. Unha ha-
bilidade necesaria no mundo de hoxe.

17. Hai quen pensa que son as linguas as
que lles dan prestixio ás persoas cando real-
mente somos as persoas as que prestixiamos
ou desprestixiamos a nosa lingua. E se nós non
valoramos a nosa lingua, quen o vai facer?

A lingua é a mellor forma de descu-
brirnos e descubrir outras persoas. O me-
llor é ter como obxectivo vivir a nosa lin-
gua como a nosa sexualidade: de forma li-
bre, satisfactoria, consciente, responsábel
e saudábel. Con normalidade!

Da relación da Sociolingüística co se-
xo oral falaremos noutro momento.♦

SÉCHU SENDE (Padrón, 1971) é activista social e
cultural, dinamizador sociolingüístico, profesor de
lingua galega, autor de obras como Orixe (Premio

Blanco Amor 2003) ou a de poemas Odiseas, e
participante activo en diversos colectivos sociais,

como Arredemo, Burla Negra, Area Negra,
AS-PG, Nunca Máis, etc. 

— SEGUNDO PREMIO —

Guía Sexual da Sociolingüística
SÉCHU SENDE

‘Deberiamos deixar
en suspensión

a idea dunha elite e
redescubrirmos as

posibilidades do traballo
na cultura popular”

‘Aínda hai xente
que pensa que darlle
á lingua non é fino e

xente que pensa que é
un pouco vulgar…

He, non teñen nin idea!”



R.V.A.
O pacto asinado tras a folga
de dúas semanas do sector
naval na provincia de Ponte-
vedra prevé que haxa no 2008
entre 1.500 e 1.800 traballa-
dores fixos. No final dos pa-
ros tivo moito a ver a queixa
da patronal do metal a respec-
to da actitude dos seus cole-
gas da construción de barcos. 

Cando todo parecía que ía ha-
ber dous paros xerais no sector
do metal na provincia de Ponte-
vedra, que lles afectaría a máis
de 200.000 traballadores, em-
presarios e sindicatos do naval
chegaron a un acordo. Os sindi-
catos levaban case dúas sema-
nas en folga e aos empresarios
botábaselles o tempo enriba pa-
ra acadar unha solución rápida
que lles permitise sacar adiante
os contratos. Mais a razón de
máis peso para chegar a un
acordo poden vir das propias
presións que recibiu a patronal
do naval por parte do sector do
metal, o máis forte da provincia
e da propia Confederación de
Empresarios.

Tras dez días con graves inci-
dentes nas rúas de Vigo, os sindi-
catos moveron ficha e decidiron
poñer a todo o sector do metal en
folga. As primeiras protestas vi-
ñeron das empresas que teñen
convenio propio, como son unha
boa parte das grandes industrias
do automóbil. A confederación
de empresarios tamén se amosou
contraria a estender o conflito
sectorial do naval, así que a pa-
tronal se viu forzada a negociar.

O camiño da negociación foi
longo. Os primeiros días os em-

presarios dedicáronse a negar
que non estaban a cumprir o con-
venio, malia as probas presenta-
das polos sindicatos con casos
como o do Grupo Nervión, que
contaba até ese momento con
250 traballadores, dos que só oi-
to eran fixos e pertencían ao ca-
dro directivo.

A Consellaría de Traballo
desvelou por aquel entón que
froito das súas inspeccións ato-
para 454 irregularidades nos
contratos, obrigando a transfor-
mar os temporais en fixos. Os
empresarios sinalaron entón que
precisaban de tres meses para
poder cumprir o convenio nas
súas empresas e solicitaron po-
der encadear contratos entre dis-
tintas empresas, de xeito que uns
traballadores fosen rotando de
unhas a outras.

Os sindicatos negáronse nas
negociacións a aceptar eses ter-
mos. Finalmente, na madrugada
do pasado xoves, 17 de maio,
chegaron a un acordo polo cal
os empresarios se comprometen
a contratar o 45 por cento dos
traballadores fixos, e se no pra-
zo dun mesa as empresas non
certifican este cumprimento
quedarían sen licenza para se-
guir construíndo barcos. Ade-
mais, o Grupo Nervión, unha
das principais incumpridoras e
unha das detonantes da folga,
comprométese a dar de alta co-
mo traballadores fixos o 45 por
cento do seu persoal.

En canto ao encadeamento de
contratos, o preacordo recolle
que as empresas só poderán le-
var a cabo esta práctica se a súa
porcentaxe de traballadores fixos
chega ao 55 por cento durante o

2007 e ao 60 por cento durante o
vindeiro ano. Este encadeamento
de contratos deberá serlle comu-
nicado á Axencia Bolsa de Em-
prego, que é o mecanismo esta-
belecido no convenio colectivo
provincial do Metal para regular
a contratación eventual, asegu-
rándolle a antigüidade aos traba-
lladores.

Avaliación do conflito

O secretario nacional de CIG-
Metal, Miguel Malvido, avalía
moi positivamente o acordo ao
que chegaron os sindicatos e os
empresarios. Segundo Malvido,
a folga iniciouse cun plante a
facer horas extras nunha empre-
sa auxiliar, logo estendeuse po-
lo resto das auxiliares e que fi-
nalmente se converteu nunha
defensa do convenio asinado o
pasado ano “en tres sentidos:
ámbito de aplicación (empresas
matrices e auxiliares), bolsa de
emprego para regular a contra-
tación eventual e fixar un míni-
mo dun 45 por cento de fixos
nas empresas”.

O secretario nacional de Ne-
gociación Colectiva, Antolín Al-
cántara, sinalou que “a actitude
da patronal dende o primeiro día
despois de asinar o convenio foi
reorganizarse para botalo abaixo
ou para non aplicalo. As forzas
sindicais presionamos para que
se aplicase e por iso puxemos en
alerta á inspección de Traballo.
Nos primeiros días presentamos
un documento con dez puntos
que os empresarios se negaron a
debater malia estar xa contidos
no convenio do Metal que se su-
poñía que estaba vixente”.♦

Individuos e familias
nas economías
desenvolvidas

MANUEL CAO

Talvez un dos factores de cambio máis importante nas so-
ciedades máis desenvolvidas é a substitución da familia tra-
dicional polo individuo como elemento nuclear arredor do
que se constrúe e organiza o sistema social, económico e
político dos entes estatais e sub-supraestatais. Son moitos
os factores que contribuíron á degradación da institución
familiar tradicional e a situar como modelo que seguir o in-
dividuo como pear básico das sociedades capitalistas de-
senvolvidas sendo os EE UU a sociedade que mellor exem-
plifica un sistema que avanza implacábel remodelando as
estruturas sociais, institucionais e de incentivos no resto
das sociedades do planeta. Este dominio atopa resistencias
nalgúns países que cabe atribuír á solidez das institucións
propias e ao maior ou menor grao de interese que os EE UU
teñan no control deses territorios sexa polas súas riquezas
ou polo seu carácter estratéxico. O american way of life do-
mina nos países avanzados e naqueles en vías de desenvol-
vemento coa diferenza de que nestes non poden gozar en
plenitude das vantaxes que incorpora o modelo en consumo
e oportunidades.

O punto central no que se asenta o modelo é a xenerali-
zación do denominado homo economicus como norma de
comportamento dos individuos con independencia do sexo,
raza, relixión ou código cultural. O proceso de homoxenei-
zación cultural segundo os patróns dos EE UU é imparábel
e maniféstase sobre todo nas elites que detentan o poder po-
lítico, económico, cultural e simbólico-artístico. Os patróns
tradicionais de relixións e razas perderon valor á hora de
constituír referentes de poder e organización alternativos es-
vaéndose nos EE UU os conflitos de raza para transformar-
se en conflitos de individuos de razas diversas e mercantili-
zándose as crenzas até constituír un sistema empresarial
competitivo entre esquemas relixiosos moi simples e sen
compromiso ou capacidade de coacción e poder nin remota-
mente asemellábel aos das relixións tradicionais. O proceso
de liberación da muller remata coa familia tradicional susb-
tituída xa pola organización social arredor do individuo ase-
xuado convertido no modelo estereotipado de futuro. 

O modelo individualista é o máis eficiente e acaído pa-
ra o sistema capitalista pois reduce os custos de transacción
derivados da existencia de estruturas e institucións infor-
mais que penalizan o intercambio e o axuste nos mercados.
O capital humano individualizado convértese nunha merca-
doría facilmente comparábel a nivel global para empresas e
institucións que poden intercambiar traballadores nos di-
versos segmentos do mercado de traballo. A familia é per-
cibida como un problema que reduce os graos de liberdade
dos individuos e as posibilidades de promoción e benestar
individual, sendo as mulleres as que sufriron máis directa-
mente polas cargas familiares. A promoción da adopción
como alternativa á xestación biolóxica non é máis que a re-
dución dos custos de oportunidade que ocasiona a materni-
dade tradicional, do mesmo xeito que a externalización de
servizos antes familiares (gardaría, alimentación, educa-
ción) reduce os custos de mantemento e formación da
crianza. A globalización fornece oportunidades e facilita o
axuste de necesidades mediante o intercambio implícito vi-
sualizado nas adopcións masivas de bebés de países subde-
senvolvidos ou con poboación excedente. Estas operacións
que antes serían consideradas criminosas ou pecaminosas
gozan agora de apoio político-social e benzóns empresa-
riais pois permiten aprovisionarse a baixo custo de indivi-
duos sen vencellos biolóxicos e sociofamiliares que serán
moi flexíbeis para aceptar manexos ou cambios ulteriores.
Talvez se está a preparar o camiño para que, no medio pra-
zo, a función reproductora poida converterse nun negocio
mercantil controlado por empresas públicas ou privadas co-
mo xa ocorre coa reprodución animal.♦

‘A familia é percibida
como un problema

que reduce os graos de liberdade
dos individuos e as posibilidades

de promoción e benestar individual”
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O 45% dos cadros de persoal serán indefinidos 

O naval de Pontevedra
ocupará 1.800 traballadores
fixos no 2008

A Delegación da Consellaría de Traballo en Pontevedra acolleu a sinatura do acordo polo que se pon fin ao conflito do naval. A . G . N .



CÉSAR LORENZO GIL
O PP conseguiu pór de acordo
practicamente toda a oposi-
ción na súa contra na Comu-
nidade Valenciana. O Bloc
Nacionalista comprometeuse
coa coalición de esquerdas
Compromís pel País Valencià
nas autonómicas e apoia a can-
didatura de Carmen Alborch
como alcaldesa de Valencia.

As enquisas son moi xenerosas
co PP valenciano. É máis, confir-
man que a comunidade levantina
é o gran feudo popular xunto
con Madrid, unha vez perdida
Galiza. Tanto o presidente auto-
nómico, Francisco Camps, como
a alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, parten con clara vanta-
xe para revalidaren as súas fol-
gadas maiorías absolutas.

Esta fortaleza do partido go-
bernante obrigou a oposición a
unirse en candidaturas de concen-
tración para evitar que os axustes
da lei electoral fagan estériles
moitos dos votos “contra o PP”.
Esas alianzas son diversas e nelas
é fundamental o apoio do na-
cionalismo valenciano. Nas auto-
nómicas, o Bloc participa na coa-
lición Compromís pel País Valen-
cià, xunto con Esquerra Unida, Iz-
quierda Republicana e dúas forzas
ecoloxistas, Els Verds e Els Verds-
Esquerra Ecologista. A coalición
lidéraa Glòria Marcos. O secreta-
rio xeral do Bloc, Enric Morera,
ocupa o cuarto posto na lista.

Na cidade de Valencia, esta

unión opositora ten outros compa-
ñeiros de baile. O Bloc, xunto cos
Verds, aliouse á candidata Carmen
Alborch, do Partido Socialista.

Nun primeiro intre, a idea era
xunguir na mesma candidatura e
en todos os comicios, o arco po-

lítico alleo á dereita, con listas
comúns e un único candidato.
Mais as diferenzas de fondo entre
o candidato socialista á comuni-
dade, Ignasi Pla, e Esquerra Uni-
da, fixeron imposíbel un pacto
entre socialistas e comunistas.♦

N
º 

1.
26

9 
●

D
o 

24
 a

o 
30

 d
e 

m
ai

o 
do

 2
00

7 
●

A
no

 X
X

X

As eleccións do vindeiro domingo
son tan decisivas en Euskadi coma
no resto do España, é dicir, son im-
portantes na medida en que o con-
sidere cadaquén. Aparentemente,
debería ser a cita coas urnas a que
avaliase o comportamento dos par-
tidos políticos durante o proceso de
paz, pero dado o baixísimo nivel
desta campaña, a impresión que se
está a estender é que ese exame te-
rá que chegar cando o proceso go-
ce de mellor saúde. Estes comicios,
polo tanto, preséntanse en Euskadi
coma en Galiza, Catalunya ou Es-
paña, coma un tempo de transición
que terá o seu cumio nas xerais de
2008. Se en Catalunya os cidadáns
votarán o Efecto Montilla, en Gali-
za o bipartito, e en España a xoga-
da formúlase en termos José Luis
Rodríguez Zapatero vs. Mariano
Raxoi; en Euskadi hai moitos inte-
rrogantes abertos, especialmente
en Navarra, así que imos analizar
algúns deles.

O primeiro que hai que desta-
car é que, outravolta, os partidos
vascos nos concorren ás eleccións
en igualdade de condicións. Uns
representantes fan campaña con
vixilancia policial; mentres a op-
ción da esquerda abertzale só po-
derá concorrer nos concellos nos
que llo permiten os tribunais. Po-
lo tanto, de novo, a anormalidade
é o normal en Euskadi. Varios ac-
tos destes días estiveron marca-
dos polo boicot de militantes
independentistas, especialmente
en casos do PNV e do PSE.

Pero a situación é a que é, e ne-
se campo xogan todos. Os inquéri-
tos apuntan a unha nova e cómoda
victoria do PNV en Álava, Biscaia
e Guipúscoa, a incógnita é por
canto. E aí entra a posibilidade de
que se reediten os pactos triparti-
tos (PNV-EA-EB/Aralar), ou que
se comece a ensaiar o acordo entre
o PNV e os socialistas. Álava será
o terreo de xogo decisivo para iso.
Tras dúas lexislaturas de PP na
Deputación e no Concello de Vito-
ria, parece haber unha posibilidade
real de que PSE e PNV conformen
unha maioría alternativa. O parti-
do que teña máis votos en global
será quen o lidere.

O PNV gobernará Bilbao e o
PSE Donostia. Nestas dúas cida-
des deberemos ver se o goberno é
con apoios externos ou a fórmula
de Álava se estende a todo o pa-
ís, algo improbábel xa que a sin-
tonía Zapatero-Josu Jon Imaz
non é exportábel ao conxunto dos
seus partidos. Patxi López e Jose-
ba Egibar, ou mesmo o propio le-

hendakari Juan José Ibarretxe
non apostan por pactos estábeis
entre os dous partidos maiorita-
rios en Euskadi. O primeiro que-
re ser alternativa real ao PNV, e
os segundos aínda desconfían
dos socialistas vascos polos seus
tempos de amorío co PP.

En Euskadi tamén será novi-
dosa a proposta de Ezker Ba-
tua/Aralar: dúas tradicións políti-
cas distintas que conflúen como
proposta vasquista e de esquerdas
como alternativa a Batasuna e
ANV. Se esta coalición supera o
teito dos cen mil votos, Arnaldo
Otegi xa terá rival serio no seu
propio terreo político. Pola súa
banda, Eusko Alkartasuna parece
ter asinado o seu suicidio político
concorrendo en solitario. Os in-
quéritos sinalan que en Biscaia e
Álava case que desaparecerá,
mantendo representación en Gui-
púscoa. Se logra reeditar pactos
de goberno co PNV, conservará
algo de protagonismo, pero pare-
ce evidente que se a ANV estive-

se en todos os concellos, estas si-
glas fundadas por Carlos Garaiko-
etxea irían ao abismo definitivo.

Aesquerda abertzale, aínda sen
a madurez suficiente para lle facer
fronte á cuestión da ETA, estará en
menos da metade dos concellos
grazas á ANV (o Fiscal Xeral do
Estado recoñecía hai uns días que
se pasaran da raia, pero que “coa-
ra” nos tribunais, nun exercicio de
irresponsabilidade sen semellanzas
na Europa actual). A súa militancia
está reposta da labazada que lles
deu a ETA en Barajas, e poderían
chegar a un número de alcaldías
nada desprezábel, recuperando
feudos históricos como Oiartzun,
Hernani, Elorrio e outras vilas de
mediano tamaño. Se así for, a es-
querda abertzale recuperaría alento
e estaría en disposición de afrontar
novos pasos cara á normalización.
Algo por debaixo dos 20 alcaldes
suporía un golpe letal para esta op-
ción política, confirmando o seu
continuo declive social.

Se algo negativo tivo esta ilega-

lización en masa, é que a ANV non
pode concorrer ás eleccións ao par-
lamento navarro. A súa insistencia
no asunto territorial ía camiño de
derrubarse cuns penosos resultados
en Navarra, onde houbo un tempo
no que foron segunda forza. Aque-
les eran outros tempos, nos que HB
estaba en Navarra liderada por Pat-
xi Zabaleta, hoxe un dos homes
clave no nacionalismo vasco e can-
didato a presidente pola ilusionante
plataforma abertzale Nafarroa Bai
(NA-BAI). O CIS apuntou hai un-
ha semana que NA-BAI podería in-
cluso superar aos socialistas en vo-
tos e escanos, sendo segundos no
parlamento e contribuíndo a derru-
bar o goberno de UPN/PP que lide-
ra Miguel Sanz, e que representa o
antivasquismo absoluto.

Navarra vai ser o máis emo-
cionante da noite do 27. Todos os
inquéritos falan de posibilidades
reais dun goberno alternativo en-
tre os socialistas, os abertzales e
Izquierda Unida. A concentración
de voto nacionalista en torno a
NA-BAI ía afundir na nada a es-
querda abertzale, pero coa ilegali-
zación xa non o saberemos nunca.
Zabaleta comprometeuse a ceder-
lle a presidencia de Navarra ao
PSOE no caso de ser segunda for-
za e que a UPN perda a maioría.
Un cambio político en Navarra se-
ría o golpe máis duro para a derei-
ta española e para Raxoi desde a
caída de Galiza e as eleccións de
2004, e un pulo para tratar de re-
conducir a este país cara á paz.♦

Incógnitas electorais vascas 
DANI ÁLVAREZ

O 27 de maio á noite resolveranse moitas cuestións políticas, caso da ide-
oloxía do futuro goberno de Navarra. Os resultados de Aralar-Izquierda
Unida fronte á ANV definirán a influencia da ETA na esquerda abertzale.

Bilbao

Os nacionalistas aliáronse con Esquerra Unida nas autonómicas e co PSOE na capital

Todos contra o PP na Comunidade Valenciana

Onde o PP ten difícil renovar a
maioría absoluta é nas Illas Bale-
ares. Jaume Matas podería perder
o goberno polas dificultades que
o partido ten para buscar socios
en intres nos que é preciso nego-
ciar ben coalicións ben apoios a
gobernos minoritarios. E iso que
Matas lograra unha avinza coa
Unión Mallorquina (UM) para o
Consello de Mallorca, revitali-
zando unha relación que xa posi-
bilitou en varias lexislaturas go-
bernos autónomos do PP.

Igual que sucedeu no 1999,
as illas poderían contar cun go-
berno de coalición entre o
PSOE e até catro partidos máis.
Aínda que nesta ocasión, tres
deles concorren na mesma can-
didatura –o Partido Socialista
de Mallorca, Esquerra Unida-
Verds e ERC formaron o Bloc.

As razóns para entender a
unidade dos nacionalistas coas
forzas de esquerda dun xeito
tan claro hai que buscalas no
clima de alianza creado duran-
te o goberno de Francesc An-
tich até o 2003, cando tiveron

responsabilidades de goberno,
e o clima de reivindicación so-
cial que se viviu nas illas du-
rante estes catro anos, especial-
mente por mor de tres temas: a
abolición da ecotaxa que gra-
vaba o turismo para evitar a de-
gradación ambiental, a cons-
trución dunha autoestrada en
Eivissa e os ataques populares
contra o ensino do catalán.

Se os prognósticos se cum-
pren, Antich volverá ser presi-
dente. Só resta por saber se a UM
se sumará ao pacto ou asistirá a
Matas se co seu apoio lle garante
a maioría absoluta ao PP.♦

Francisco Camps.

As Baleares poderían
volver ao goberno
de coalición

Biel Barceló, do Bloc.



CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de non haber guerra
fría e de que a Occidente lle so-
bran inimigos, volve a tradición
de converter a Rusia nun
inimigo. Tras as acusacións de
espionaxe con resultado de
morte, malas relacións con Po-
lonia, as repúblicas bálticas e
Ucraína e falta de respecto ás
liberdades está o veto á indepen-
dencia de Kósovo e a súa enor-
me reserva de gas e petróleo.

Vladimir Putin non é do gusto de
Washington. O presidente ruso,
fóra os excesos e abusos do seu
mandato, logrou reconducir o sa-
queo do país a mans dos magna-
tes e mafiosos e buscar unha re-
cuperación dunha parte da forta-
leza interna que tiña a URSS. Foi

por iso que interviu en diferentes
empresas estratéxicas, impediu a
negociación privada naqueles
asuntos de máis importancia pa-
ra a estabilidade económica (es-
pecialmente en canto ás materias
primas) e defendeu os intereses
históricos de Rusia no mundo,
tanto en Europa como no contex-
to planetario, poñéndose practi-
camente sempre en contra das te-
orías de guerra preventiva que os
EE UU impuxeron, principal-
mente en Oriente Próximo.

Este intento de recuperación
supuxo un aumento da renda per
capita, a mellora dalgúns servi-
zos públicos (aínda que son xi-
gantescas as carencias en espazos
como a sanidade e a protección
social) e o desenvolvemento in-
dustrial, moi prexudicado pola

queda do comunismo. Pero tamén
tivo consecuencias negativas nas
súas relacións exteriores, cunha
UE moi desconfiada de Moscova
que non acaba de comprometerse

nun achegamento ao xigante eu-
roasiático, tal e como se demos-
trou na xuntanza de Samara. A
UE promove tamén os movemen-
tos “disidentes” de Gari Kasparov
e outros rostros famosos, persoei-
ros con pouco carisma político na
propia Rusia, incapaces hoxe por
hoxe de gañaren unhas eleccións.
Tamén gañou inimizade con Lon-
dres, cidade onde mora a maior
parte dos millonarios rusos me-
nos compracidos con Putin –o ca-
so Litvinenko non ten por orixe
Gran Bretaña por casualidade Ne-
sa capital tamén se descubriu un-
ha trama para un golpe de Estado
comandado por Boris Berezovs-
ki. Pero son dous os puntos nos
que a tensión é maior. Rusia non
quere aceptar a supremacía esta-
dounidense sobre os países do an-

tigo Pacto de Varsovia. Con moi-
tos cartos e paciencia, o Pentágo-
no controla as vontades dos go-
bernos da maioría dos Estados li-
mítrofes polo oeste con Rusia e
non se contenta con iso senón que
quere afianzar un programa de ar-
mamento nas propias fronteiras
co antigo arquiinimigo. Ademais
desta ameaza directa, os EE UU
parecen dispostos a rematar de
vez coa influencia histórica de
Rusia sobre os Balcáns (xa os tsa-
res do século XIX eran valedores
dos eslavos do sur) impoñendo a
independencia de Kósovo con
criterios febles e nunca aceptados
noutros países. Esta afronta con-
tra Serbia non vai ser aceptada
por Putin, que xa anunciou o veto
no Consello de Seguranza das
Nacións Unidas.♦
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Tal e como estaba previsto celebrouse
en Samara, na Suíza do Volga, no sur de
Rusia, o cumio ruso coa UE. E tal como
estaba previsto, o encontro fracasou de
forma estrepitosa. Na axenda bilateral
pesan hoxe numerosos atrancos que im-
piden mesmo algo tan elemental como
o inicio de negociacións para concretar
un documento que substitúa o actual
Acordo de Asociación e Cooperación
que entrou en vigor no 1997 e por un
espazo de dez anos.

Hai unha longa listaxe de asuntos bi-
laterais (a enerxía, o futuro status de Co-
sova, o contencioso nuclear iraniano, o
ingreso de Rusia na OMC, os planos dos
EE UU para instalar dispositivos anti-
mísiles en solo europeo, etc.) onde os pa-
receres distan moito dun posíbel enten-
demento. Ambas as partes, non obstante,
esfórzanse por disimular esas distancias
cualificando de sumamente esaxeradas
as discrepancias. Pero as recentes ten-
sións con Estonia (polo traslado do mo-
numento dun soldado soviético), con Li-
tuania (por cortes nun oleodu-
to) ou con Polonia (polo em-
bargo á carne e outros episo-
dios), botan máis leña ao lume
até o punto de parecer absurdo
pensar na simple casualidade
ou na irremediábel volta da
historia. Vladimir Putin dixo
en Samara que os veciños non
se elixen e que por iso buscará
solucións amigábeis para estes
contenciosos pero amosouse
claramente insatisfeito coa ac-
titude de Bruxelas, a quen acu-
sa de ser incapaz de resolver
os seus “problemas internos”,
aludindo á clara división de
opinións no seu seo. 

A UE expresa agora a súa
preocupación pola situación
dos dereitos humanos en Ru-
sia, aínda que cando o fai pen-
sa máis nesa disidencia que
apoia ca nas políticas xenoci-
das que Putin vén aplicando de
forma sistemática en Cheche-
nia. Moscova, pola súa banda,
considera que a política da UE
en relación a Rusia está sendo
ditada por Varsovia e as capi-
tais bálticas, todos guiados po-
la estratexia dos EE UU, fron-
te aos cales Putin non dará
nunca o brazo a torcer. 

Así as cousas, diríase que o
cumio de Samara foi o máis
frustrante dos 18 celebrados até

agora. É obvio que o problema en si non é
a carne polaca (que se exporta hoxe aos
mercados da UE sen
reparo ningún en can-
to a calidade e que Pu-
tin xustifica por ser
procedente de tercei-
ros países) senón moi
probabelmente o ten-
so tirapuxa que en-
fronta a Moscova con
Washington.  

Toda a culpa é de
Rusia? O xiro políti-
co en Moscova é in-
separábel da estrate-
xia “anti-laranxa”, o
movemento que aus-

picia a Casa Branca co apoio entusiasta
e até resentido de certas capitais da Eu-

ropa do leste. Putin
ambiciona blindarse
e blindar o seu es-
tranxeiro próximo
contra os riscos de
desestabilización in-
ducida polos move-
mentos democráticos
(tipo Gari Kasparov)
de signo proocciden-
tal. O pulso manten-
se en toda a súa peri-
feria e a tensión non
cederá mentres Eu-
ropa e, sobre todo, os
EE UU pugnen polo

incremento da súa influencia na zona.
Esa razón explica mesmo a volta de ros-
ca que Putin lles aplica a moitas ONGs
e outros movementos sociais que inten-
ta controlar e aos que acusa, ás veces
con razón, de ser simples testaferros dos
intereses de Occidente. Ese é o xogo
que subxace no fondo da rusofobia que
se está promovendo actualmente. Non é
que o réxime de Putin sexa defendíbel,
que non o é por moitas razóns, pero ca-
be defender o dereito de Rusia a desem-
peñar un papel internacional que non se
limite a simple subministradora da ener-
xía que precisan os países occidentais.
E hai unha Europa defensora desa con-
cepción, pero perdeu claramente a ini-
ciativa. 

O próximo cumio celebrarase en ou-
tubro en Mafra e baixo presidencia por-
tuguesa. Até entón, son poucas as espe-
ranzas de que mude este contexto.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org) 

De Samara a Mafra 
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Cabe defender
o dereito de Rusia

a desempeñar un papel
internacional que

non se limite a simple
subministradora

da enerxía que precisan
os países occidentais”

Moscova acusada de espionaxe, mala veciñanza e tiranía 

Rusia volve ser o inimigo

Vladimir Putin.



Nº 1.269 ● Do 24 ao 30 de maio do 2007 ● Ano XXX Hai censuras
que matan
GUSTAVO LUCA

As emisoras privadas de
TV que autorizara o
derradeiro governo de

ADC en Venezuela (RCTV,
Globovisión, Venevisión,
Televen, etc) denuncian a dia-
rio que a censura lles impide
informar. Circulan por aquí
varios escritos que reclaman
abaixo asinantes, a poder ser
de xente de letras, para expre-
sar o malestar por tanto opro-
bio. Debe tratarse, en todo o
caso, dunha censura en clave
oculta se atendemos aos
brados e insultos que lanzan
polas pantallas os oradores da
ADC contra o presidente de
Venezuela e os seus ministros.
Se cadra, estamos en presenza
dunha censura metafísica. 

Unha censura real, con cor-
tes de electricidade, tropa arma-
da nas redaccións e precintado
de edificios, foi a que aplicou
Pedro Carmona cando o golpe
de Estado do 2002 contra o go-
berno de Chávez. Carmona de-
cretou a suspensión do
parlamento en nome do progre-
so da democracia pero esta sutil
metáfora do silencio como vía
para a liberdade auténtica non
chamou a atención dos editoria-
listas da hispanidade. José Mª
Aznar e Felipe González foron
por uns días irmáns en Carmo-
na. En plena guerra dos EE UU
contra Serbia, os avións da
OTAN lanzaron un ataque
aéreo con bombas teleguiadas
de Tytadine de 90 kg contra a
emisora pública de TV de
Belgrado. Non é que a censura-
ran senón que a queimaran cos
xornalistas dentro. 

A organización Reporteiros
sen Fronteiras, que conta con
amigos en partidos de esquerda
en toda a UE, tamén acusa a
Chávez de estorbar a libre
expresión. O 21 de maio a pri-
meira hora, a tropa que ocupa
as terras de Palestina pechou
dúas emisoras de radio e dúas
de televisión de Nablús, na
ribeira oeste do río Xordán. Os
soldados demócratas
desmontaron e retiraron o equi-
po de emisión e valeiraron os
arquivos. Un representante do
goberno que ocupa estas terras
en nome da verdadeira liberda-
de, dixo que non tiña nada que
informar sobre esta censura
con asalto de instalacións e sa-
queo do material para informar.
Ora, estes medios de
información son un elemento
vital para conformar un acordo
político entre palestinos, xusto
na situación en que os ocupan-
tes coa axuda da canalla
internacional (expresión de
Manuel María) acusan aos
ocupados palestinos de se non
entenderen entre eles. O outro
elemento clave son os cadros
de Hamas e Al Fatah que obri-
gados a agónicas consultas pa-
ra evitar a guerra interna son
carbonizados sobre catro rodas.
“Morreron cinco militantes que
fuxían nun vehiculo”.

Os pasteleiros sen frontei-
ras e os reis das tartas da
información están distraídos
polo da censura en Venezue-
la. Compréndano.♦

O presamento conserva-
dor francés, tras unha pro-
funda intervención cirúr-
xica que foi máis alá dun-
ha mera operación estéti-
ca, meteu o bisturí nos
principios e nos dogmas
tradicionais da dereita,
para presentar nova imaxe
e novas formas para saír
do inmobilismo. Para apa-
recer como actores dun
cambio radical promovido por conservadores
que querían rachar co anterior período, ta-
mén conservador.

Francia transita na última década por un-
ha crise identitaria que é transversal aos par-
tidos, aos modelos sociais e á evolución eco-
nómica. A alternativa que representa Nicolas
Sarkozy non ofrece unha gama de receitas
puntuais e propostas programáticas concre-
tas. Sitúase lonxe do “cousismo”, no que se
refuxia o conservadorismo en áreas xeográfi-
cas nas que os procesos de cambio limitaron
o seu espazo  político. Arrédase  de escribir
no seu programa listas de cousas que propi-
cien benestar sen entrar na batalla ideolóxica
e presenta cara no campo da ideas.

A verdadeira forza da nova dereita vincu-
la o país a valores intanxíbeis pero que lle
dan osíxeno a unha sociedade doente de tris-
tura pola grandeur perdida. Principios que
son compartidos por segmentos sociais non
conservadores

Valores como a autoridade, a moral, a or-
de ou a identidade nacional –vinculada a lin-
gua e francofonía–, apareceron repetitiva-
mente nos discursos dos conservadores. Au-
toridade e  orde sempre figuraron entre re-
ceitas do seu pensamento, pero termos como
identidade nacional, eran considerados como
anacronismos, dende a irrupción da globali-
zación que acabara coas fronteiras económi-
cas. Un residuo de posicións ideolóxicas ul-
trapasadas, nas que quedara ancorado o pen-
samento da esquerda en países terceiromun-

distas, en populismos autoritarios ou ao que
se aferraban os nacionalismos románticos.

Non vai ser fácil compaxinar nacionalis-
mo francófono coa proposta europeísta de
sacar urxentemente o vello continente da súa
parálise, utilizando como única ferramenta a
“indubidábel e sagrada amizade franco-ale-
má”, a non ser para enterrar axiña o texto de
2004 e substituílo por un raquítico tratado
constitucional europeo, aprobado vía parla-
mentaria, esquecéndose de referendos.

Tampouco vai ser tarefa doada seguir con
férreas políticas de man dura nos arrabaldos
para tapar a miseria dos moradores do cuarto
mundo. A creación dun Ministerio da  Immi-
gration, de l’Intégration, de l’Identité Natio-

nale et du Codéveloppe-
ment ten o simbolismo de
abordar nominalmente este
complexo tema dende a
perspectiva do dosesenvol-
vemento e da integración
pero vai ser dificil que non
se incendien as áreas peri-
féricas das grandes urbes se
teima na represión e autori-
tarismo que empregou du-
rante a etapa ministerial.

Francia desexa un cambio pero non quere
unha revolución conservadora. Porén Sar-
kozy toma decisións que teñen un gran sim-
bolismo, como ruptura co pasado inmediato:
goberno case paritario, muller filla de inmi-
grantes no Ministerio de Xustiza, un modera-
do como primeiro ministro, un titular de Ex-
teriores que fora activista do Maio do 68 e
que participara durante unha década en go-
bernos de esquerda, a creación dun comisio-
nado para as políticas activas contra a pobre-
za en mans do presidente dunha ONG, un mi-
nistro de Economía que foi a face social dos
derradeiros gobernos conservadores, ofertas
de mediación internacional coas FARC...

Son decisións que rachan coa imaxe tra-
cidional dos conservadores pero están lonxe
de ser a revolución que predica Sarkozy. A
maioría delas teñen que ver co obxectivo de
conseguir unha sólida maioría nas proximas
eleccións lexislativas de mediados de xuño,
roubando espazos tradicionais do centrismo
e da esquerda.

O transconservadorismo presenta nova
imaxe mais continuará tendo o corazón eco-
nómico na dereita, promovendo tradionais
políticas de recorte do gasto público. 

Atopar a coherencia identitaria require da
estabilización nas moitas contradicións in-
trínsecas que se perciben tras o novo conser-
vadorismo e tras un presidente que se pre-
sentou no Palacio do Eliseo en vaqueiros ao
regresar das vacacións cun luxo ao alcance
de moi poucos privilexiados.♦

Crónicas do mundo

Tranconservadorismo
LAUDELINO PELLITERO

‘A verdadeira forza
da nova dereita vincula

o país a valores intanxíbeis
pero que lle dan osíxeno
a unha sociedade doente
de tristura pola grandeur

perdida”

Novidades dos BolechasNovidades dos Bolechas

OS BOLECHAS VAN DE VIAXE

Un peregrino en Melide
OS BOLECHAS DESCOBREN A NATUREZA

O Xurés

A  N O S A  T E R R A



Hamas volveu iniciar os ataques
con mísiles qasam contra posi-
cións israelís. Responde así aos
intentos de Israel de agrandar o
conflito interno entre as faccións
palestinas e á ameaza directa
contra todos os membros do go-
berno de Ismail Haniia ao consi-
deralos terroristas. Unha vez
máis, Tel Aviv quere influír no
equilibrio interno dos seus ocu-
pados co afán de desestabilizar as
súas precarias institucións políti-
cas e contrarrestar o apoio irania-
no ao goberno palestino, único
soporte a día de hoxe dun país
bloqueado en todos os aspectos.

Mais onde o tirapuxa con Irán
é máis evidente é no Líbano. Isra-
el aínda non esqueceu a dura de-
rrota que sufriu na guerra do ve-
rán pasado a mans de Hezbolá
(milicia apoiada por Teherán) e
négase a perder influencia nun
veciño tan próximo. Un dos xei-
tos de desestabilizar o país –que
aínda paga os danos en infraestru-
turas que provocaron os bombar-
deamentos israelís– é provocar

tamén nos campos de refuxiados
o conflito entre palestinos. Moitas
fontes indican que Israel apoia o
crecemento de Fatah el Islam, un
grupo islamista próximo a Al-Qa-
eda, composto por milicianos
chegados doutros países musli-
mes, enfrontado a Hamas e Fatah.

Os disturbios de Trípoli non
agochan, no entanto, que no Líba-
no se está a vivir unha loita xorda
polo poder entre as faccións máis
favorábeis a Irán e Siria e aquelas
que prefire Israel. Os gobernos de
Teherán e Damasco perfilan un
gabinete equilibrado capaz de se
arrepoñer aos ditados israelís e ga-
rantir a independencia dun país
que segue intimidado polo exérci-
to veciño, que mantén tropas ar-
madas en alerta permanente na
fronteira e que, de cando en cando,
ataca supostos campos de adestra-
mento de Hezbolá no sur do país.

O consenso existente entre to-
das as faccións libanesas antes da
guerra do 2006 veuse abaixo can-
do Hezbolá considerou que o seu
papel fora moi destacado, moito

máis que o papel que tiña no gabi-
nete de Fuad Siniora. As tensións
no gabinete apartaron varios gru-
pos do poder e creouse un ambien-
te favorábel a un adianto electoral.

Israel mostrouse moi interesa-
do en que as tensións políticas
avanzasen un chanzo e se conver-
tesen nun conflito armado. A tra-
vés das chancelarías occidentais e
dos medios de comunicación, o
goberno israelí quixo alertar so-
bre as arelas sirias para recuperar
a influencia sobre o país –o presi-
dente Emil Laud é partidario das
boas relacións con Damasco. Por
primeira vez en anos, até o gober-

no dos EE UU utilizou a diplo-
macia de Arabia Saudita para
contrarrestar a influencia de Hez-
bolá e os partidarios de Laud.

Estes mesmos medios falan
hoxe do perigo que existe de que
no Líbano estoure unha guerra ci-
vil entre xiítas e sunnitas ao xeito
do Irak. Como se no Irak estivese
ocorrendo iso espontaneamente e
non pola presión dos intereses in-
vasores dos EE UU e Israel.

O intento, contodo, parece pou-
co probábel que teña éxito. Hezbo-
lá xa se manifestou en contra de
calquera tensión relixiosa e volveu
manifestarse orgullosa de represen-

tar un país onde conviven en paz
diferentes grupos étnicos e credos.
“O noso país é indivisíbel e ten de-
reito á independencia”, explicou o
líder do grupo, Hasan Nasralá.

Falta por saber que papel xo-
gará a dereita cristiá (liderada
desde sempre polo clan Gema-
yel) e outros grupos opostos a
Laud e o seu posíbel sucesor,
Michel Aun. Incluso estas forzas
parecen dispostas ao diálogo e a
evitar que as rúas de Beirut sigan
servindo de taboleiro de comba-
tes na gran guerra rexional entre
Irán e Israel por manter as cotas
de poder na rexión.♦
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Teherán busca manter a súa influencia en Oriente Próximo acosada polos EE UU 

O Líbano, campo de batalla entre Irán e Israel
CÉSAR LORENZO GIL

Israel alimenta o conflito interno entre as diferentes faccións pa-
lestinas, favorece o avance de Fatah el Islam nos campos de refu-
xiados do Líbano e puxa por impoñer gobernos dóciles en Beirut
e Ammán. Pola contra, Irán apoia a Autoridade Palestina e é par-
tidario dun acordo con Siria para estabelecer un novo gabinete
libanés antiisraelí. Nas costas mediterráneas vívese unha xoga-
da letal dentro da gran partida bélica entre Teherán e Tel Aviv.

O Presidente libanés, Emil Laud –esquerda– e o ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid Al-Mualem.



Unidos para gastar menos, ser
máis eficaces e cumprir mellor
coa súa función de universali-
zar a práctica deportiva en Ga-
liza. A UFEDEGA era unha ve-
lla arela de moitos dos dirixen-
tes do deporte que consideraban
que o excesivo pouco peso dal-
gunhas destas federacións im-
pedía o crecemento en número
de deportistas.

A asociación xa a integran
23 federacións e en breve outras
seis asinarán o convenio de co-
laboración. Isto supón que máis

da metade das 58 disciplinas de-
portivas federadas en Galiza es-
tán nesta iniciativa. Villanueva
si destacou que tanto a Federa-
ción de Fútbol como a de Vela
xa rexeitaron participar. Esta
negativa pode ter a ver co seu
tamaño ou tamén, no caso do
fútbol, co interese de manter a
estrutura da mutua, un dos pun-
tos negros deste deporte en Ga-
liza, tal e como denunciara hai
meses A Nosa Terra.

Para que nace a UFEDEGA?
Para evitar que o pequeno tama-

ño de moitas das federacións
non sexa atranco para que os de-
portistas teñan unha mutua sani-
taria útil, facilidades para rela-
cionarse con Facenda e acudir ás
convocatorias de subvencións
públicas dun xeito eficaz e áxil.
Ademais, Villanueva tamén pre-
tende que as federacións asocia-
das reciban outros beneficios,
caso dun tratamento en común
na cesión de dereitos televisivos
ou se consigan mellores prezos
en equipamento deportivo, ao se
concretaren contratos de mei-
rande magnitude.

O nacemento desta aso-
ciación coincide coa toma de po-
sesión da nova directora xeral
para o Deporte, Marta Souto,
que prometeu recibir cada un dos
presidentes das diferentes fede-
racións para coñecer cales son as
súas demandas.♦
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“Tamén a min me pareceu que
houbo equipos que xogaron me-
llor que Italia no mundial pero fi-
nalmente foron eles os que gaña-
ron na final”, quen así falou foi
Raúl González, capitán do Ma-
drid, rachando calquera vínculo
entre calidade futbolística e mere-
cemento de títulos. As palabras de
Raúl tronan nos ouvidos dos idea-
listas deste xogo: gañar non é un
froito moral, nin sequera estético,
é un fin en si mesmo, tan gorento-
so que dá igual como conseguilo.

Para explicar a igualdade nesta
recta final da liga hai que subliñar
que todos os equipos (agás o Celta

e o Nàstic) mantiveron o seu nivel
competitivo fose cal fose a súa po-
sición na liga, nunha irregularida-
de provocada por ese mesmo pulo
xeneralizado: todos queren gañar
por igual e os resultados non po-
den ser bos sempre. Só o Vilarreal
e o Madrid lograron sumar moitos
puntos seguidos nesta loita. 

É que esta liga ten uns trazos
desmitificadores que poden supo-

ñer un cambio de perspectiva de
cara aos próximos anos en España.
As dificultades por gañar dos equi-
pos da elite e os tristes resultados
na Liga dos Campións fan imposí-
bel seguir mantendo que a españo-
la é a mellor liga do mundo. Nin
por orzamentos nin por calidade
obxectiva dos seus xogadores. Es-
te declive aínda será máis destaca-
do o ano que vén, cando os últimos

galácticos abandonen o Bernabéu
camiño dos seus retiros dourados.

De asumir isto, os dous gran-
des teñen que reconstruírse, sexa
cal sexa o veredito final. O Ma-
drid sabe que os números desta
tempada son inútiles no futuro
porque vai ser moi difícil que un
equipo con tantos problemas e
tantos malos resultados teña op-
cións de título en condicións ló-

xicas. O que si pode provocar o
título é o mantemento de Fabio
Capello no banco, pero asegura
pouco máis.

No Barça, a perda do título si
pode ter consecuencias máis gra-
ves. A constante presión da pren-
sa madrileña e as loitas de egos
no vestiario poden provocar al-
gunhas marchas importantes pero
pase o que pase, o equipo catalán
é o que mellor ten asentado o seu
modelo deportivo e económico e
ha lograr no mercado reequili-
brarse sen problemas. Non hai
que esquecer que parte da súa de-
bilidade esta tempada hai que
buscala nas longas lesións de Sa-
muel Eto’o e Lionel Messi e en
certos erros nas fichaxes, caso da
compra de Lilian Thuram á Ju-
ventus. Tamén hai que destacar
outro dato: Frank Rijkaard non
lle deu ningunha oportunidade a
algún novo valor da canteira (al-
go inusual nos últimos anos), al-
go que se entende mellor se repa-
ramos en que o Barcelona B des-
cendeu á terceira división.

O caso do Sevilla é interesante
pero por razóns contrarias. O bi-
campión da Copa da Uefa volverá
vender os seus mellores futbolistas
no verán a un alto prezo. Eses in-
gresos, unidos ao capital que se
garante por entrar na Liga dos
Campións e á excelente planifica-
ción técnica do club, fan prever un
despegue real dun club que pode-
ría asentarse definitivamente na
elite do fútbol español, grazas so-
bre todo ao potencial económico
da súa afección e a un modelo que
minimiza a débeda e crea benefi-
cios todos os anos grazas á cantei-
ra e á fichaxe de novos valores
(Júlio Baptista, Daniel Alves…).
Os maiores problemas residen na
personalidade do seu presidente,
que pode sufrir delirios de grande-
za e nas dificultades do equipo pa-
ra converterse nun referente para
toda Andalucía, moi fragmentada
no seguimento futbolístico por
mor da gran cantidade de equipos
que están en categorías de alta
competición.♦

Até 23 disciplinas unifican mutua sanitaria, asesoría fiscal e solicitudes de subvención

As federacións únense para
seren máis áxiles e eficaces

Liga italiana
C. LORENZO

A.N.T.
Na mesma semana da súa fundación, a Unión de Federacións
Deportivas Galegas (UFEDEGA) xa conta con 23 disciplinas. O
seu presidente, Francisco Villanueva, que se mantén á fronte da
Federación de Triatlón, anunciou que ao longo do ano a mei-
rande parte dos deportes estarán representados neste organis-
mo que ten por obxectivos unificar servizos como a mutua sani-
taria e a asesoría fiscal e axilizar as solicitudes de subvención.

GONZALO



Yolanda Castaño
na Primavera Poética
de Lituania
Por vez primeira a literatura galega es-
tará representada na 43 edición do Fes-
tival Internacional Primavera Poética
de Lituania, un encontro consolidado
no eido da poesía do mundo que se ce-
lebrará até o 27 de maio. Nas mesas re-
dondas e nos recitais programados na
capital, Vilnius, así como noutras cida-
des lituanas escoitarase o galego da
man da escritora Yolanda Castaño. A
coruñesa será a única representante do
Estado que se acerque ao país báltico.
Tamén están convidados Fiona Samp-
son e Ranjit Hoskote, entre outros.♦

Ponte...
nas ondas!
desta vez na rede
O 1 de xuño celebrarase a XIII edición de
Ponte... nas ondas! que nesta ocasión
salta á rede. A internet será a vía a través
da que se intercambiarán os diferentes
programas argallados polos propios cen-
tros de ensino dunha e doutra banda do
Miño que, como vén sendo habitual, xi-
rarán ao redor da cultura galego-portu-
guesa. Nesta edición os organizadores
pretenden crear a primeira rede virtual do
patrimonio inmaterial galego-portugués
urdida dende e para as xeracións máis
novas. Ese día terá lugar ademais o cer-
tame de textos e relatos a través de sms.♦

Máis dunha vintena
de actuacións
no En pé de pedra
Máis de vinte actuacións conforman o pro-
grama da nova edición do festival interna-
cional En pé de pedra, que se desenvolve-
rá en Compostela do 22 ao 24 de xuño. Or-
ganizado pola compañía Matarile Teatro, o
festival achegarlle a danza aos paseantes,
por iso boa parte dos espectáculos re-
presentaranse na rúa. Pola cidade pasarán
nove compañías de danza e 5 solos, pro-
cedentes de Xapón, Catalunya, Portugal,
Madrid, Canarias, Austria, Francia e Ga-
liza. Como actividade complementaria
terá lugar do 26 ao 29 de xuño un taller
de danza que impartirá Akemi Takeya.♦

Álex del Río
inaugura
en Madrid
O 24 de maio inaugúrase na sede do Co-
lexio de Arquitectos de Madrid a exposi-
ción fotográfica do coruñés de Álex del
Río coa que se quere recordar á figura do
arquitecto Miguel Fisac, creador dos co-
ñecidos “ósos”, unhas trabes ocas de for-
migón pretensado. A iniciativa enmárcase
nos actos de homenaxe ao manchego or-
ganizados por diferentes colexios de ar-
quitectos do Estado, entre os que se topa a
publicación dun catálogo co estudo siste-
mático de todas as pezas que o autor reali-
zou. Tras a súa clausura en Madrid a mos-
tra viaxará a Cádiz, Valladolid e Galiza.♦

Nº 1.269
Do 24 ao 30 de maio
do 2007
Ano XXX

CONCELLOS, A CANTEIRA DA CULTURA. Unha parte dos
que lean esta sección estará xa ao tanto dos resultados electorais. Nese
momento saberase xa se o cambio iniciado na Xunta se estende, e en
que escala, aos concellos. O municipio é a institución máis próxima aos
cidadáns, en todas as ordes, tamén no cultural. A política cultural é po-
lo tanto a que máis permea e inflúe sobre a realidade concreta das per-
soas. Isto é así polo común, pero no caso galego pode selo moito máis
dada a hipoteca que pesa sobre a Consellaría do ramo e que provén dos
gastos desmesurados da Cidade da Cultura. Alí onde o cambio se pro-
duza, o concello terá a responsabilidade de reconducir a política cultu-
ral de forma económicamente sustentábel, ao tempo que enriquecedora

no nivel creativo. Debería darse por superada a época dos grandes gas-
tos en figuróns mediáticos –de dubidoso nivel cultural–. As atraccións
que teñen como fin exclusivo o entretemento (digamos Madonna, a quen
o concello socialista de Vigo lle pagou cincuenta millóns en pesetas de
hai vinte anos) son de todo lexítimas, pero deben quedar en mans da ini-
ciativa privada. En cultura, como no resto, debe promoverse o propio,
atendendo tamén ao alleo, cando reúna calidade, único modo de non ca-
er no mimetismo pailán pero tamén de non estancarse na tradición. Os
concellos ademais, por esa proximidade aos cidadáns que os caracteri-
za, teñen ante todo o deber de fomentar a participación. Das escolas,
ás grandes mostras locais, eles son a verdadeira canteira da cultura.♦

Yolanda Castaño
vista por Calros Silvar

O coordenador
de Ponte...
nas ondas!,
Santi Veloso.

As viuvas de A vida por diante,
Belén Constenla, María Salgueiro, Olalla Salgado e Mar García
honran a Francisco María de la Iglesia na que fora a súa casa.

A cultura
nas fiestras
da Coruña

A cultura
nas fiestras
da Coruña



AFONSO EIRÉ
Por cuarto ano consecutivo
celebrouse o Cortexo cívico
na Coruña co gallo do Día das
Letras. Escritores, artistas e
arquitectos lembraron a pe-
gada cultural na cidade ber-
ce do galeguismo moderno.

Saúde e Terra! O saúdo dos no-
vos Irmandiños, que se constituí-
ron como tales un 18 de maio de
1916 na Coruña, resoou o 17 de
maio do 2007 polas mesmas rú-
as, para reclamar que “a nosa pa-
labra volva ao seu, porque que-
remos vivir e dicir A Coruña”.

“Polas casas da xente da
cultura que viviu na Cidade Ve-
lla e aínda máis”, púxose a an-
dar un Cortexo Cívico ben
abondoso, pois participaron
máis de 2.000 persoas, para ce-
lebrar o Festa da Cultura.

Era a “colleita do ermo”
que reclamaban a “nosa pala-
bra restaurada, limpa, devolta
ao seu lugar de honra, posta en
papel e placa”.

Camiñaron desde María Pi-
ta dicindo “rúa das Donas, rúa
das Tabernas, rúa dos Ferreiros,
rúa das Tinallas, rúa da Corta-
doría, rúa de San Domingos...”
E bailaron na praza da Fariña,
logo de entrar pola Porta Real.
E saíron pola porta dos Ares.

Reclamándose fillos, netos,
bisnetos daqueles labregos que
viñeron vivir xunto a aqueles
coruñeses do século XVIII,
chegados das aldeas de toda
Galiza, abandonando a agricul-
tura e “chantando a súa palabra
neste chan areoso e ermo”

Xa non ten nada a ver A
Coruña de hoxe coa que descri-
bía Martiño Sarmiento no 1765
cando un grupo de fidalgos co-
ruñeses o convidou a formar
parte da Academia de Agricul-
tura do Reino de Galicia.

A súa resposta esta foi:
“¿Quen ha convencer os la-

bregos galegos de que lles será
útil unha Academia de Agricul-
tura, fundada no sitio máis are-
oso e ermo de Galiza, como é
A Coruña, e onde o máis dos
habitantes son homes de prei-
tos ou de pluma; ou son de es-
pada e milicia; ou son de bolsa
e comercio, ou son unha tropa
de estranxeiros acabados de
chegar a Galiza, que non saben
nin unha verba nin un verbo da
lingua galega, tan necesaria pa-
ra falar cos labregos galegos?”

“O meu corazón che mando
/ cunha chave para o abrir / nin
eu teño máis que darche / nin ti
máis que me pedir”. O emble-
ma do Cortexo Cívico vén do
espello da antiga pechadura da
casa de Vasco da Ponte na rúa
das Donas e os versos de Rosa-
lía de Castro representan unha
cidade aberta e, ao mesmo tem-

po, orgullosa das súas raizames
e do seu presente.

Certamente que A Coruña
galeguista, liberal, acolledora,
entroncada coa Galiza máis
profunda e cos movementos
máis anovadores e vangardis-
tas, non é a que teñen hoxe a
maioría dos galegos.

A Coruña celebraba a Festa
de Cultura, o 17 de Maio, Día das
Letras Galegas, e poucas cidades
no mundo poderán mostrar tanta
participación en semellante acto,
nin tan diversa en idade ou ocu-
pacións.: nenos, mozas, madu-
ros, vedraios e vellas...

Tampouco é fácil lograr un

“elenco” de participantes sen-
lleiros que lles fixese as honras
aos coruñeses esgrevios.

Abriuno o grupo Mr. Dixie
Jazz Band, interpretando a “Al-
borada” de Pascual Veiga. A
tradición e a modernidade, a
fusión e as raiceiras, a emoción
e o sentimento.

Logo de ler o manifesto
subscrito pola entidade organi-
zadora, a Asociación de Veciños
da Cidade Vella, parte do cal ci-
tamos anteriormente entre vír-
gulas, a escritora Eva Veiga
“conversou” con María Mariño.
Unha conversa intimista á par
que social entre dúas poetas.

Na rúa da Franxa, no Pazo
de Martelo, casa que foi de
Evaristo Martelo Pumán del
Nero, os membros do grupo de
teatro Airiños de Asados, desta
parroquia rianxeira, recitaron
un poema do escritor. O pianis-
ta Alberte Conde, co jazz ta-
mén nas súas mans, interpretou
unha rianxeira que nos soubo a
mar e a vento mareiro.

Desandando o camiño, pre-
cedidos polos gaiteiros, dirixí-
monos de novo á praza de Ma-
ría Pita. Alí, no número 9, onde
morou Ánxel Casal, interviu
Xaime Corral, presidente da
Federación de Libreiros, para
recordar a figura do editor.

Miro Casabella, coa súa la-
daíña de “Ti, Galiza”, xunguía
celebración e loita.

Na Praza da Fariña xa chei-
raba ao polbo que estaban pre-
parando para degustar ao rema-
te. No número 11 aparcaba o seu
corpo e mesaba o bigote Manuel
María Puga e Parga, o famoso
Picadillo, precursor dos gastró-
nomos actuais e alcalde. O res-
taurador Carlos Cuervo obse-
quiounos cunha receita para esta
celebración sinalada porque a
gastronomía tamén é cultura.

Manuel Murguía e Rosalía
de Castro tiveron o seu fogar
na rúa do Príncipe 3. E alá nos
fomos. A xente ateigaba a rúa e

as Batuko Tabanka, cabover-
diano-burelás, comezaron co
seu ritmo mainiño e leváron-
nos a un frenético danzar no
que se estremecía o corpo e se
elevaba a alma. 

As actrices Belén Consten-
la, Mar García, Olalla Salgado
e María Salgueiro honraron a
Francisco María de la Iglesia
na rúa da Sinagoga 5, onde vi-
viu o dramaturgo.

E para que ningunha arte fal-
tase, na Porta dos Ares interviu o
arquitecto Manuel Gallego, xun-
to a unha casa deseñada polos
arquitectos Antonio Tenreiro e
Peregrín Estallés en 1934. A Co-
ruña estaba puxante daquelas.

Da arquitectura á música,
no Adro da Colexiata (á cidade
sóbralle o bispo), diante da ca-
sa que foi de Pascual Veiga, a
Coral Polifónica El Eco, galar-
doada como poucas, interpre-
tou a “Alborada” cando xa se
achegaba a hora de comer.

A seguir, os artistas Ánxel
Huete, Delio R. Ces, Marta Fa-
riña e Borja Guerrero, realiza-
ron unha intervención plástica
no mesmo adro.

Hai quen dea máis nunha
mañá! Sí, polbo e viño na pra-
za da Fariña.

Saúde e Terra, irmáns coru-
ñeses. Saúde e Terra, Pepe Ba-
rro, mentor da idea.♦
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Grande acollida ao cortexo cívico para
celebrar as Letras polas rúas da Coruña
Artistas percorren a cidade honrando a pegada cultural

Montaxe pictórica-pirotécnica-poética de Ánxel Huete con Delio R. Ces, María Fariña e Borja Guerrero, homenaxe a María Mariño no adro da Colexiata.

A escritora Eva Veiga conversa con María Mariño na Praza de María Pita.
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Como todos os 17 de maio, o
pleno da Real Academia Ga-
lega realizou a súa sesión de
homenaxe á autora escolli-
da, María Mariño. Neste
2007 non foi a vila natal,
Noia, a escollida, senón
aquela na que desenvolveu a
parte nuclear da súa vida e
onde escribiu toda a súa obra
poética, Seoane do Courel.

Unha oferenda floral na súa
tumba en San Xoan de Seoane
acompañada dun recital poético
foi un dos dous actos desenvol-
vidos nas terras de acollida de
María Mariño. O outro foi a se-
sión plenaria celebrada na esco-
la de Seoane, onde dera clases o
home de María, Roberto Posse,
que marchou dalí a pouco da
súa muller morrer. No acto esti-
veron presentes a conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, e o o
de Presidencia, Xosé Luís
Méndez Romeu, ademais da se-
cretaria xeral de política lin-
güística Marisol López.

Os académicos encargados
de glosar a figura da dinamiteira
da fala, como a bautizou o seu
amigo Uxío Novoneira, foron
Darío Xohán Cabana, Rosario
Álvarez e X.L. Méndez Ferrín.
Cabana referiuse a unha “poesía
excepcional que non se rexe po-
las normas habituais e que se
pode dicir que é poesía bruta co-
mo hai arte bruta”. Darío consi-
derou importante a influencia de
Novoneira á hora de animala a
escribir e quizais orientala “por-
que se antes tivera algunha incli-

nación poética, carecería da des-
treza técnica que lle permitise
imitar con éxito aos que segura-
mente tomaría por modelos”,
pero en ningún caso sería com-
parábeis as súas obras e por tan-
to non habería lugar ás afirma-
cións de que é Novoneira o ver-
dadeiro autor final porque non
admiten comparación os estilos,
“Novoneira é substancialmente
claro mentres Mariño é substan-
cialmente obscura. Quen pense
que Novoneira podía escribir
eses poemas é que non sabe ler
moi ben, pois malia algunhas se-
mellanzas importantes, pero

máis ben de superficie, no fondo
son radicalmente diferentes”.

Ferrín recolleu a denomina-
ción “dinamiteira da fala” e as
análises de Novoneira sobre a
súa amiga escritora e asegurou
que a cantiga popular e a soe-
dade serían os piares nos que
asenta a súa obra, “primitiva,
naïf, que ten un uso torpe da ri-
ma e do metro, que escrebe sen
aquelas regras que non domina
e que parte do primitivismo pa-
ra aceder ao inferno”.

Rosario Álvarez afondou na
análise da lingua de María Ma-
riño, “definitivamente o seu é

un galego noiés, en contra do
que sosteñen algunhas colegas”.
Tamén asegurou que era clara-
mente galegofalante e que o seu
castelán estaba galeguizado.

O acto instituiconal pe-
chouno o presidente da Acade-
mia, Xosé Ramón Barreiro que
evocou a figura dunha muller
“pechada no seu recuncho, que
pasaría inadvertida se non fose
por eses dous libros poderosos
e inquietantes, Palabra no tem-
po e Verba que comeza. A lin-
guaxe convencional on lle ser-
via para expresar un mundo in-
terior vastísimo”.♦

A Academia homenaxea
a María Mariño no Caurel

Dos cantos
románticos
en alemán
HEIDI KÜHN BODE

Danzando dentro da lírica
alemá, como todos os días
da miña bucólica e virtual

existencia galega, vexo que os
tempos son chegados. É méster
presentar ao respetábel unha das
moitas cancións infantís alemás,
con toda a súa carga e charme
poética. Pois a cristiana canción
referida reza como segue en ale-
má: Fuchs, du hast die Gans
gestohlen, gib sie wieder her,
sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schiessgewehr! Va que
ten un ritmo moi notablemente
marchoso? Están seguramente
máis que fartos da melodía, pois
atópase entre os vomitivos musi-
cais recorrentes, xunto a Stille
Nacht, Heilige Nacht que tradu-
cida é Noite silente, Noite santa,
(xa ven que carga de senso e reli-
xión!) nas repugnantes esperas
telefónicas dalgunhas firmas
pouco santas. A traducción en
galego soa certamente guerreira
(non, non son hitlerianas, teñen
máis de 300 anos!): Raposo, reza
o texto, oh raposo! roubaches o
ganso, devólveo, se non, vai por
ti o cazador coa escopeta! Un
canto infantil moi sentidiño para
que o exterioricen candidamente
as lindas criaturiñas nas escolas,
nun país cheo de ecoloxistas de
terceira e cuarta xeración, nun
país onde os cazadores piden to-
dos anos, chorando e cantando
para abrandar ás autoridades,
máis cupo de caza, por favor, e
danones. Habitan os lobos grises
de Pomerania en Hamburgo, va-
rios miles de raposos viven
felices e exquisitamente alimen-
tados no polido centro de Berlín,
polas aceiras de calqueira centro
comercial que teña algo de xeito
e sona, pasean as martas e
salmántigas en idílica reunión fa-
miliar, os iltis piden un helado de
coco, e nutridos ghatos salvaxes
con pinta de tigres palleiros e pe-
rigosos andares moi
provocativos ollan para ti coma
dicindo: Besta inmunda, a rúa é
nosa. Xorden pandas de cervos
pola noite en romántica
incursión na miña horta coma
evanxélica compaña, e non ollan
para a lúa coma é debido;
machucan impías as miñas ben-
prezadas hervellas, chícharos e
pericos, pisum sativum en latino,
xa saben. Ninguén se inmuta,
non hai denuncias sequera, o pa-
ís alemán non se axita. Somos
moi verdes, que non verderolos.
Naturalmente non todos os
cantos infantís son tan cruentos e
sanguinolentos. Coma exemplo
traduzo o marabilloso texto do
afamado canto Alle meine
Entchen schwimmen auf dem
See, Köpfchen in das Wasser,
Schwänzchen in die Höh. (Non
hai máis texto, e punto). Tradu-
cido ao galego é certamente moi
grato para o ánimo. Todos os
meus parruliños nadan no lago,
cabeciña na auga, rabiño erec-
to. Non sei se poderían servir
para canto diurno nas
Galescolas. Tampouco sei que
utilidade ofrece ser alemá; non
tes nada. Unha existencia máis
ben flamíxera, insulsa e frívola,
para máis inri moi pasaxeira,
sen deixar pegada entre tanto in-
dómito animal urbano.♦

Un intre do acto realizado en Seoane do Courel.                                                                                                        A . G . N .



Título: Comedia bífida.
Autor: Manuel Núñez Singala.
Edita: Galaxia.

Diña (Elpidia, Elpidiña, Diña),
prototipo da nai que lle nega aos
seus fillos a lingua na que ela
mesma fora educada. Eliseu,
paisano que cre que o galego que
el fala está mal falado, que o im-
portante é falar castelán porque o
galego non serve fóra de Galiza.
Lina e Lana
(siamesas, un-
ha d´Coruña e
a outra de Vi-
go), exemplos
tamén do resul-
tado da creba
xeracional, din
que non están
en contra do
galego mais
non o usan por-
que non lles
gusta. E Pepe,
e m p r e s a r i o
más gallego
que nadie, re-
presentando os
que teñen fe no
bilingüísmo, os
que pensan que
o galego é unha
lingua imposta
e que o verda-
deiramente importante é crear
emprego, xerar riqueza diñeira-
ria. Son os acusados que Manuel
Nuñez Singala senta, sucesiva-
mente, no banco desta Comedia
bífida, desta farsa na que se en-
xuízan estendidos comporta-
mentos e crenza sociais.

A Comedia bífida saíu á luz
na colección (Costa Oeste) pa-

ra mozos e mozas; o que dá ou-
tra oportunidade para insistir
en que este tipo de literatura ta-
mén a deben ler os adultos.

Na acusación, unha suxesti-
va e engaioladora Luci (Lucifer).
Preside San Pedro, o vello San
Pedro, coas súas cousas da ida-
de. O avogado defensor é o ar-
canxo (en realidade un anxo en
comisión de servizos) Pimentel,
que vai por mandado de San An-
tón, aínda que tampouco debería
ir el senón San Xudas mais hou-
bo unha confusión entre “causas
perdidas” e “cousas perdidas” e
velaí que fora el o asignado.

Transcorre o xuízo en ton
de comedia, en ton de farsa,

asegurándonos os sorrisos. Un-
ha maneira de enfrontarse de-

senfadadamente a un problema
que na realidade é unha traxe-
dia. De feito, Singala non pre-
cisou dispoñer elementos que
nos lembren que entre a ficción
e a realidade existe unha com-
plicidade total, deses que te
obrigan a pensar que o que es-
tás lendo non é só ficción. En
boa parte porque as persona-
xes, a través dos seus feitos,
das súas crenzas e das súas ex-
presións, estannos a lembrar
continuamente que acusados e
delitos non deixan de ser, malia
a súa natureza esterotípica,
fondamente reais.

A Comedia bífida preséntase
carente da convencional estrutu-
ra en actos, escenas ou cadros, se
cadra por querer imprimirlle ar
máis dinámico nun achegamento
á narrativa. O certo é que o efec-
to non se logra e esta decisión
non axuda tampouco á lectura,
que así bota en falta certos respi-
ros, eses nos que precisamente o
lector adoita meditar sobre o lido
e que tan ben lle acaerían a unha
peza deste estilo, que intenta fa-
cer reflexionar. 

Sobre as personaxes, qui-
zais debido a que son estereoti-
pos e a obra unha farsa, non se
ven portadoras de sentimentos
nin estes se transparentan nos
diálogos. O xuízo queda visto
para sentenza. A sentenza tera-
na que emitir lectores e espec-
tadores (no seu caso) logo de
riren, con ese amargor que dei-
xa o saber que a comedia aga-
cha en realidade un drama de
proporcións tráxicas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Máis Mariño
‘Dicionario’María Mariño, de
Esperanza Mariño Davila, é un
percorrido pola vida e pola obra
da autora que
recibe este
ano a home-
naxe da Real
Academia
Galega. Ade-
mais dos
datos biográfi-
cos e
bibliográficos,
inclúe mapas
dos lugares que
formaron parte da vida da escri-
tora e referencias de estudos e
libros que a teñen por obxecto.
Edita TresCtres.♦

Do situacionismo
Laiovento publica agora A
vangarda da presenza e outros
escritos colectivos situacionis-
tas, de Xesús González Gó-
mez. O escri-
tor compón
un ensaio
sobre este mo-
vemento esté-
tico-poético
que xurdiu co-
mo intento de
volver xunguir
arte e
revolución após
o fracaso do su-
rrealismo. O autor debuxa a
súa evolución cara á loita polí-
tica e o seu final, no 1972.♦

A cuestión céltica
“Foi Galiza un país celta?”,
pregúntase o autor na
contracapa deste libro. Velaquí
o que tenta discernir A Galicia
celta, de
Antonio Bal-
boa Salgado,
un volume
que repasa a
forma de vivir
dos pobos pre-
rrománicos ga-
laicos: a súa
relixión, a súa
organización
social, a lingua,
a arte, a
relación con Irlanda. Edita
Lóstrego.♦

A esquerda
en Galiza
Xesús Alonso Montero publi-
ca Intelectuais marxistas e mi-
litantes comunistas en Galicia
(1926-2006), un repaso con
profusión documental dos 80
anos de presenza
das diferen-
tes organiza-
cións de ide-
oloxía
esquerdista
baseada nos
ensinos de
Karl Marx. O
profesor anali-
za diferentes
persoeiros bá-
sicos no comu-
nismo, caso de Santiago Álva-
rez, Lorenzo Varela ou Luís
Seoane, entre outros moitos.
Edita Xerais.♦

A Comedia
bífida
preséntase
carente da
conven-
cional
estrutura
en actos,
escenas
ou cadros,
se cadra
por querer
imprimirlle
ar máis
dinámico
nun achega-
mento
á narrativa.

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

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

3. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.

4. TRES SEGUNDOS
DE MEMORIA.

Diego Ameixeiras.
Xerais.

5. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO DE MULLERES

GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

2. A VIDA SECRETA
DE MARÍA MARIÑO.

Fran Alonso.
Xerais.

3. FEISMO? DESTRUIR UN PAÍS.
Varios.
Difusora.

4. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.                  

X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

5. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.

Dionisio Pereira / Eliseo Fdez.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Unha comedia de Núñez Singala
sobre os que abandonan o galego

Manuel Núñez Singala.

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
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Título: Fuxir.
Autor: Jean-Philippe Toussaint.
Tradución: Carmen e Mª Dolores Torres París.
Edita: Galaxia.

José Saramago, no seu libro Via-
gem a Portugal, confésase un
grande admirador do Museu de
Arte Antiga de Lisboa, e reco-
menda un método para exploralo:
“visitar uma sala de cada vez, fi-
car lá uma hora, e depois sair”. A
pregunta é: sería posíbel hoxe se-
guir o sabio
consello do pre-
mio Nobel? Di-
to doutro xeito,
o que Saramago
propón é unha
intensificación
da experiencia
temporal en de-
trimento da es-
pacial. Ou sexa,
todo o contrario
aos parámetros
aos que nos ten
afeitos a socie-
dade do espec-
táculo na que
sobrevivimos:
unha sociedade
na que se privi-
lexia a expe-
riencia física do movemento por
riba dos valores da atención, da
concentración, do profundamento
e que, xa que logo, ofrece como
máximos expoñentes do seu dina-
mismo o parque de atraccións, o
museo de arte contemporánea de
novo cuño, a compañía de avia-
ción de prezos reducidos. Unha
experiencia do mundo, en suma,
rexida por un perpetuum mobile
que, non obstante, non semella le-
var a ningures na súa obstinada re-
sistencia a transcender a banalida-
de da mirada distraída, da percep-
ción superficial: aquela que se
contenta cunha efémera ollada á
superficie. 

Jean-Philippe Toussaint, es-
critor belga que gosta de meter
os dedos nas fírgoas da socie-
dade contemporánea, afonda en
Fuxir –novela gañadora do pre-
mio Médicis no ano 2005 e que
agora nos presenta Galaxia en
excelente tradución ao galego–
na incertidume que xera no ho-
me contemporáneo esta nova
angustia do movemento perma-
nente. Unha zozobra que non
está lonxe daquela que Zyg-
munt Bauman tenta describir a
través do seu concepto “moder-
nidade líquida”: un mundo en
incesante metamorfose que
ameaza o individuo con quedar
descolocado en calquera mo-
mento. Pero, claro, o admirábel
desta novela non é o seu con-
frontamento cunha cuestión
que afecta o celme da nosa épo-
ca –para iso xa están os soció-
logos– senón o depuradísimo
lirismo con que nos seduce. 

Fuxir apenas contén unha
historia. O protagonista, seica
despois dunha ruptura amorosa,
viaxa a China sen que saibamos
ben os seus verdadeiros moti-
vos. “Non fora exactamente un
desprazamento profesional, se-
nón máis ben unha viaxe de
pracer, malia confiarme Marie
unha especie de misión” dinos,
para a continuación apostilar
“pero non teño ganas de entrar
en detalles”. Unha vez alí, vese
envolto nunha vaga historia de
amor e nunha aínda máis im-
precisa intriga de corte policial.
E cando parece que chega o
momento de que se nos dean as
claves, o autor dá un xiro, aban-
dona esta liña narrativa sen cor-
tarse un pelo e fai que o seu
protagonista viaxe até a illa de
Elba e trate de retomar –tamén
sen moita convicción– a rela-
ción amorosa da que parecía fu-
xir ao comezo. 

Non hai moito máis. E, non
embargante, a cohesión do rela-
to é irreprochábel grazas á
enorme capacidade de suxes-
tión que Toussaint é quen de lle
imprimir, á extraordinaria con-
cisión dunhas imaxes que lle
confiren á súa prosa unha ex-

presividade que, paradoxal-
mente, poderiamos definir co-
mo de “transparencia enigmáti-
ca”. Á insignificancia argumen-
tal o autor contrapón unha in-
tensidade case dolorosa conse-
guida a partir dun dobre xogo
de ocultamento e exposición,
de transparencia e veladura.
Por unha banda, agóchanos os
códigos básicos a partir dos ca-
les interpretar as accións dos
personaxes. Por outra, deléitase
morosamente na relación de
pormenores aparentemente in-
significantes, de nimiedades
que –a forza de ser postas en
primeiro plano pola minuciosi-
dade da súa descrición– acaban
por adquirir densidade até aca-
dar a dupla condición de trans-
cendentes e misteriosas. 

Este contraste entre a rele-
vancia do secundario e a presun-
ta gratuidade dos motivos dos
personaxes (herdanza indubidá-
bel do nouveau roman), reforza-
da polo feito de se desenvolver a
meirande parte da novela nos xa
inevitábeis non-lugares (aero-
portos, hoteis, estacións, trens,
arrabaldes...), conforma un cris-
talino retrato da angustiosa soi-
dade do home moderno á que

nos referiamos ao principio des-
te artigo. Os personaxes, leva-
dos polo vaivén no que están in-
mersos –e, con seguridade, tan
ignorantes da causa última desta
caprichosa mudanza coma o lec-
tor– experimentan o mundo
nunha perenne distorsión que
lles impide aprehender o real.
Condenados talvez ao fragmen-
to, a un presente continuo balei-
ro de substancia, os seus pensa-
mentos non cesan de deambular
“nese estado intermedio en que
o corpo en movemento semella
progresar regularmente dun
punto xeográfico a outro… mais
no cal a mente, incapaz de adap-
tarse a ese modelo de transición
lento e regular, está pensando
aínda no lugar que acaba de dei-
xar e, ao mesmo tempo, no lugar
ao que se dirixe”. Daquela, non
é estraño que sexa xusto o esen-
cial o que nunca se alcance a di-
cir entre eles. Non é insólito que
a súa incomunicación teña tanto
de resignación coma de apatía,
de cansazo.

Hai nesta novela unha esce-
na maxistral –a que transcorre
no tren nocturno de Shanghai a
Pequín– pola que xa pagaría a
pena a lectura. Toda a delicade-
za de que é capaz Toussaint es-
tá presente nesta escena, ao
mesmo tempo conmovedora e
terríbel. Non quero desvelarlle
ao lector os pormenores, pero si
direi que xoga un papel primor-
dial unha chamada de teléfono
móbil dende París á China que
actúa como detonante melancó-
lico desa conciencia escindida
que quizais non sexa máis que o
fatal recordatorio da nosa con-
dición mortal. Nun momento
dado, o protagonista confesa
abertamente que o seu “medo
ao teléfono estaba ligado á mor-
te–se cadra ao sexo e mais á
morte”, deixándonos albiscar a
futilidade de combater co exce-
so a conciencia da nosa finitude.
Porque –igual que na novela de
Don DeLillo– sempre haberá un
“ruído de fondo” que nos lem-
bre o fundamental desequilibrio
da nosa fugaz existencia.♦

MANUEL XESTOSO

O contraste
entre a
relevancia do
secundario
e a
presunta
gratuidade
dos motivos
dos
personaxes
conforma
un retrato
da soidade
do home
moderno.

Do século XVIII
A mediados do século XVIII
escribiuse, por orde real, un
rexistro pormenorizado de to-
dos os bens, rendas e
beneficios persoais
das 22
provincias do
reino de Cas-
tela co
obxecto de
reforma o sis-
tema fiscal.
Agora
Toxosoutos
traduce Catas-
tro de Ensena-
da. Boiro e as súas freguesías
(1753), en edición de Xosé
Agrelo Hermo. Este volume
percorre aquel tempo para os
interesados na Galiza da Ilus-
tración.♦

Galego urbano
A lingua galega na cidade do
século XX. Unha
aproximación
sociolingüís-
tica, de
Gabriel Rei-
Doval, é un
traballo sobre
o estado da
nosa fala no
espazo urbano
en Galiza e a
evolución
sufrida nos últi-
mos cen anos. O libro explica
as causas do cambio lingüísti-
co e fai unha comparativa
estatística do nivel de galegui-
zación de cada unha das gran-
des cidades. Edita Xerais.♦

Escritos sobre
nacionalismo
Josep Fontana reúne n’A cons-
trución da identidade e outros
traballos de historia sete
textos que
xiran ao
redor da
identidade, as
diferenzas
entre nación,
Estado nación
e individuo, a
transición
española, as
consecuencias
da mundializa-
ción ou o progreso social. A
tradución ao galego é de Antón
Garazo. Edita Laiovento.♦

Contra homofobia
Talasa publica Herramientas
para combatir el bullying ho-
mofóbico, de Raquel Platero
Méndez e Emilio
Gómez
Ceto. O vo-
lume presén-
tase como
unha sorte de
manual
pensado para
docentes que
tenta axudar
en casos de
discriminación
sexual nos centros de estudo,
combatendo o acoso escolar
provocado por razóns de
sexualidade.♦

Jet-lag permanente
Toussaint reflexiona en Fuxir sobre a nova angustia
que xera o movemento na sociedade moderna

Jean-Philippe Toussaint.

Outra Coruña é posíbel
Manuel Monge

Os libros de Manuel Monge son historia contemporánea da Coruña.
Neles aparecen as denuncias, sempre documentadas, e a crítica precisa na procura
da verdade. Achegan ideas, argumentos e unha bagaxe de datos que se converten
en demoledores para todos aqueles que quixeron facer da cidade unha leira privada
desde a que se intenta desposuila da súa personalidade liberal e galeguista.

A  N O S A  T E R R A



Chega ás librerías toda unha mo-
rea de novidades infantís. Aínda
que boa parte das editoras apos-
tan pola traducións de obras xa
editadas en castelán e portugués,
como é o caso de Animais fan-
tásticos (Kalandraka) ou Sígue-
me (unha historia de amor que
non ten nada de raro) (OQO Edi-
tora), seguen chegando a rúa
obras asinadas por escritores e
ilustradores galegos. Unha delas
tíraa Baía Edicións dentro da co-
lección Xiz de cor. Baixo o título
Farrapos de nube e con ilustra-
cións de Ánxeles Ferrer, a edito-
ra presenta un libro de poemas
nos que Xoán Neira achégalle
aos cativos á natureza e fai un
chamado á paz e ao amor. 

Tamén de Baía é Tartaruga.
Con esta obra Xaquín Marín vol-
ve recuncar nos contos para rapa-
ces, un eido que xa explorara co
Peixe de pedra (A Nosa Terra) en
2005. Nesta nova proposta o ve-
terano debuxante e director do
Museo do Humor de Fene pro-
pón a través dunha tartaruga un
xeito diferente de vivir arredado
da velocidade da sociedade in-
dustrializada actual. A última en-
trega da editora para esta prima-
vera ten como protagonista ao
Coello Dentón. Da man dos ani-
maliños do monte a raíz da desa-
fortunada inundación da súa tou-
pa o coello descubre que é real-
mente a amizade. O libro está es-
crito por Magda Soldado e conta
coa ilustración de Xacobe Muñiz. 

Novos Bolechas

Os pequenos personaxes de Pepe
Carreiro seguen a sumar títulos e
aventuras nas diferentes colec-
cións que a editorial ANosa Terra
ten en marcha. Tatá, Braulio, as
xemelgas Pili e Loli, Sonia e Car-

los reaparecen esta primavera
dentro da colección Os Bolechas
descobren a natureza con tres no-
vos contos que os levarán a des-
cubrir os recunchos da Serra do
Xurés, o canón do Sil e os esteiro
do Miño. Ademais, Pepe Carrei-
ro, dentro da serie que está a levar
aos pequenos polas cidades e vi-
las do país, Os Bolechas van de
viaxe, presenta Un peregrino en
Melide e O campión das Pontes.

Para un público case xuvenil
A Nosa Terra vén de estrear Os
Megatoxos e o aprendiz de druí-
da no que Anxo Fariña presenta a
Ruxe, Faísa, Ninfa e Lúa. Non se
coñecen pero comezan todos o
curso na mesma clase. Un inci-
dente inesperado fará que as súas
vidas cambien para sempre. Es-
traños poderes, aventuras, miste-
riosos encontros e viaxes no tem-
po ambientan esta nova proposta.
Do mesmo autor é a colección
Os Pelelliños, na que o autor re-
cupera os divertidos personaxes
que acompañaron a Breogán nas
súas aventuras quixotescas.

Contos tradicionais de OQO

OQO Editora, que vén de reci-
bir o primeiro Premio Nacional

de Edición 2007 do Ministerio
de Cultura por O gran libro dos
retratos de animais, tamén está
a distribuír toda unha serie de
novidades, entre elas Paco pa-
pán. Patacrúa adapta nesta obra
o conto tradicional O noivo par-
vo, popularizado polo escritor
xudeu Isaac Bashevis Singer.
Nesta adaptación libre Paco Pa-
pán empéñase en topar un traba-
llo á súa medida, e proba dife-

rentes oficios: o luns na xastre-
ría, o martes na casa duns labre-
gos... até que chega á casa do
enterrador. Tamén baseado na
tradición, neste caso na danesa,
vén de tirarse Gaspar, o pastor
de lebres, do autor Paco Liván. 

Outras das novidades de
OQO editora titúlase Mariluz
Avestruz. A economista escoce-
sa afincada en Zaragoza Ra-
chel Chaundler relata neste

conto as peripecias dunha
avestruz á que lle queda a ca-
beza enterrada na terra sen po-
der saír. As ilustracións de Ber-
nardo Carvalho trasladan os
lectores á sabana africana para
que asistan ao momento no que
Mariluz descobre que so ás
avestruces parvas dormen coa
cabeza metida nun buraco.

Traducido ademais ao cata-
lán, vasco e
c a s t e l á n ,
M a r i l u z
Avestruz pre-
séntase como
o primeiro li-
bro que a au-
tora escribe
para o público
de entre 3 e 7
anos. A tradu-
ción ao galego
correu a cargo
de Marisa Nú-
ñez, ao igual
que outra das entregas da edito-
ra que leva por título Sígueme!
(unha historia de amor que non
ten nada de raro).

No libro, escrito por José
Campanari e ilustrado por Roger
Olmos, un elefante gris con luna-
res morados namórase dunha for-
miga negra con cintura de aves-
pa. O seu amor é correspondido
pero para estar xuntos quédalle
moito camiño que percorrer. 

Kalandraka pola súa banda
presenta Animais fantásticos,
unha sorte de bestiario de José
Jorge Letria e André Letria con
case unha vintena de animais
máxicos. A tradución correu a
cargo de Xosé Ballesteros.♦
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A avestruz parva,
o coello intrépido e o elefante namorado
As últimas novidades infantís teñen os animais como protagonistas

M.B.
Unha avestruz parva, un coelliño intrépido, un elefante namo-
rado dunha formiga con cintura de avespa e toda a serie de ani-
mais fantásticos do bestiario elaborado por José Jorge Letria,
son algúns dos personaxes que veñen de tomar os andeis infan-
tís das librarías. Editoras como Kalandraka, OQO Editora e
Baía Edicións xa teñen a venda ás súas novidades. A Nosa Te-
rra presenta na colección Contos do Miño a obra As linguas
dos animais. O seu autor, Anxo Fariña, baseouse en Carmina
Burana para aprenderlle aos cativos as falas do reino animal.

Que falan os animais?
A orixe da nova entrega da colección Contos do Miño está na tra-
dución ao galego do clásico Carmina Burana realizada por Xosé
Carracedo Fraga. Nunha parte desta obra descóbrense os xeitos de
falar de moitas especies do reino animal. Desta anécdota literaria
Anxo Fariña inventa unha historia de netos e avó cun gran libro de
cromos de por medio no que se recollen os xeitos de falar dos ani-
mais. “O gato miaña, a abella zune, o cuco cuca, o tigre roufeña, a
chola golea...”, así até preto de setenta falas.♦



O primeiro que se observa ao
ler Dragona é o ben escrita
que está. Corrixe moito?

Levaba doce anos con ela,
non todos os días claro. Non
me sentín satisfeito do resulta-
do até hai pouco. Reviseina a
fondo varias veces, coido que
cinco ou seis.

A prosa vai madurando
en cada revisión?

Sobre todo os diálogos. Os
personaxes pertencen a un ámbi-
to cosmopolita, no que se escolle
unha lingua de comunicación
para entenderse, pero esa lingua
non é a primeira e talvez nin se-
quera a segunda de cada perso-
naxe. Entón cando falan padecen
unha gran falta de vocabulario,
usan perífrases porque non coñe-
cen o termo exacto e dan voltas,
fan traducións literais doutras
linguas que non teñen de todo
sentido. Eu tratei de reflectir isto,
forzando o estilo. Polo tanto po-
de semellar que non son diálo-
gos fluídos, porque non serían
verosímiles. Nunha versión ante-
rior incluía páxinas en francés,

pero desaconselláronmo, porque
podía resultar tedioso.

Esta non é unha novela de
trama, de enigma e desenla-
ce. Vostede case sempre ten-
tou moverse noutra liña.

A novela é un pouco posmo-
derna no sentido de que non
pretende contar ningunha histo-
ria, senón entrar na vida dalgúns
personaxes, describila, incluída
a súa rutina, a súa futilidade, o
desarraigamento. As pautas de
conduta están cambiando moi-
to, aínda que non nos deamos
conta. A mudanza das relacións
personais é drástica. E canto
máis cosmopolita seña unha ci-
dade máis se percibe o novo ti-
po de familias, de persoas e cír-
culos, onde o sexo non está ex-
cluído. Falo dunha sociedade
máis fluída, menos estática.

A súa maneira de descri-
bir non é a da panorámica
global do XIX, senón case im-
presionista, de trazos.

Si, algo parecido a unha
pintura puntillista, na que os
diferentes toques de pincel van

configurando unhas relacións e
unha sociedade que se com-
prenden mellor ao final, cando
o cadro está rematado.

Porén, a presentación dos
personaxes parece máis tra-
dicional.

Preséntoos de un en un, in-
cluída a cidade, como un prota-
gonista máis. Este procedemen-
to tamén contribúe a esa disposi-
ción en flashes. Require un tra-
ballo do lector para ensamblalos
e para absorber todo o sentido.

Unha das materias de
Dragona son os sentimentos
e, en concreto, os ciumes. Pó-
dese dicir algo novo sobre os
ciúmes despois de Proust?

O tratamento dun tema non é
liñal, de ir máis alá, senón de ver
o mesmo problema desde outro
punto de vista e cada autor debe
ter o seu. As relacións humanas
evoluíron moito desde Proust. O
fondo é o mesmo pero non o
contexto. Hai tempo sería inau-
dito ver tanta xente vivindo soa.
Cando eu era neno nunha casa
coincidían até catro xeracións.

Tamén houbo un desprazamento
ás cidades, etc. Entón pódese es-
cribir, non mellor nin peor, pero
si desde outro ángulo.

O narrador da súa novela
interfire con opinións pro-
pias, non é arriscado?

A obriga do escritor é ex-
plorar novos camiños.

Refírome a opinións de ti-
po social.

O contrario talvez non esta-
ría ben. O narrador ten ideolo-
xía. Tamén hai un narrador psi-
canalista que saca conclusións
e anótaas no seu caderno. O
seu papel é o de transferirlle ao
lector certas impresións inter-
nas sobre os personaxes.

O ambiente da novela é
cosmopolita. Tabucci dicía
nunha entrevista que a globa-
lización era un folclore, unha
cultura de aeroporto que re-
petía as mesmas comidas, os
mesmos produtos e o mesmo
fío musical en todas as partes.

A cidade na que eu localizo
a novela pode ser calquera: Vi-
go, Barcelona, París, Bruxelas

ou Nova York. O capitalismo
global uniformizou as formas
pero só en certos circuitos. Se-
gue habendo centos de millóns
de seres humanos que nunca
enviaron un correo electrónico.

Que o atrae de personaxes
como Menotes: provocador,
desinhibido, sedutor?

Quería personaxes que me
divertisen, non seres deprimi-
dos e rutineiros. Tamén axudan
a darlle colorido á novela. Hai
que ter en conta que hoxe os va-
lores chamados normais (verba
que detesto profundamente co-
mo membro de varias minorías)
non son se cadra os de todo o
mundo. Moita xente pertence a
minorías. É necesario o respec-
to e tamén a provocación, igual
que son necesarias as utopías
para contrarrestar a esmagadora
realidade cotiá.

Talvez Sarkozy diría que
vostede é un seguidor do 68
pasado de moda.

O pragmatismo que defende
a xente coma el é unha lacra.
Pretenden que creamos que non
é realista pedir educación, sani-
dade ou traballo para todos. O
seu movemento significa unha
regresión. É a restauración dos
privilexios dunha minoría que ti-
vo mellores oportunidades, me-
llores escolas e que coida que iso
lle dá dereito a esmagar o resto.

Unha personaxe de Dra-
gona di: “Os heteros sodes
moi limitados”. Pensa igual?

Loxicamente non me iden-
tifico necesariamente con todas
e cada unha das opinións ex-
presadas polas personaxes da
miña novela. Certo que a per-
cepción é que a heterosexuali-
dade está máis pautada en for-
mas e número. Na práctica ho-
mosexual hai máis variedade,
máis acontecementos, máis en-
saios co número de “partners”.
En todo caso son xeralizacións
que valen o que valen.

Hai moita bioloxía no seu
libro: as comidas, os animais,
os lugares. Son como a gorni-
ción da novela?

Os sentidos son as coorde-
nadas do comportamento hu-
mano, o norte, sur, leste e oes-
te. A música percíbese polo ou-
vido, o sexo alimenta basica-
mente o tacto e a vista e a co-
mida agariman o gusto e o ol-
facto. Os sentidos constituén
unha parte moi importante para
describir as persoas e as situa-
cións. É un aderezo narrativo e
tamén a textura da realidade.

Eu vexo Dragona máis co-
mo unha colección de fotogra-
fías que como unha película.

É un puzzle ao que lle fal-
tan pezas a mantenta, para que
o lector as complete.

Os personaxes pasan moito
tempo tratando de definirse,
quizais porque son ambiguos?

Ambiguos porque a socieda-
de procura a uniformización, o
mimetismo, a despersonaliza-
ción e o gregarismo. Contra iso
está a creatividade, as utopías, as
novas maneiras de entender as
relacións. A xente reacciona
contra o que está a pasar. O chat,
por exemplo, aínda que seña por
escrito e aínda que seña falso, é
un intento de relacionarse dun
modo distinto ao prescrito.♦
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Xavier Queipo
‘As relacións persoais están cambiando moito

sen que nos deamos de conta’
M.V.

É un dos nosos escritores máis ambiciosos e singulares, con libros tan emblemáticos como Ártico e outros
mares, Ringside, O paso do noroeste ou Os ciclos do bambú. Xavier Queipo (Santiago de Compostela,
1957) exerceu a medicina e estudou tamén bioloxía. Experto en pesca, é funcionario da UE e reside des-
de hai varios anos en Bruxelas. Agora vén de publicar a novela Dragona (Xerais) e mostra o seu des-
contento por algunhas das críticas recibidas. Aquí trata de explicar certas claves desta obra que se insire
nun ambiente multicultural e cuxos personaxes viven fóra das normas tradicionais de comportamento. 

CÉ T O MÉ



Título: Lo que las imágenes quieren. Vídeo 
desde Hispanoamérica.
Lugar: Museo Colecciones ICO, Madrid.
Datas: Até o 20 de maio.

O Museo Colecciones ICO,
pertencente á fundación estatal
ICO (Instituto de Crédito Ofi-
cial) leva desde marzo de 1996
xusto detrás das Cortes en Ma-
drid centrándose nunha contem-
poraneidade artística que é enca-
rada sen as prevencións peque-
no burguesas tan comúns a  moi-
tas fundacións
de entidades fi-
nancieiras até
certo punto
afíns. Corrobo-
ro iso, mentres
penso noutras
exposicións re-
centes das Co-
leccións ICO
como Arte ter-
mita contra
elefante blanco
ou Fantasma-
goría. Dibujo
en movimiento
ou, xa máis
alonxada no
tempo, a fer-
mosisíma adi-
cada a Jaume Plensa e os seus
traballos para óperas. Un espa-
zo, daquela, para a contempora-
neidade plenamente recoñecido
e referenciado polo mainstream
artístico peninsular. 

Nunha arte na que en todos
os seus estadios (dos artistas
máis novos aos consagrados e
dende as facultades aos centros
de arte) contan cada vez con
máis recursos, máis infraestru-
turas e máis produción e que,
malia todo, carece decote de
pulo e novidade resulta vivifi-
cante e acolledor mexerse no
colo dunha exposición onde a
pobreza de recursos vese com-
pensada cunha grande inteli-
xencia e beleza creadora. É o
que ocorre con esta mostra Lo
que las imágenes quieren. Ví-
deo desde Hispanoamérica co-
misariada polo tamén hispano-
americano Rodolfo Kronfle. Dí
o comisario que alude con ese
título á necesidade de interro-
gar e pedir opinión a esas pro-
pias imaxes para que sexan
elas as que refiran o seu propio
sentido. E todo iso quizais é
máis posíbel aquí que noutros
casos dado que as pezas ató-
panse escasamente vestidas de
ornatos e melindres, é dicir:
aquí só atopamos unha arte po-
bre, limpa e san, co cal as ca-
pacidades volitivas inherentes
ás propias pezas semellan ser
moito maiores. E esa é a maior
contribución desta mostra: que
sexamos testemuñas dunhas
imaxes radicalmente libres de
todas as ataduras e vestimen-
tas, só enchidas de conciencia e
puridade. Imaxes videográficas
de técnica moi precaria nadas

en Cuba, Panamá, Ecuador, Ve-
nezuela, Nicaragua, Guatema-
la, Colombia e Arxentina que
emocionan e espilen. 

O comisario agrupa os tra-
ballos audiovisuais en tres
apartados, no primerio títulado
Ciudad, cámara, accion é a ur-
be a protagonista e aí salienta-
mos á cubana Analía Amaya
que constrúe unha sinfonía de
luces da cidade que se apagan e
acenden na noite ou ao ecuato-
riano Juan Christian Caguana
quen reescribe os sempiternos
graffitis de falos en tanques,
paxaros, etc. En Mano a mano
con la Historia asistimos a pe-
zas demoledoras como a do cu-
bano José Ángel Toirac cun
xordomudo a declamar un poe-
ma mítico da Revolución, es-
crito por Nicolás Guillén en
1964 e que agora só pode ex-
presarse mediante a linguaxe
dos signos, acaso porque en vi-
va voz resultaría impúdico da-
do o percorrido levado pola re-
volución. E nesa liña se atopan
as dúas pezas de Jonathan Har-
ker onde o xuramento á ban-
deira convértese en Arednab al
a otnemaruj, un recitado ao re-
vés de sons guturais invertidos,
diabólicos e perversos, igual
que cando o mesmo autor gra-
va no interior da boca os move-
mentos espasmódicos da súa
gorxa e glote cantando o himno
nacional que a piques está de
converterse nun vómito. 

No percorrido expositivo
topamos con Espazos de
conciencia, que agrupa traba-
llos como o da panameña Don-
na Conlon, cunha procesión
encantadora de formigas que
transportan folliñas e tamén
bandeiras e símbolos da paz ou
coa guatemalteca Regina José
Galindo que é gravada mentres
se somete a unha operación
clandestina de reconstitución
do hime virxinal. 

No último, apartado Eres lo
que recuerdas, o comisario
agrupa os vídeos de Juan Ma-
nuel Echavarría aínda patentes
na exposición Documentos do
MARCO, ou o traballo do cu-
bano Ernesto Oroza que docu-
menta multitude de obxectos
desacougantes por mor dos
seus impactos por balins froito
das prácticas desenvolvidas
polos cubanos nas SEPMI (So-
ciedade de Educación Patrióti-
co Militar). E concluamos co
fermosísimo autorretrato de
Óscar Muñoz reflectido nunha
auga que esvara entre os seus
dedos e as liñas da súa man,
como metáfora dunha ollada e
dun espírito. En definitiva, un-
ha exposición a cabalo entre o
pracer e o orgullo, vídeos bre-
ves e precisos e case que do-
mésticos mais universais por
todo o que procuran.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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As pezas
atópanse
escasa-
mente
vestidas de
ornatos e
melindres,
é dicir:
aquí só
atopamos
unha arte
pobre,
limpa
e san.

A radical sinxeleza do real
Vídeos desde latinoamérica

Enemigo provisorio (2004), de Ernesto Oroza.

Liña do destino (2006), de Óscar Muñoz.

Sen título (2006), de Juan Caguana.



Cromos, postais, álbums, estam-
pas, xornais. Revistas ilustradas,
cadernos, publicidade, capas e cu-
bertas. Prensa baixo censura e
prensa en liberdade. Fotos anóni-
mas e fotos roubadas, fotógrafos
artísticos, afeccionados e profesio-
nais. Reclamos, folletos turísticos,
crónicas gráficas, portafolios, bole-
tíns e fascículos. Xornalismo de
masas, reportaxes deportivas, pos-
tais folclorizantes e selos coleccio-
nábis. Revistas da emigración e
publicacións alleas, volumes  ilus-
trados e libros de viaxeiros.

Organizada polo CGAI, a mos-
tra Fotografía, Edición e Artes Grá-
ficas exhibe na Igrexa da Universi-
dade en Compostela baixo o comi-
sariado de Xosé Enrique Acuña
unha boa escolma de todo este
material. Máis de 250 pezas que
ofrecen a imaxe, real ou reflectida,
dun país e a súa sociedade. A rea-
lizada no país e a que, desde fóra
—caso das revistas gráficas de
Madrid e Barcelona— se ofrece de
Galiza usando a fotografía e todos
os seus xeitos e posibilidades de
estampación. Segundo o comisa-
rio é a “Galiza retratada, identifica-
da e modelada. Imaxinada ou ide-
alizada e, non poucas veces, mes-
mo falsificada. Mais tamén refle-
xionada, respectada e soñada”.
Para Acuña “a obra de clásicos da
nosa fotografía como Pedro Fe-
rrer, Augusto e Antonio Portela, Jo-
aquín Pintos, José Suárez ou Xo-
sé Veiga Roel é protagonista nun-
ha mostra na que tamén ten cabi-
da a expresión gráfica de autores
como Ksado, Barreiro, Pacheco e
Llanos e mesmo a repercusión
que no noso país acadaron artis-
tas como Ramón Dimas ou Ruth
Matilda Anderson”. Unha eclosión
das aventuras gráficas que, xa sen
censuras, remata con publicacións
tan innovadoras como foron Teima
(e as xa míticas cubertas con foto-
montaxes de Vilasó) e A Nosa Te-
rra. Publicacións vangardistas no
seu tempo que son homenaxea-
das nunha exposición que tamén
repara na contribución da revista
Chan, creada por Borobó en 1969.

Postais en galego

Entrado o século XX, a iniciativa
privada, ante a ausencia de pro-
postas académicas ou oficiais,
comeza a conectar en clave co-
mercial e divulgativa coas ten-

dencias socializadoras da imaxe
que se estaban a desenvolver en
Europa. É a época de ouro das
cartas postais. Os fotógrafos ga-
legos estiveron atentos a un fe-
nómeno no que destacou o im-
presor e tamén fotógrafo Pedro
Ferrer, creador dos fascículos co-
leccionábeis do Portfolio Galicia
e pioneiro no uso da lingua gale-
ga nos epígrafes das postais.

Acuña incide en que os fotó-
grafos e editores galegos se mos-
traron abertos á evolución dos
métodos de estampación, indus-
trial ou artesanal, até cadrar con
fenómenos decisivos para a dis-
tribución da imaxe gráfica como
foi a divulgación das revistas ilus-
tradas. A súa participación en pro-
xectos como a revista gráfica vi-
guesa Vida Gallega ou nas, tan
numerosas como pouco estu-
dadas, cabeceiras da emigración
cubana e arxentina, alcanza es-
pecial protagonismo nunha mos-
tra que tamén quere resaltar o pa-
pel case subversivo da reportaxe
realizada por Manuel Ferrol sobre
o embarque de emigrantes cara
América a finais dos anos 50.

Desde 1900, sinala Acuña,
“repercuten no noso país ten-
dencias modernizadoras das lin-
guaxes xornalísticas e publicita-
rias que se proxectarán cara á
sociedade a xeito dun repertorio

de propostas autoxeneradoras
dunha imaxe propia”.

O reflexo de toda esta activi-
dade concrétase nesta exposi-
ción como escolma das moreas
de produtos editoriais aparecidos
en Galiza e fóra dela. A través
deles configúrase unha imaxe,
entre real e tópica, da sociedade
galega pero, en todo caso, fiel
reflexo, tanto das condicións so-
ciais e económicas, como do
grao de desenvolvemento da no-
sa cultura e da nosa arte así co-
mo tamén da industria editorial. 

A exposición testemuña a ri-
queza dunha parte agachada do
patrimonio, produtos editoriais
escasamente recepcionados en
bibliotecas e arquivos e que, ho-
xe, son rescatados na Igrexa da
Universidade por ser, en pala-
bras de Acuña “en si mesmo e en
conxunto toda unha crónica so-
cial do tempo no que foron imaxi-
nados e producidos”.

A mostra, que se pode visitar
até o 20 de xuño, preséntase co-
mo unha reflexión artellada desde
os pioneiros ensaios prácticos ao
redor da fotografía e as artes grá-
ficas e plasma ao tempo os cam-
bios sociais, políticos e econó-
micos dunha sociedade marcada
pola emigración, o conflito bélico
de 1936, as estreiteces e censu-
ras da ditadura franquista e mes-
mo a actividade cultural dun exilio
que fixo de plataforma para as se-
ries fotográficas de José Suárez
realizadas nos anos 30. Curiosa-
mente, as súas obras nesta mos-
tra, preséntanse en publicacións
do franquismo utilizadas sen acre-
ditar e ocultando deliberadamente
o nome do artista exiliado.♦
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Imaxes de Galiza
o tópico e o real 

M. BARROS

O prime iro ano do que se ocupa a mostra Fotografía , Ed i-
c ión e Artes Gráficas é o 1900, mentres que o seu remate
chega a aque l máxico 1978 no que xorna listas gráficos ga-
legos gozaba dun creativo ano xa sen censuras franquistas. 

Teima e A Nosa Terra están na mostra.    A . G . N .

De arriba abaixo: fotografía de Xosé Suárez nunha cuberta de Cartel, editada en Vigo
nos anos 40; foto de Antonio Portela publicada na prensa da emigración; Moza Gale-
ga, de Ksado, portada da bonaerense Céltiga; e, á dereita, Extasis, de Augusto Portela
recollida nunha revista gráfica coruñesa no 1926.



Veñen de publicase catro novi-
dades discográficas que tiran da
tradición e do folk o seu reper-
torio. O directo de Mutenrohi e
Cristina Pato, a música tradi-
cional máis pura de Malvela,
Era nova de Ialma e a festa de
Quempallou chegan aos andeis
das tendas especializadas.

A Feira do Libro e da In-
dustria Cultural, Culturgal, foi
o espazo escollido polas canta-
reiras de Malvela para presen-
tar o seu terceiro traballo, Da
miña xanela a túa, baseado no
repertorio tradicional galego e
do norte de Portugal. 

Malvela xurde a partir dun
cursiño de cantos populares
dirixido pola cantante Uxía
Senlle coa finalidade de resca-
tar e transmitir as cancións
tradicionais que as membros
do grupo gardaban na memo-
ria. O primeiro traballo veu a
luz en 2002. Baixo o título Que
o pano non me namora presen-
touse un repertorio tradicio-
nal que as levou a actuar por
todo o Estado. En Nadal de
2004 as cantareiras volven en-
trar en estudio para gravar O
Aghinaldo, un traballo dedica-
do a recuperar cánticos e pan-
xoliñas da tradición galega.

Con máis de 10.000 discos
vendidos entre ambos os dous
discos, Malvela buscan a súa
confirmación co novo traballo
Da miña xanela á túa, gravado
na Casa de Tolos coa produ-
ción de Segundo Grandío e
Uxía Senlle e editado por PAI-
Música. Neste traballo, que
consta dun compacto e un DVD
con dous vídeos, un documen-
tal e “un como se fixo”, as
cantareiras contaron coa cola-
boración de Uxía Senlle, Fer-
nando Abreu, Luís Caruncho,
Augusto Canario e o Orfeón
Treixadura, entre outros.

Xuntos e mesturados

En directo. Así foi como se
gravou o disco Mesturados, no
que Cristina Pato se volve
reunir coa banda na que de-
butou como intérprete. O mo-
tivo de tal xuntanza discográ-
fica, que xa está na rúa, é a ce-
lebración do décimo aniversa-
rio da gravación de Has bai-
lar!, o segundo disco de Mu-
tenrohi e o primeiro de Pato. 

A andaina de Mutenrohi
comezou ao redor do ano 1994
cos primeiros encontros para
ensaiar na casa de Raquel Pa-
to, daquela teclista do grupo.

A entrada de Crsitina Pato na
banda foi un tanto casual, pri-
meiro substituíndo o pianista
e o violinista para, en 1996, to-
mar o relevo na gaita tras a
marcha de Fernando Vicente.
En 1999, a gaiteira comezaría
a súa carreira en solitario e
Mutenrohi evolucionaría pola

súa banda. Cristina Pato de-
butaría en solitario con Tole-
mia e Mutenrohi tiraba Cou-
sas da lúa.

Despois de dez anos, moi-
tos dos membros fundadores
desta banda ourensá reúnense
para repasar vellos e novos te-
mas do seu repertorio. O re-

sultado é Misturados, un tra-
ballo que ademais do compac-
to inclúe un DVD.

Cristina Pato, en pleno pa-
réntese da súa carreira profe-
sional, quere render deste xei-
to a súa particular homenaxe
á banda na que se estreou co-
mo gaiteira. 

Desde Bruxelas

Publícase en Galiza o último
traballo de Ialma. Baixo o títu-
lo Nova era as cantareiras
afincadas en Bruxelas, con Ve-
rónica Codesal á cabeza, pre-
sentan doce temas que lle dan
unha volta á tradición. Tras
un primeiro traballo a capella,
Palabras darei, e un segundo,
Marmuladas, onde as melodías
tradicionais se mesturaron coa
interpretación de músicos bel-
gas, Ialma segue a transmitir o
seu repertorio asentado na
tradición cun estilo personali-
zado, que se move entre o en-
xebre e o moderno. Neste novo
traballo as cantareiras inno-
van cunha adaptación dun te-
ma Red Hot Chili Peppers que
titularon Lévame, na que con-
taron coa colaboración das
Damas de Laxoso. 

Este disco aparece ademais
tras a incorporación dun novo
membro e nel colaboraron al-
gúns intérpretes destacados da
escena galega, entre eles Guadi
Galego e Mercedes Peón.

Polo aire

Tres anos despois de publicar
Estremonías, Quempallou pu-
blica o seu terceiro traballo
Polo aire, co que se consolidan
como banda e dan un paso
máis na súa evolución e ma-
durez. A radio é o fío condutor
deste novo disco, tanto no de-
seño do libreto como no apar-
tado do contido. Fronte ao
que caracterizou os traballo
anteriores, en Polo aire as
composicións propias, sen
perder a base tradicional nin
a importancia da palabra, pa-
san a ser a tónica dominante. 

Para este traballo, Quem-
pallou contou coa colaboración
de músicos como Pablo da La-
ma co saxo, Juansi no contra-
baixo e dos membros de Dios
ke te crew, co que gravaron o
que os propios integrantes do
grupo deron en chamar o pri-
meiro “hip-folk” galego. 

O vindeiro 26 de maio o gru-
po comeza na Estrada unha xi-
ra presentación que os levará
por todo o país. Estarán en Sa-
rria o 1 de xuño e o 9 en Negrei-
ra. A banda, que en 1999 apare-
cía na escena musical galega
cunha proposta que pretende
desenvolver os ritmos tradicio-
nais sen perder a frescura orixi-
nal creando un estilo moi bailá-
bel e un directo festeiro.♦
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M.B.

Coincidindo co mes das letras, veñen de publicarse catro novos discos que se poden encaixar
dentro da música tradicional e folk. O primeiro chega dende Bélxica e vén asinado polas canta-
reiras de Ialma. Pola súa parte, o grupo tradicional Malvela presentou no Culturgal o seu terceiro
disco Da miña xanela á túa, mentres que xa está na rúa o traballo en directo Mesturados, no que
se volven reunir Cristina Pato e Mutenrohi. O último leva o selo inconfundíbel de Quempallou.

para bailar4

Quempallou.

Cristina Pato e Mutenrohi.

Ialma e, á dereita, Malvela.



A muller invisíbel, de Gerardo
Herrero, e O neno de barro, di-
rixida por Jorge Algora, son as
dúas ultimas fitas que chegan
as salas comerciais participa-
das por capital galego. A pri-
meira delas, protagonizada por
María Bouzas, estrearase o
venres 25 de maio. A outra, ba-
seada na vida do primeiro asa-
sino en serie Cayetano Santos
Godino, máis coñecido como o
Petiso Orejudo, pasouse por
primeira vez o pasado 18 de
maio con boa acollida de públi-
co. Ambas as dúas presentan
nos cines do país copias en ga-
lego e en castelán.

Ambientada no Buenos Ai-
res de 1912, O neno de barro
narra a historia de Mateo, un ne-
no de dez anos, que oculta que
nos seus pesadelos é testemuña
dos brutais asasinatos a meno-
res que se estenden pola cidade.
Jorge Algora é o director desta
película que mergulla o especta-
dor nos suburbios dunha cidade
de emigrantes, prostitutas e po-
licías corruptos e nunha atmos-
fera de tensión e angustia. De-
trás deste thriller policial inter-
pretado por Maribel Verdú, Da-
niel Freire e Chete Lera, a pelí-
cula agocha unha fonda refle-
xión sobre os nenos vítimas,
torturados e utilizados sexual-
mente. 

“O primeiro que me intere-
sou de O neno de barro foi a
personaxe no que se inspira o
guión: Cayetano Santos Godino
O Petiso Orejudo, un demente
que comezou os seus ataques
aos dez anos, matou por simple
pracer a cinco nenos e intentou-
no con outros sete”, explica Jor-
ge Algora. Aos dezasete anos O
Petiso Orejudo sería detido e a
historia converteríao en lenda.
Pero Algora non artellou a pelí-
cula ao redor de Cayetano San-
tos Godino, senón que tomou
como protagonista a un dos me-
nores aos que torturou e que
quedou marcado por el. Maribel
Verdú interpreta a Estela Mon-
tero, a nai de Mateo, unha gale-
ga que se viu obrigada a emi-
grar e que loitará pola vida do
seu fillo. O que empezara como
o soño das Américas tornouse
pronto en pesadelo.

“Conto algo que ocorreu en
Buenos Aires en 1912 pero as
noticias, que hoxe enchen as pá-

xinas dos diarios, en calquera
lugar do mundo, demóstrannos
que os motivos para os pesade-
los seguen estando aí” sinala o
director.

A rodaxe, realizada integra-
mente na Arxentina, durou oito
semanas e contou cun elenco de
36 actores e máis de 1000 figu-
rantes. Como explica Susana
Maceiras, produtora executiva
da película e de Adivina Produ-
cións, todos os menores que
participan na película estiveron
apoiados por psicólogos e parti-
ciparon en clases de xogo dra-
mático para que non se visen
afectados polas duras situacións
que representaban.

O músico Nani García é o
autor da banda sonora desta pe-
lícula, na que participaron máis
de 50 músicos baixo a batuta do
francés David Etheve. Despois
do éxito acadado con De Pro-
fundis, Nani García embarcase
deste xeito na súa segunda ban-
da sonora cinematográfica. O
centro Mans da Coruña foi o es-
cenario no que se gravou a mú-
sica orixinal da primeira longa-
metraxe de Jorge Algora.

A película é unha coprodu-
ción na que participan Adivina
Producións, Iroko Films, Caste-
lao Productions, Pol-ka Produc-
ciones e Patagonik Film Group.

A muller invisíbel

Diferentes conversas con algun-
has amigas, que aseguraban
atravesar unha situación de in-
visibilidade ante os homes des-
pois de cumprir corenta anos,
serviron como pretexto a Gerar-
do Herrero para a súa última pe-
lícula, A muller invisíbel, un
drama que xira ao redor dun
complicado xogo de seducións.
Belén Gopegui foi a guionista
desta produción. 

Director de Heroína
(2005), Gerardo Herrero quixo
contar novamente coa actriz
María Bouzas, que interpreta a
Luísa, unha directiva de 46
anos que tras toda unha vida
pelexando porque a valoren
como persoa comeza a notar
que non a escoitan, falan a tra-
vés dela e non a miran. Como
explica a guionista “a historia
comeza a partir da toma de
conciencia de Luísa da súa
propia invisibilidade ante os

homes e do seu convencemen-
to de que é unha situación in-
xusta en certa medida, froito
dunha sociedade que aínda
mantén principios machistas”.
Para poñerlle solución traza un
plan: seducir a Xurxo (Adolfo
Fernández), un compañeiro da
empresa de telefonía móbil. 

A película está interpretada

ademais por Tamar Novas, Ma-
ría Salgueiro, Nuria Gago, Car-
los Blanco, Ricardo Birmaun,
Pepo Suevos e Sonia Méndez.

Producida por Milú Films,
Tornasol Films e Continental,
coa colaboración da TVG, TVE
e Canal +, a película rodouse en
diversas localizacións da Coru-
ña. Como explica o director

“buscamos decorados naturais,
darlle verdade a localizacións e
vestiario, cunha luz realista que
matizara os sentimentos dos
personaxes. A cámara sempre
ao servizo dos actores, cunha
posta en escena elaborada, pero
que non o parecese, para que o
actor sentira liberdade nos seus
movementos e accións”.♦
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&NENOS TORTURADOS
MULLERES INVISÍBEIS

M.B.

O s asasinatos dun rapaz nos arraba ldes dunha ci-
dade de emigrantes, prostitutas e policías corruptos
de primeiros do século pasado e a loita dunha mu-
ller de corenta anos para sa ír da súa condición de
invisibilidade artellan as tramas das dúas últimas
coproducións ga legas que chegan á  carteleira .

MULLER INVISÍBEL

O NENO DE BARRO
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Adolfo
Caamaño
‘Escribo o que
me gusta e
os premios
son un impulso’

M.B.
O pasado 18 de maio reci-
biu no Pazo de Adrán o
primeiro Premio de Poesía
“María Mariño” polo seu
poema Elexía dos Aléns.
Pero este non é o primeiro
certame poético que gaña.

En 1999 fíxenme co pre-
mio de poesía do Concello de
Marín e en 2000 co Xoán Car-
balleira. O María Mariño recí-
boo con moita alegría. Aínda
que é un galardón novo reci-
bilo é para min unha honra.
Primeiro porque o convoca a
Asociación Teenses pola
Igualdade, unha entidade que
está a desenvolver un impor-
tante labor pola igualdade de
xénero. Pero tamén porque
está dedicado a María Mariño
e polo nivel literario dos
membros do xurado. Ademais
alegroume que colaborase a
libraría Follas Novas, que xo-
ga un papel importante a prol
da literatura galega.

Non embargante, os
seus traballos máis recen-
tes son dúas novelas, Sobe-
rano (A Nosa Terra) e O
paxaro do mel (Xerais).

En realidade, o primeiro
premio que gañei foi de rela-
tos. Tópome cómodo nos dous
ámbitos. Humildemente fago
o que me gusta e os premios
dan un pequeno impulso.

En que está agora?
Traballo indistintamente.

Teño obras sen publicar como
o Poemario compostelán, co
que gañei o certame marinen-
se, pero non me corre presa.
No eido da narrativa teño en-
cetadas un par de novelas, que
me apetece continuar cando
tope un pouco de tempo. Unha
delas titúlase Matar ao heroe.
Está ambientada nunha vila
francesa de despois da I Gue-
rra Mundial. Artéllase ao re-
dor dos premios e monumen-
tos que os franceses crearon
para os caídos, que valeron
moitos cartos e que non conta-
ron co apoio popular. Dentro
do drama da guerra a novela
ten un punto sarcástico. Ta-
mén escribín un par de poe-
marios pero xa irán saíndo. 

A quen está dedicada a
elexía?

É un poema ecolóxico
que reflexiona sobre o que
pode pasar se non cambia-
mos a relación que mante-
mos co medio. É, por así di-
cilo, un poema futurista.♦

As pegadas da terra e do home
que traballa o seu froito son, e fo-
ron, facilmente enlousadas polo
cemento das elaboracións indus-
trializadas e voluminosas da ade-
ga ultratecnificada e do viñedo
extensivo de concentracións for-
zadas e función produtivista, co
obxectivo de cubrir unha deman-
da xerada artificialmente, na que
a mercadotecnia é o que fai de lo-
comotora dun tren virtual que se
vai improvisando en marcha.

Esta realidade impúxose hai
tempo, tanto que cando atopa-
mos un viño con esencia: sensa-
cións que de súpeto, adurmiña-
dos os nosos sentidos tras mi-
lleiros de grolos anodidos e cló-
nicos, nos fan revivir recordos
gardados na memoria amais de
provocar que un riso de satisfac-
ción e de plenitude se debuxe na
cara, ao mesmo tempo que nos
ilumina esa luz escondida por
esa sucesión de viños chans non

podemos evitar o pensamento de
ter perdido enerxías, tempo, in-
vestimentos....   

O único camiño que no mun-
do do viño non ten data de cadu-
cidade, porque ten na eternidade
o seu límite, cal é o da autentici-
dade, é dicir a fidelidade á voca-
ción dun terruño, das súas castes,
do seu clima e da experiencia, no
noso caso acotío contaminada,
de xeracións de viticultores.

Identidade que significa o re-
flexo da orixe, desa pegada da
terra e do seu espazo (solos, va-
les, pendentes, formacions natu-
rais, cercanía ao mar...), e da per-
sonalidade que lle imprime un
facedor cando amais de respectar
as características particulares de-
se ano concreto e as mellores po-
tencialidades das súas varieda-
des, lle imprime certas pincela-
das froito da experiencia, da ins-
piración ou do “simple” deixar
facerse, que diría un biodinámi-

co, porque a natureza é unha cre-
ación permanente.

Pódese trocar o que de xeito
secular definiu un territorio e
que se reflecte en todos os ámbi-
tos da súa existencia, sen que se
cambie con iso a esencia mesma
do produto e as súas caracterís-
ticas particulares, cando o mes-
mo subsconsciente garda grava-
do todas as experiencias de xera-
cións trazadas no respecto e na
lectura da súa terra.

O minifundismo foi conside-
rado na historia contemporánea
como unha penalidade que Gali-
za soporta, certo ou non, o cami-
ño debería ter sido o aproveita-
mento e explotación do que
potencialmente ten de positivo,
sobre todo neste mundo vitiviní-
cola con situacións xeoestrutu-
rais parecidas caracterizadas po-
la diferenciación de terroirs e a
busca da excelencia.

Este tinto Goliardo que de-

gustamos é un exemplo de iden-
tidade ligada a unha escasísima
variedade como é a loureira tin-
ta, ao Salnés como terruño, ao
Atlántico e a súa particular ela-
boración que inclúe unha prolon-
gada, para un tinto das Rias Bai-
xas, estancia en madeira.  

GOLIARDO 2005. Loureira tin-
ta. Adega Forja do Salnés.

Viño tinto de brillante coroa
amoratada ao redor dunha intensa
cor vermella picota. Tinto que
mostra uns arrecendos moi intere-
santes e atractivos de moras, cara-
melo de café con leite, betume,
casca macerada e un punto de
nectarina que, logo na boca, desa-
parecen dando lugar a un viño di-
ferente coas características máis
evidentes dun tinto atlántico, co-
mo son a viva acidez e un final
fresco e vibrante que, con seguri-
dade, mellorará despois dun tem-
po de estancia en botella.♦

A Viñoteca

Identidade
ANTONIO PORTELA

Piratas
en Chantada
Aínda que polo apelido puidese parecelo,
Benito Soto non era de Chantada, era de
Pontevedra. Foi un destacado pirata, tanto
que nas historias da piratería adoitan adicar-
lle un capítulo enteiro: o último pirata de
Occidente, o reinventor da piratería. Foi un
neno que medrou un pouco ao azar nas rúas
e peiraos de Pontevedra a principios do sé-
culo XIX, van aló 200 anos. A súa técnica
era impecable, imaxinativa, ilustre (falando
de piratería, claro): enrolarse nun navío, ir
medrando en importancia, tanto como para

facerse imprescindible talvez, declarar o
motín, tomar o barco, proclamarse capitán,
conminar á tripulación que aínda non o fi-
xera a pasarse ao seu bando, so pena de de-
fenestración, desembarcar nunca costa de-
serta ao armador, o vello capitán e os mari-
ñeiros que lles permaneceran fieis, cambiar-
lle o nome ao barco (ao Defensor de Pedro,
por exemplo, púxolle Burla Negra), erguer
a súa propia bandeira, abordar a canta nave
se lle aproximaba, facerse co botín, pasar a
coitelo os tripulantes, amorear ouro nas bo-
degas, abrir vías de auga no barco asaltado
ou se non poñerlle lume, etc. E todo para fa-
cerse cun tesouro.

Pois ben, aínda que Soto non fose de
Chantada, tivo discípulos (políticos) neste
concello. Enténdase ben que falo en metáfo-
ra e non xulgo comportamentos persoais.
Unha metáfora, poño por caso, como a de
chamarlles “filibusteiros” aos deputados que
non lle ceden o uso da palabra a outros e se
exceden na súa quenda, entorpecendo a mar-
cha das sesións parlamentarias. Unha metá-
fora. Benito Soto, o temible pirata, ten discí-
pulos avantaxados en Chantada.

Hai uns anos tomaron un barco, amotiná-
ronse, abandonaron nunha chalupa o capitán,
sen pan nin auga, e deixaron a nave ao gare-
te, chea de furados e cos paus rotos. Mais esa
nave sobreviviu. Despois cambiáronlle o no-
me á súa (xa levan catro nomes), procla-
maron un capitán novo, alzaron a súa ban-
deira de independencia, intentaron unha no-
va abordaxe e foron rexeitados, non sen cau-
sar estragos, reclutaron nova tripulación e fi-
xéronse con máis munición. Agora volven,
con barco novo. Para iso botaron pola borda
os que se lles resistiron entre os mariñeiros
vellos. Pero desta vez aprenderon. Xa son
máis listos ca o seu mentor. Agora saben que
é mellor non cambiar o nome do barco, ir
baixo bandeira de comenencia, traer a paten-
te de corso dunha gran potencia. Ou sexa,
que é mellor ser corsario ca pirata, en fin, iso
que agora se chama unha franquía.

E xa está: cadáveres no fondo do mar, co-
vas nos outeiros, só o vento repetindo: Quen
puidera volver gobernar! E van vento en po-
pa a toda vela facerse coa Illa do Tesouro.

Pero se cadra os nativos deciden outra
cousa.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Dicionario
de Mulleres G a legas
Aurora Marco

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



“Aqueles encontros.” Estas som
as derradeiras palavras dos Diá-
logos com Leucó (1947) de Ce-
sare Pavese que Danièle Huillet
e Jean Marie Straub adaptam à
pantalha por segunda vez em
Quei loro incontri (2006). A
primeira aproximaçom dos ci-
neastas à obra de Pavese fora
Dalla nube alla resistenza
(1978), colecçom de seis dos
“diálogos  com Leucó” aos que
engadiam, numha segunda par-
te diferenciada, umha adap-
taçom da novela La luna e i fa-
ló (1947), tamém de Pavese.
Quei loro incontri vém comple-
tar aquela película, formando
um todo indivisível coa sua pri-
meira parte.

O cinema de Huillet-Straub
remite-nos à literatura, reconcí-
lia-nos coa palavra e, portanto,
co pensamento. As personages
nom actuam, apenas se movem
(agás algum leve gesto, umha
cabeça que se gira, umha mao
que se apoia numha rocha, um-
ha mirada que se ergue ao ceu).
Só ficam as suas figuras incrus-
tadas na natureza, o sol que vai
e vem por entre as copas das ár-
vores, o som do vento nas fol-
has, o canto dos regatos. E so-
bre esta natureza virge, a voz
humana, que os cineastas tra-
tam como música; um recitado
pausado e cristalino, anti-rea-
lista e de grande sonoridade,
que nom respeita as pausas sin-
táticas, que rompe a coerência
dos sintagmas e que por mo-
mentos, devido à sua musicali-
dade, convertido em significan-
te puro, se independiza do seu
significado.

Mas nom nos enganemos: A
derradeira película de Huillet-
Straub reivindica tanto a sono-
ridade da palavra como o seu
contido, obrigando-nos à refle-
xom. “Aqueles encontros” som
os de deuses e humanos que es-
tes acham de menos. Quei loro
incontri converte em cinema os
cinco derradeiros “diálogos” do
livro de Pavese, nos que deuses
e mortais conversam sobre a
condiçom humana, sobre a
morte e a imortalidade, sobre as
esperanças e o destino. Os deu-
ses envejam a capacidade de
asombro dos humanos (“Nem
sequer sabemos morrer”, di a
hamadríade do terceiro diálo-
go), os seres humanos desespe-
ram por nom dispor da imortali-
dade dos deuses. Mas chegará
um dia, di Deméter no segundo
diálogo, no que os humanos
deixarám de necessitar os deu-
ses. “E entom volveremos ser o
que fomos: ar, água e terra.”
Entanto os deuses buscam a
companha dos seres humanos,
os homes sobem à montanha
em busca dos deuses, em busca
de “aqueles encontros” que lhes
proporcionavam, tanto a uns
como a outros, o espírito e o
sentimento que os diferênciam
dos animais.

Quei loro incontri é umha
adaptaçom literária modélica,
desde o momento em que todo
o texto original está contido na

película; em certa maneira, no
deixa de ser umha simples “lei-
tura” (no sentido literal) da
obra de Pavese. Lembremos
aqui Operai, contadini (2001),
adaptaçom de Huillet-Straub
dos capítulos 44-47 de Donne
di Messina (1949-1964), de
Elio Vittorini, na que actores e
actrices (recitadores, mais bem)
lem directamente e sem mira-
mentos o texto que suxeitam
entre as maos, renunciando ex-
pressamente ao realismo e à ve-
rosimilitude da actuaçom. Mas
nom por isso Quei loro incontri
deixa de ser Cinema em estado
puro. A película, por muito que
exista em funçom do texto de

Pavese, remite tanto ou mais ao
universo cinematográfico, artís-
tico e intelectual de Huillet-
Straub. Nom temos mais que fi-
xar-nos na composiçom dos
planos (em todo o primeiro diá-
logo os recitadores mantenhem-
se de costas à cámara), nos ra-
ros e portanto intensos movi-
mentos de cámara (o terceiro
diálogo comeza com panorámi-
cas por entre a espesura do bos-
que), na riqueza sonora (já
mencionamos a musicalidade
do recitado: mencionemos ta-
mém esses golpes de vento nas
folhas, esse bater de assas que
interrompe o diálogo, aquel co-
rricar da água por riba dos sons

da vila do epílogo) ou nos lon-
gos silêncios nos que a image,
orfa da voz humana, adquire
protagonismo indiscutível.

O epílogo é modélico. Pro-
nunciada a frase do título ao re-
mate dos diálogos, a cámara
mantém-se fixa, durante case
um minuto, sobre o silencioso
actor. Tras o corte, temos um
picado dum regato que está em
sintonia coa paisage boscosa e
intemporal da película. Mas al-
go cambiou: golpes e ruidos da
actividade humana actual su-
perponhem-se ao som da natu-
reza. A cámara inícia umha pa-
norámica vertical que descobre
as casas e ruas dumha pequena
vila na que o rego está encaixo-
nado. Após umha breve pausa,
a cámara continua o seu ascen-
so contrapicado até deixar atrás
as vivendas, produto humano, e
regressar à natureza, à montan-
ha que se ergue no horizonte.
Mas esta montanha, ao igual
que o rego, está domesticada:
uns repetidores descansam so-
bre a cima e, mais óbvio, um
cable cruza o ceu e a pantalha
por riba do outeiro. O espaço
natural puro e atemporal dos
diálogos, no que as personages
(deuses e humanos) se integram
sem fricçom, dá passo assi a
umha natureza seqüestrada, do-
mesticada e mercantilizada. A
leitura mítica dos diálogos apli-
ca-se, por meio deste plano fi-
nal, aos seres humanos de hoje
em dia que, apesar dos cámbios
materiais, seguem a sofrir as
mesmas dúvidas e medos e es-
peranças sobre os que meditam
os deuses de Pavese. Os seres
humanos de hoje em dia se-
guem a buscar nas montanhas
aqueles encontros cos deuses
do passado.♦

Quei loro incontri projectou-se o 21 e
22 de maio no CGAI da Corunha.

atoupeira@yahoo.com
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Bieito XVI
no Brasil 
FRANCISCO CARBALLO

Aviaxe papal á V Asem-
blea Episcopal Latino-
americana da Apareci-

da (Brasil) desvela o
programa pastoral de Bieito
XVI. O longo discurso de
apertura na Aparecida é explí-
cito. Canto se pode esperar
do papa Ratzinger ha coller
neste encadre. 

Bieito XVI deseña unha
perspectiva eclesial de
conciliación: no interior da
Igrexa católica e de diálogo
ecuménico. Nin sobre a Teolo-
xía da Liberación (TL) ofreceu
cualificacións: el considerou
na década do 1980 que utiliza-
ba mediacións inconvenientes.
Hoxe a TL está espallada en
Asia, África e América e retén
a inspiración e lugares teolóxi-
cos como a “opción
preferencial polos pobres”, in-
sustituíbeis. Esa herdanza de
Medellín e Puebla gravita na
asemblea da Aparecida. 

Aos novos faloulles da
castidade e do compromiso
social. En Piñeira, ante
vítimas da droga, resaltou a
preferencia de Deus polos
máis pobres fronte á irrepon-
sabilidade criminosa dos nar-
cotraficantes. 

Para os bispos reservou
incitacións de iren ás favelas,
de centrar a evanxelización
en Xesucristo. A “folla dun
itinerario”, os parámetros pa-
ra encadrar as reflexión dos
asembleístas, son o contido
do discurso de apertura. Hori-
zonte, colaborar ao desenvol-
vemento harmónico da socie-
dade desde o mantemento da
identidade católica. Centro
vital, Cristo, a quen ollamos
desde a fe mentres
observamos a realidade social
complexa e atormentada. O
marxismo fracasou e o capita-
lismo é un fracaso. Se ben o
cristianismo non trae
solucións económicas, nin
políticas, pode e ten que pro-
mover o consenso moral da
sociedade mundial e
colaborar na loita a prol da
xustiza en defensa dos
pobres. Un diálogo evanxeli-
zador en enculturación. 

Na América Latina houbo
evanxelización-enculturación,
seguro e, en casos, heroica, ta-
mén abundou a imposición.
Bieito XVI mostra
coñecememtos históricos defi-
cientes tanto de América como
de Europa. A programación do
papa Ratzinger ten sobrecarga
teolóxica agustiniana e
mística, interpreta o Vaticano
II desde o catolicismo históri-
co, desconfía do impulso
renovador dunha fe envolven-
te da vida e da cultura. É un
programa de harmonía, conci-
liación, esteticismo e busca
dunha unidade católica con
signos comúns rituais. Un pro-
grama de pacificación no que
os extremos (de lefebvrianos a
radicais) acorten distancias
nunha fe común.♦

A Toupeira Alberte Pagán

Quei loro incontri

‘O cinema de Huillet-Straub
remite-nos à literatura,

reconcília-nos coa palavra e,
portanto, co pensamento”



ArArteixoteixo
■ MÚSICA

LEILÍA
O grupo compostelán de
pandereteiras dá un  con-
certo este venres 25.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ TOMÁS
Até o 15 de xuño o Liceo aco-
lle Tras o espello, unha mos-
tra deste debuxante local co-
laborador da Voz de Galicia.

ALFREDO EIRAS
O pintor presenta a mostra
Xente no camiño até o mér-
cores 30 no edificio Liceo.

IVÁN LARRA
As súas xilografías e serigra-
fías 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.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últi-
mos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do sé-
culo XX. Até o 30 de se-
tembro.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

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

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA ILUSTRADA
Podemos visitar esta mos-
tra até o xoves 31 no Audi-
torio Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS
As obras deste artísta reú-
nense na mostra Libros de
artistas que se pode visitar
na Casa dos Poetas.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

FINA BOUZA LAGO
Durante maio temos unha
mostra desta artista no Con-
cello, no Centro de Saúde e
no Colexio.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

DE ATAPUERCA
A NUESTROS DÍAS
Dentro deste ciclo, J.A.
García de Cortázar falará
sobre a Idade Media II este
xoves 24 ás 20h no C.S.
Caixanova.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo Cahiers du cinéma
podemos ollar este xoves 24
ás 20h30 Alumbramiento
(2002), de Víctor Erice, e
Los muertos (2004), de Li-
sandro Alonso; o venres 25
e sábado 26 ás 18h teremos a
fita Un couple parfait
(2005), dirixida por Nobuhi-
ro Suwa. No ciclo Fóra de
serie, adicado ao norteameri-
cano Sam Peckinpah, pro-

xéctase o venres 25 e sábado
26 ás 20h30 Maior Dundee
(1965); o luns 28 e martes 29
á mesma hora Grupo salva-
xe (1969). Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

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

MAKE BELIEVE
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 Funda-
ción Barrié deste percorrido
polas fotografías máis recen-
tes de Manuel Sendón, que
recolle imaxes de casas en
ruínas, deterioradas ou ina-
cabadas, 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
universitarias. Concurso de
ideas Campus de Elviña
Universidade da Coruña,
que reúne paneis e maquetas.

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

ELENA GAGO
Podemos ollar as súas pin-
turas no Quiosque Afonso
até este domingo 27.

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Adriana Calcanhotto visita San-
tiago o sábado 26 de maio dentro
da programación do festival Sons
da diversidade que se celebra no
Auditorio de Galiza. A artista pro-
cede de Porto Alegre, a cidade na-

tal de Ronaldinho, e é moi famo-
sa no Brasil grazas á súa música
ecléctica e orixinal, herdeira do
gran caudal de sons do seu país
natal e as influencias doutros esti-
los, caso do tango ou o jazz.♦

CalcanhottoCalcanhotto
O O TTrinquerinque

A IV edición do Festival de Curtas
celébrase desde este xoves 24 ao
sábado 26 nesta parroquia porriñe-
sa. No Centro Recreativo e Cultu-
ral podemos ollar este xoves 24 ás
21h diferentes traballos participan-
tes; e o mércores 30 proxectaranse
ás 23h no Liceum as curtas gañado-

ras do certame. A Biblioteca Muni-
cipal acolle o vindeiro xoves 31
dentro do ciclo Canódromo, co que
se pretende facer unha mostra das
posibilidades da curtametraxe para
integrarse en películas longas, a
proxección da fita Café e Cigarri-
ños, de Jim Jarmusch.♦

Festival de CansFestival de Cans
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ConcerConcertos 4x4tos 4x4
Catro ciclos musicais para un mesmo circuíto adicados
á Tradición Instrumental, Voces Tradicionais, Canción
de Autor e Con-Fusións na música galega. Este xoves
24 ás 19h teremos a Serra-lhe Ai!!! no Edificio das Uni-
versidades do Cámpus de OURENSE; o venres 25 ás
20h30 Ruote estará no Auditorio Municipal de MONTE-
RROSO, e Leilía no Centro Cívico de ARTEIXO; o do-
mingo 27 ás 22h poderemos escoitar a Serra-lhe Ai!!!
na Casa da Cultura de SARRIA; e o vindeiro xoves 31 to-
caralle o turno ás 20h a Leilía na Facultade de Ciencias
Sociais e da Comunicación da Universidade de VIGO.♦

Feira de SonsFeira de Sons
No aparcadoiro do Campomaior en ORDES o venres 25
a partir das 22h30 nunha carpa instalada ao efecto e
con entrada de balde.  Actúan Dios ke te Crew, Zën-
zar, Kastomá e Axóuxere.♦

Rock´n OiaRock´n Oia
O Torreiro dos Liñares de Canido, na parroquia viguesa
de Oia, acolle un ano máis este festival no que poderemos
escoitar en directo o venres 1 a Paranoic, Lamatumbá e
aos bascos Betagarri, que presentan o seu novo traballo
Hamaika Gara; o sábado 2 tocan Malas Pulgas, os astu-
rianos Skama la rede, Nao e Segismundo Toxicómano.
A organización conta cunha carpa de 600 metros, bebidas
a prezos populares e aforo limitado. Abre ás 21h30, o pre-
zo das entradas de 8 euros –para un día– e de 12 euros –o
bono de dous días– de mercalas anticipadamente, ou por
15 na billeteira. Máis información en www.rocknoia.es.♦

CorCorcobadocobado
O recoñecido músico presenta o seu novo traballo Editor
de Sueños o xoves 24 na sala Karma de PONTEVEDRA,
acompañado por Instructor Mundial. O venres 25 toca-
rá na Fábrica de Chocolate de VIGO; e o sábado 26 no
Playa Club da CORUÑA, con Holywater en acústico.♦

LantanaLantana
Nome artístico de Alba Gárate, cantautora de pop rock lati-
no que debutó no 2006 con un EP homónimo. No ano se-
guinte publica Desorden y amor, o seu primeiro álbum que
agora anda a presentar. Está este xoves 24 na sala Mardigras
da CORUÑA; e o venres 25 na sala Kronner de SANTIAGO.♦

IVIV Manguelo FolcManguelo Folc
Este sábado 26 na parroquia de ORAZO, na ESTRADA. A
partir das 19h poderemos disfrutar con Xuntanza dos
Regatos, Lilaila,
Kotemalabar: Cir-
cote, A.F. Carballei-
ra de Cercio, Pande-
reiteiros Nós de So-
bradelo, A.F. Trom-
pos ao Pés, e ani-
mando os  tempos
mortos o Grupo de
Larpeiros e Trum-
p e t u m b a  G a n
Fanfare. A partir das
23h entran en acción Xuntanza dos Regatos, Os Ca-
runchos, Quempallou e Linho do Cuco. A distrutar.♦

XI Jazz de PrimaveraXI Jazz de Primavera
En OURENSE, no café Latino ás 23h, continúa este xo-
ves 24 no que 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 li-
bre. Máis información en www.cafelatino-jazz.com♦

EncontrEncontro M. o M. VVillanuevaillanueva
Celébrase en POIO desde o 1 ao 3 de xuño. O venres 1
ás 20h30 preséntase o CD do III Concurso de Gaiteiros
Manuel Villanueva no Casal de Ferreirós (S. Salvador
de Poio) coa actuación de Edelmiro Fernández, gaña-
dor da edición. O sábado 2 ás 10h  no salón de actos do
Mosteiro, relatorios: Carlos Real e Manuel Fernández
(Galiza), J. Alfonso Fdez. (Asturias), Roberto Diego
(Cantabria), e Rafa Busto (León); ás 17h na Praza da
Chousa de Combarro, Certame de Gaitas, concerto do
grupo de música tradicional Pai da Cana e IV Concur-
so de Gaiteiros M. Villanueva (para tríos, con traxe e
instrumentos tradicionais, máis información en xen-
te.mundo-r.com/paidacana, prazo inscrición até 31 de
maio); ás 21h30, festa na Reiboa (S. Xoán de Poio). E
o domingo 3 ás 10h na Reiboa, Xuntanza de Gaiteiros,
cos micros abertos todo o día e participaciónn libre.♦

☞ O NENO DE BA-
RRO. Fita baseada na

historia real do Petiso Orejudo,
un asasino en serie de só 10
anos que matou varios nenos
en Buenos Aires a primeiros do
século XIX. Protagonízaa Ma-
ribel Verdú. Coprodución gale-
go-española-arxentina.

☞ ZODIAC. Nova pelí-
cula de David Fincher

(Seven, O Club da Loita). Na
década do 1970, un asasino en
serie mantivo en alerta a baía
de San Francisco cun xogo
cruel de mensaxes cifradas que
volveron tola á policía.

☞ O MOZO DA MIÑA
NAI. Comedia romántica

para maior lucimento de Mi-
chelle Pfeiffer, que mostra a súa
imperecedoira beleza e atrae o
corazón do mozo da súa filla.

☞ PIRATAS DO CARI-
BE 3. O capitán Jack

Sparrow e os seus amigos via-
xan agora até o perigoso mar
de Singapur para enfrontarse a
un novo exército de pantasmas
perto do suposto lugar onde se
sitúa o fin do mundo.

☞ HOTEL TÍVOLI. No-
va fita de Antón Reixa,

con moitos actores galegos.
Varias historias encadeadas a
través dun chisqueiro. Cinema
cosmopolita feito en Galiza.

☞ A MALDICIÓN DA
FLOR DOURADA.

Nova película do prestixioso
director chinés Iang Imu. Rela-
to construído coma un enorme
folletín na época medieval do
Imperio da China. Grandes de-
corados nunha película de ac-
ción, amor e sensualidade.

☞ PREMONITION. Unha
muller (Sandra Bullock)

sofre episodios de alucinación
nos que o seu marido morre. Pe-
ro son tan abundantes que acaba
vivindo en dúas dimensións pa-
ralelas sen saber se a real é a da
súa felicidade ou a da súa viuvez.

☞ 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 funciona-
mento da axencia de espionaxe.

☞ DIARIO DUN ESCÁN-
DALO. 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.

☞ SEDUCINDO UN ES-
TRAÑO. Unha xornalis-

ta que investiga o asasinato dun-
ha amiga, decide seducir un mi-
llonario do que sospeita. Histo-
ria de suspense e traizón a maior
gloria da beleza de Halle Berry.

☞ A VIDA EN ROSA.
EDITH PIAF. Marion Co-

tillard interpreta a famosísima
cantante francesa Edith Piaf neste
biopic que mostra con naturalida-
de a atormentada vida da artista.
Criada nun prostíbulo, incapaz de
ter éxito no amor, autodestrutiva,
acabou morrendo aos 48 anos.

☞ AS VACACIÓNS DE
MR. BEAN. O famoso

Bean gaña unhas vacacións no
sur de Francia ao tempo que Can-
nes celebra o festival de cinema.
Caos asegurado e moitas risas pa-
ra os fans deste personaxe.♦

CarCarteleirateleira

SiarSiareir@s eir@s 
Galeg@sGaleg@s

O sábado 2
de xuño ás

20h30 na
sala Capitol
de COMPOS-

TELA, celé-
brase un

concerto pa-
ra reivindi-

car a oficia-
lidade das
seleccións

galegas, cos
grupos Non
Residentz,

Skacha e
Skárnio.

Tamén
haberá unha
presentación

dun DVD e
un partido

entre
Siareir@s e
Persoeir@s.
A prezo da

entrada é de
10 euros, de
mercala an-
ticipadamen
te, ou 12 na
billeteira.♦

Linho do Cuco.

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Manuel Sendón mostra as súas Casas doentes na Fundación
Barrié de la Maza da CORUÑA.

Podemos
contemplar
as fotos
de Isabel
Muñoz
no MACUF.



CONSERVAR
PARA TRANSMITIR
O conservador-restaurador
de bens culturais é unha
mostra que podemos coñe-
cer no Arquivo do Reino de
Galiza até o 31 de maio e
que está organizada pola
Asociación de Conservado-
res e Restauradores de Bnes
Culturais de Galiza (ARCO-
BENS). A súa intención é a
de facer chegar ao público a
necesidade de conservar o
noso patrimonio, ao tempo
que dá a coñecer as activida-
des propias da profesión.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso
premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mun-
do, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Mu-
seo de Historia Natural de
London, pódense admirar
no Aquarium Finisterrae
até xuño.

ALISON &
PETER SMITHSON
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, fo-
tografías, croques, planos,
mobiliario e imaxes de ví-
deo de medio século do tra-
ballo desta polémica pare-
lla de arquitectos ingleses,
que sentaron as bases do
Novo Brutalismo e da arte
Pop dos anos setenta.

ISABEL MUÑOZ
As salas do MACUF aco-
llen, até o 1 de xullo, a
mostra Los cuerpos como
territorio, coa que esta fo-
tógrafa presenta unha vi-
sión estética das tribos afri-
canas de Etiopía.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra sobre
a pintura máis gozosa e cre-
ativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo.

F & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até este sábado 26, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mos-
tra Castro de Elviña.

■ MÚSICA

NIÑO PISTOLA
Este venres 25 tocan ás 00h
no Playa Club xunto con
Jugosplástica e Igloo.

ANOUSHKA SHANKAR
O ciclo Música con Raíces
presenta, este sábado 26 ás
21h, no Coliseum a esta ar-
tista carismática cun talento
extraordinario e grande co-
ñecemento da música da In-
dia, irmá de Norah Jones,
e filla do virtuoso do sitar
Ravi Shankar.

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

AA EstradaEstrada
■ MÚSICA

FESTIVAL FOLC
DE CALLOBRE
A parroquia estradense trae
a Treixadura o mércores
30  para disfrutar en directo
das pezas do seu –impagá-
bel– último disco.

FeneFene
■ MÚSICA

BONONOVO
O grupo folc toca este venres
25 ás 21h30 na Praza Verde.

FerrFerrolol
■ ACTOS 

JA EN TENIM PRO
Este xoves 24 ás 19h30 no
Ateneo proxectarase esta lon-

gametraxe (Xa tivemos da-
bondo), definida polos seus
autores coma o Hai que bota-
los, valenciá. Por iniciativa
de Ca Revolta, dinámica or-
ganización do País Valenciá,
duascentas persoas da cultura
e decenas de organizacións
sociais realizaron 48 curta-
metraxes, sobre as que se po-
de obter máis información en
www.jaentenimprou.org

■ EXPOSICIÓNS

MARÍA FARÍAS
Até o martes 29 presenta as
súas pezas en vidro no Ate-
neo Ferrolán.

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

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Até este domingo 27 a Sala
de Exposicións do Porto
presenta os 87 mellores tra-
ballos seleccionados na IX
edición da recoñecida Bie-
nal Internacional.

MÁXIMO RAMOS
O C.C.Torrente Ballester ex-
pón a obra seleccionada no
XIX Premio de Gravado.

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

LarachaLaracha
■ MÚSICA

SEVIGNY
A coruñesa Lucía Rolle pre-
senta o seu primeiro traballo
titulado Melalcoholic –con
influencias de folk america-
no, pop, bossa, jazz e rock, es-
te xoves 24 no pub d´Antón.

LugoLugo
■ ACTOS 

V MÊS DA LÍNGUA
O martes 29 ás 20h podere-
mos escoitar no local da A.C.
Alto Minho (Rúa Calassol
15) a Carlos Barros, director
do periódico Novas da Gali-
za, a falar sobre Fazer jorna-
lismo em galego-português;
o venres 1 Vítor Lourenço,
ex-director do Portal Galego
da Língua, vai dar a súa opi-
nión sobre O movimento
reintegracionista hoje.

■ EXPOSICIÓNS 

DE TRÁNSITO
Podemos admirar a obra de
Iago Eireos, Uxía Piñeiro
e Santi Vega no Edificio
Administrativo da Xunta.

JUAN VILA
O escultor expón a súa obra
no Pazo da Deputación Pro-
vincial até o 15 de xuño.

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

XOÁN ANLLO
O Museo Provincial pre-
senta unha mostra de arte
africana con pezas perten-
centes a esta colección.

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

MondoñedoMondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

RUDESINDUS
Até o 29 de xuño podemos

vistar na Catedral a mostra
A terra e o templo.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO LOBO
Até finais de xuño pode-
mos visitar no Castelo de
Santa Cruz a mostra Len-
da e Realidade do Lobo
Ibérico, adicada a Félix
Rodríguez de la Fuente,
composta por módulos fo-
tográficos, exemplares na-
turalizados, pezas óseas e
fósiles.

OurOurenseense
■ ACTOS 

FERNANDO
G. DE CORTÁZAR
Este historiador falará este
xoves 24 ás 20h15 no Cen-
tro de Desenvolvemento
Caixanova sobre España e
os nacionalismos.

PALOMA
GÓMEZ BORRERO
Participa no ciclo Xornalis-
mo Século XXI coa confe-
rencia Vintecinco anos dun
Papa que marcou a histo-
ria, o mércores 30 ás 20h15
no C.S.Caixanova.

■ CINEMA

NÓMADAS DO VENTO
Podemos ollar esta fita, di-
rixida por Jacques Perrin,
dentro do II Ciclo de Cine-
ma e Medioambiente, o
martes 29 ás 19h30 na Ca-
sa da Xuventude.

■ EXPOSICIÓNS 

AMARES
Este programa para promo-
ver a explotación sostíbel
dos recursos mariños pre-
senta a mostra itinerante
Áreas Mariñas Protexidas,
no Supercor.

MARÍA MARIÑO
Na A.X. Amencer temos até
o 3 de xuño unha retrospec-
tiva 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 fo-
tográfico de Julio Cortá-
zar durante maio no C.C.
da Deputación.

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

MAKALAITTIK
Podemos ollar as obras de
Manu Muniateglandikoet-
xea na galería Marisa Mari-
món até finais de maio.

TINTORESCU
O Ateneo presenta unha
mostra de José Antonio
Martínez e Francisco Ja-
vier Álvarez.

OS NABIS
O C.C. Caixanova acolle,
até este domingo 27, a im-
presionante 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.

■ MÚSICA

LILA DOWNS
Este xoves 24 poderemos
gozar da marabillosa voz da
cantante mexicana no Audi-
torio Municipal ás 20h30,
onde presenta o seu novo
traballo titulado La Cantina.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

SAFARI ORQUESTRA
Poderemos escoitalos este
venres 25 na sala Parro-
quial. A xira Maila nai ke te
pariu, dos Dios ke te Crew,
chega ao mesmo lugar o
vindeiro venres 1.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS 

EL OJO QUE VES
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle até xuño a
mostra de fotografía e ví-
deo Colección Circa XX-
Pilar Citoler.

DESTINO LA LIBERTAD
No Centro Social Caixanova
poderemos admirar, até este
domingo 27, a mostra Desti-
no la libertad 1962-2002,
con obras de grande formato
e enorme forza plástica de
artistas como Barceló, Bro-
to, Saura, Tàpies ou Sicilia.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

San SadurniñoSan Sadurniño
■ MÚSICA

FESTA FUNKY
A sala D’Zine acolle a ac-
tuación de Loretta Martin
e The Sweat este sábado 26.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

ORGULHO LUSISTA E
REINTEGRATA
AGAL, Gentalha do Pichel,
MDL e Rádio Kalimera con-
vocan na sexta feira 25 a par-
tir das 19h30 unha concen-
tración sob o lema Não entre
em pânico, nom –non esque-
cer levar “toalha”– e, ás 21h
no C.S. O Pichel (Sta. Clara
21), á Festa do Orgulho Lu-
sista e Reintegrata ou Festa
da Toalha durante a que se
vai proxectar O Guia do Mo-
chileiro das Galáxias. O ho-
rario está expresado segundo
a “Western European Sum-
mer Time, uma hora mais no
Reino de Espanha”.

O LABERINTO
GALEGO II
O xornalista Xavier Nava-
za presenta o seu libro este
xoves 24 ás 20h na Funda-
ción Caixa Galicia.

■ CINEMA

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que po-
deremos ollar, o luns 28 ás
20h15, O Padriño, de Fran-
cis Ford Coppola.

■ EXPOSICIÓNS 

BERTA CÁCCAMO
A súa obra máis recente ex-
ponse na galería Trinta até
o 12 de xuño.

RAMÓN ASTRAY
O pintor coruñés presénta-
nos a súa obra na galería
Sol&Bartolomé.

GALIZA 1900-1978
A Igrexa da Universidade
acolle a mostra Fotografía,
edición e artes gráficas.

TERRA-MAR
Paulo Orza presenta a súa
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As últimas lúas represéntase este venres 25 ás 21h na Casa da Cultura
do Milladoiro en AMES; e o sábado 26 poderemos ollala ás 22h30  no Au-
ditorio Municipal de CANGAS.♦

AA piraguapiragua
O Centro Dramático Galego
estrea esta obra, escrita e diri-
xida por Cándido Pazó e in-
terpretada por Xosé Manuel
Olveira “Pico”, Susana
Dans, Yolanda Muíños, Mar-
cos Orsi, César Goldi, Ricar-
do de Barreiro e Marián Ba-
ñobre, este xoves 24 no Salón
Teatro de LALÍN. O vindeiro
xoves 31 e venres 1 estará na
Área Panorámica de TUI.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

Para goce de pícaros e maiores.
Dentro do memorial Juanjo Amo-
edo, no Auditorio Multiúsos, este
xoves 24 ás 21h Buenos Aires Tí-
teres presenta, Bar Tango; o ven-
res 25 actúa a arxentina Valeria
Guglietti; o sábado 26 teremos a
peza Và dove ti porta il piede, de
Laura Kibel; e o domingo 27
Manologías, dos peruanos La
santa rodilla. No programa de
rúa poderemos gozar, o sábado
26, das actuacións de Aakaar
Puppet Theatre –da India– coa
peza Amar sing Rathod, ás 13h
na Praza do Concello, e ás 21h na
Casa da Torre; dos franceses Pe-
tits Miracles con Les puces sa-
vantes, ás 13h, 18h, 19h, 20h e
21h nos xardíns da Alameda; dos

tamén franceses K.O. Mic con
Jean-Martin du Vérin ás 13h na
Alameda e ás 20h30 na rúa Al-
fonso XII; dos chineses Hog
Kong Puppet and Shadow Art
co Chinese puppet show, ás 18h e
21h na Praza do Concello; dos
paiasos cataláns Fadunito con La
gran familia, ás 18h30 na rúa Al-
fonso XII; dos húngaros Mikro-
podium con Stop, ás 19h na Pra-
ciña do Conservatorio Vello; da
compañía de Kenia Krystall
Puppeteers coa obra Tears by de
river, ás 19h30 na Praza de Reve-
riano Soutullo; do ruso Viktor
Antonov con Circo nos fíos, á
mesma hora nos xardíns da Ala-
meda; e do grupo catalán La Bal-
dufa con Zeppelin, ás 20h na rúa

Alfonso XII. O domingo 27 repe-
tirán actuación Viktor Antonov
ás 13h e 19h na Praza do Conce-
llo; Petits Miracles ás 13h, 18h,
19h, 20h e 21h nos xardíns da
Alameda; K.O. Mic ás 13h tamén
na Alameda, e ás 20h no Paseo da
Xunqueira; Fadunito ás 18h nos
xardíns da Alameda; Krystall
Puppeteers ás 18h e 20h na Pra-
za de Reveriano Soutullo; Aa-
kaar Puppet Theatre ás 19h e
21h na Casa da Torre; Mikropo-
dium ás 19h na Praciña do Con-
servatorio Vello; Hog Kong Pup-
pet and Shadow Art ás 19h30
nos xardíns da Alameda; e La
Baldufa ás 21h na rúa Alfonso
XII. Ademais polas mañás haberá
actuacións para escolares.♦

VIII Festival Internacional de VIII Festival Internacional de TíterTíteres de Redondelaes de Redondela

A exposición Patrimonio do Vento e
do Sal: as embarcacións tradicionais
galegas, desenvolve, a través dunha
proposta visual, os fitos máis impor-
tantes que marcaron a nosa cultura
marítima e fluvial, reflectida nunhas
tipoloxías de embarcacións. Amostra
compleméntase con actividades di-

dácticas e obradoiros orientados para
as crianzas, exposición de embarca-
cións e, mesmo, actividades de nave-
gación naquelas sedes que reúnan as
condicións axeitadas. O domingo 27
estará en VILAGARCÍA, e o domingo
3 chega a RIBEIRA. Máis informa-
ción en www.nabeira.org.♦

NabeiraNabeira

No teatro Principal de SANTIAGO po-
deremos ollar o sábado 26 ás 21h a se-
gunda proposta escénica de Nova Ga-
lega de Danza, que afonda no camiño
de fusionar en vivo a tradición folclóri-
ca galega coa danza contemporánea. O
vindeiro xoves 31 chega ao Auditorio
Municipal de OURENSE.♦

EngadoEngado

Xosé Lois Romero, acordeonista e percu-
sionista de Nova Galega de Danza.

Lila Downs
canta este

xoves 24 en
OURENSE.



obra, Arquitectura de pre-
gues, na galería Espazo 48
até o xoves 31.

LUÍS KSADO
Na Facultade de Filosofía
podemos contemplar esta
mostra do histórico fotó-
grafo compostelán.

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 ga-
lería DF Arte Contemporá-
nea até o 9 de xuño.

ENTRE AMIGOS
Podemos ollar no Museo do
Pobo Galego as fotografías
etnográficas realizadas po-
los seus socios. No mesmo
lugar temos a mostra A xe-
ración Nós e Europa.

CGAC
O museo presenta até o 3 de
xuño a terceira e derradeira
mostra do ciclo Mapas, cos-
mogonías e puntos de re-
ferencia, conformada con
fondos do propio centro e da
colección ARCO, que preten-
de afondar na colección e nos
estudos derivados dela. Desta
volta están representados ar-
tistas como Adrian Piper,
Loris Cecchini, Valeska So-
ares, Rodney Grham, Jorge
Barbi, Álvaro Negro, David
Bestué ou Marc Vives; no
mesmo lugar temos, até o 1
de xullo, a mostra Senescen-
cia do lucense Ignacio Par-
do, na que se recolle a produ-
ción do vídeo-artista nos anos
80 e unha nova obra produci-
da 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 to-
do, patrimonial.

JOÃO CUTILEIRO
O Colexio de Fonseca aco-
lle a mostra de escultura A
visita de Proserpina.

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco,
Xurxo Martiño, Romero
Masia, Morquecho, Sole-
dad 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, en San Domingos
de Bonaval. Instalación rea-
lizada con fotografías ama-
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 mons-
truos da razón.

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

SANTIAGODC
Podemos visitar esta mos-
tra na antiga sede do Banco
de España.

DE PROFUNDIS
Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado, que ser-
viron para facer a película do
mesmo nome, poden ollarse
no Centro Social Caixa Gali-
cia, na Carreira do Conde.

PATRICIA BOMBÍN
A pintora alicantina expón
as súas obras de recente cre-
ación na galería Sol & Bar-
tolomé (San Francisco 30)
até este venres 25 de maio.

O AFIADOR
A Fundación Sotelo Blanco
presenta unha mostra sobre
un dos oficios máis caracte-
rísticos do rural galego, par-
ticularmente no norte da
provincia de Ourense, con
rodas, utensilios e escultu-
ras pertencentes á colección
de Florencio de Arboiro,
que poderemos visitar até o
24 de xuño na sede da fun-
dación (San Marcos 77).

GRANELL
Até final de ano temos no
segundo andar da Funda-
ción do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo/constru-
cións de Eugenio Granell.

EDUARDO ALMAJANO
As súas fotografías, baixo o tí-
tulo de Mantendo vivas as fre-
chas amarelas, poden ser co-
ñecidas no Museu das Pere-
grinacións até o 10 de xuño.

■ MÚSICA

XOCHILMICA
Este xoves 24 ás 22h30 gravan
en directo un CD na Casa das
Crechas. O luns 28, neste lu-
gar, teremos a Carlos Blanco
co espectáculo Folk Oral; o
martes 29 toca Pablo Seoane
Trío; o mércores 30 celébrase
unha foliada; e o xoves 31 es-
tá o trío acústico Jailanders.

MILLADOIRO
O veterano e laureado gru-
po folc estará este xoves 24
ás 22h30 –de permitilo o
tempo– na Praza da Quinta-
na nun concerto conmemo-
rativo do 150 aniversario da
Facultade de Farmacia.

SMARTINI
O grupo indie rock portugués
dá un concerto, acompañado
polo punk do grupo de Car-
ballo Franc3s, este xoves 24
ás 22h30 no pub Cachan.

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

ELIANE ELÍAS
O vindeiro xoves 31 estará
ás 20h30 na Fundación
Caixa Galicia, dentro do
ciclo de música brasileira.

■ TEATRO

VIII MOSTRA
UNIVERSITARIA
Con entrada de balde, previo
paso pola billeteira, podemos
ollar este xoves 24 ás 20h30
no Salón Teatro á compañía
da USC NNC coa obra Se-
gredos a voces, de Toti Voll-
mer; á USC tamén perten-
cen as compañías Quartoes-
curo, que estrea o venres 25
Unha parella ideal, adapta-
ción de Carlos Gulías do
texto Ya entendí, de Diego
Ferreiro; e Teatro no Ara-
mio, que chega o sábado 26
con A última balada, sobre
textos de Oscar Wilde.

NUT
Presenta a obra Corpos di-
sidentes desde este xoves
24 ao sábado 26 ás 22h na
sala Nasa.

PERÓN, PERÓN
Ainternacional actúa na na
sala Yago desde este xoves
24 ao domingo 27. Entra-
das e horarios en www.sa-
layago.com.

MALASOMBRA
A peza Non é tan fácil re-
preséntase este xoves 24 e
venres 25 ás 21h no teatro
Principal.

DANTHEA
Os máis cativos gozarán
coa peza de guiñol, varas e
actores O retábulo de mae-
se Pedro, o domingo 27 ás
12h30 na sala Yago.

SanxenxoSanxenxo
■ EXPOSICIÓNS

AS RAÍCES DA TERRA
Esta mostra sobre a impor-
tancia do chan na historia,

na saúde e na alimentación
dos seres vivos permanece-
rá na Sala Nauta do Porto
Deportivo até o 4 de xuño.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

BERTA ESPAÑOL SALVAT
Mosta a súa pintura, até es-
te sábado 26 de maio, na
galería Trisquel & Medulio.

VVigoigo
■ ACTOS

VERB-ART
O Verbum organiza durante
todos os domingos de maio
diferentes obradoiros artísti-
cos para cativos a partir de 5
anos, cunha entrada de 1 euro
por asistente. O domingo 27
ás 12h teremos o obradoiro de
fotografía Mira ao paxariño.

■ CINEMA

BRICK
O cineclube Lumière pro-
xecta, o luns 28 ás 20h30
no Auditorio do Concello,
esta fita dirixida por Rian
Johnson no 2005.

■ DANZA

EXPERIMENTA
Esta compañía presenta a pe-
za Imagina que... o domingo
27 ás 12h no teatro Arte Livre.

■ EXPOSICIÓNS

JAZZ EN PORTUGAL
Podemos visitar esta mostra
de cartaces na Casa de Arines.

EDUARDO PORTELA
O bar Ferriñas (Praza de
Eduardo Chao) presenta as sú-
as fotografías até o 18 de xuño.

CARLOS RIAL
O artista galego realiza unha
intervención no Espazo Ane-
xo do MARCO, que pode-
mos visitar desde o venres 25.

LEOPOLDO NÓVOA
O veterano artista expón na
galería PM8 vinte obras re-
alizadas nos últimos sete
anos. Até o 9 de xuño.

IRIA VÁZQUEZ LÓPEZ
Até o vindeiro venres 1 po-
deremos ollar na sala da
Casa da Xuventude a mos-
tra Alegato perfecto para os
disparates flores-zen-tés
desta fotógrafa.

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

THE FACTORY:
Andy Warhol & Pietro
Psaier. Podemos coñecer es-
ta mostra no Verbum Casa
das Palabras até o 24 de xu-
ño. Como reacción ao “ex-
presionismo abstracto” dos
anos 50, o “pop art” xorde
simultaneamente en Inglate-
rra e nos EE UU, aínda que
acabou identificándose coas
vivencias norteamericanas
onde viviu a súa época dou-
rada entre 1962 e 1987. As
mostras do “pop art” carac-
terízanse polo seu contido
superficial, captado con faci-
lidade 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 infan-
cia. Mostra que parte da con-
sideración do lúdico como fe-
rramenta básica da comunica-
ción dende a infancia: a crian-
za estabelece os seus primei-
ros contactos coa realidade a
través do xogo, empregando
xoguetes… No Verbum Casa
das Palabras até xuño.

MANS
Mostra de escultura de
Carlos San Claudio no te-
atro Ensalle (Chile 15) den-
tro do festival Isto Ferve
07. Até finais de xuño.

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

100 CARTACES
A Fundación Barrié pre-
senta, até o 24 de xuño, es-
ta mostra organizada en co-
laboración co Museo do
Deseño de Zurich, na que
se recolle unha coidada se-
lección de significativos
anuncios icónico-escritura-
les do século pasado.

TAMARA DE LEMPICKA
Podemos visitar na Casa
das Artes esta mostra adica-
da á artista polaca pola
Fundación Caixa Galicia,
unha das principais pinto-
ras do século XX.

DOCUMENTOS
Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional
como The Atlas Group /
Walid Raad, Bleda y Rosa,
Luc Delahaye, Juan Ma-
nuel Echevarría, Jacques
Fournel, Sebastián Fried-
man, Brian Mckee, Ann-
Sofi Sidén, ou Alec Soth
presentan, a través de vídeos
e fotografías, diversas ma-
neiras de documentar a reali-
dade contemporánea.

XVI PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
Do Instituto Galego das Artes Escénicas
e Musicais (IGAEM) para textos tea-
trais, dotado con 6.000 euros, xunto co V
Premio Barriga Verde de textos para
Teatro de Monicreques, e o II Premio
Manuel María de Literatura Dramática
Infantil, dotados con 4.000 euros cada
un, ao que poderán concorrer todos
aqueles autores que presenten un texto
teatral inédito, escrito en galego normati-
vizado, que non fora representado nin
premiado noutros concursos, de temática
libre e sen límite de extensión, quedando
excluídas as obras de teatro breve e de
monicreques. Os orixinais presentaranse
por sextuplicado en tamaño DIN A-4, en
exemplares separados, mecanografados
a duplo espazo por unha soa cara, nume-
rados, grampados ou encadernados en
perfectas condicións de lexibilidade, bai-
xo un título e un lema inscritos na súa
portada e acompañados dun sobre pe-
chado no que constará o mesmo lema da
obra no exterior e, no interior, os dados
completos do autor. Os traballos envia-
ranse, antes do 31 de maio, ao IGAEM,

sito na Rúa da Vesada s/n, en San Láza-
ro 15703 de SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA. As obras premiadas serán publicadas
polo IGAEM, e terán apoio para a súa re-
presentación, valorando positivamente o
xurado, ademais das calidades literarias
e os contidos dramáticos que posúan as
obras, aqueles factores que incidan na
súa viabilidade escénica. Máis informa-
ción no telf. 981 577 126 / 28 ou en
www.igaem.xunta.es.

O OUTRO
O deseñador gráfico e industrial e inte-
riorista israelí Arik Levy imparte un
obradoiro que se vai celebrar o luns 4,
martes 5 e mércores 6 de xuño en horario
de 11h a 14h e de 16h a 18h na sala peri-
metral do MARCO en VIGO. Os intere-
sados en participar deberán formalizar
previamente a incrición e matrícula. Máis
información en www.marcovigo.com.

MIVICO
Este evento cultural, que celebrará a pri-
meira edición desde o 11 de agosto até o
22 de setembro, trata de achegar a video-

creación galega e internacional a terras
do Condado. Unha primeira parte do fes-
tival vai consistir nunha mostra itinerante
polos distintos concellos da comarca on-
de se exhibirán as obras elexidas, cun
apartado para o documental, outro para a
videocreación de ficción (curtametraxe),
e un apartado para a videocreación gale-
go-portuguesa. Na sección Zúmballe
amosaranse novas propostas e tendencias
do panorama audiovisual actual, na que
pode participar calquera persoa que o de-
sexe, con vídeos dunha calidade óptima
para a súa reprodución, sen importar o
formato de gravación (videocámaras pro-
fesionais, telefonía móbel, cámara de fo-
tos, webcam, etc.), tendo que realizar a
inscrición en mivico.blogspot.com,
www.myspace.com/mivicovideo ou en-
viando un correo a mivico@quadrapro-
ducions.com. O prazo de presentación
das obras estará aberto até o 3 de agosto.

IMAXES DE BARRO
Poden participar na III edición deste
certame de fotografía todas as persoas
que o desexen, sen importar idade e

procedencia, cun máximo de 3 fotos
por categoría, cun máximo de 6 por
persoa. Establécese unha categoría so-
bre os aspectos históricos, arquitectó-
nicos, paisaxísticos e etnográficos, e
outra para a viña e o viño, cultura e
tradición, ambas no Concello de Ba-
rro. As imaxes, en cor ou branco e ne-
gro, analóxicas ou dixitais, realizadas
dentro nos límites do Concello, de ca-
rácter inédito e sen alterar electrónica-
mente ou por calquera outro medio
(salvo mínimas correccións de cor e
luminosidade), enviaranse impresas
en papel fotográfico a un tamaño de
24 x 36 cm, cun lema no dorso que de-
berá ser igual para todo o conxunto e
o título de cada unha, xunto cun sobre
pechado co mesmo lema por fóra cos
dados persoais do autor, a categoría,
título, lugar e data da fotografía,  no
interior, antes do 31 de maio, ao Con-
cello de BARRO (Santo Antoniño -
Perdecanai s/n, 36194). Establécese
para cada categoría un 1º premio de
300 euros e un finalista de 150 euros.
Máis información en www.barro.es.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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FONDO GALEGO DE
GARANTÍA AGRARIA

Convócanse axudas no sector das
forraxes desecadas. Poderán ser
beneficiarias as empresas que asi-
nen contratos cos produtores de fo-
rraxes para desecar; aquelas que
transformen a súa propia ou, en ca-
so de agrupación, a dos seus mem-
bros, obtida en parcelas que fosen
obxecto dunha declaración de su-
perficies forraxeiras; e as empresas
que obteñan as subministracións
de forraxes autorizados polo FOG-
GA e que, pola súa vez, asinen con-
tratos cos produtores das forraxes
que hai que transformar. Toda a in-

formación desta orde está recollida
no DOG do 10 de maio de 2007.♦

CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE

Convócanse subvencións para a
produción de curtametraxes en ver-
sión orixinal en lingua galega reali-
zadas por produtoras audiovisuais
e creadores individuais, así como
contidos interactivos e proxectos
de creación net-art realizados por
creadores individuais. As solicitu-
des deberán presentarse antes do 11
de xuño seguindo o modelo indica-
do na orde, que aparece recollida
no DOG do 10 de maio de 2007.♦

D.O.G.D.O.G.

Adriana
Calcanhotto

canta o
sábado 26 en

SANTIAGO.



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

■ MÚSICA

HOLYWILD
Este grupo toca, xunto con
Septiembre, este xoves 24
na Fábrica de Chocolate; o
sábado 26 teremos aos Ru-
xe Ruxe e a Markinhos
Drinkin; e o mércores 29
aos Mother Superior.

ZËNZAR
Os de Cerceda cumplen 20
anos e presentan o seu novo
disco Sigue...e dalle o ven-
res 25 no pub Remache.

IMAXINA SONS
Como actividade parella a
este festival celébrase nas
rúas da cidade unha mostra
de jazz, na que as protago-
nistas son as escolas de Ga-
liza e o norte de Portugal. O
sábado 26 poderemos es-
coitar á Escola Superior
de Música e das Artes do
Espectáculo do PORTO, ás
11h30 no Paseo Peonal do
Calvario; ás 13h pola Praza
da Independencia e das Tra-

vesas; ás 17h30 pola rúa do
Príncipe; e ás 19h30 por
Montero Ríos.

ONASSIS´DAY
A banda de metal toca este
venres 25 na Iguana Club;
o vindeiro venres 1 teremos
no mesmo lugar a The Vir-
ginals e a Capitán Furilo.

OUMOU SANGARE
A principal estrela dos sons
wassoulou e do afropop
chega desde Mali ao C.C.
Caixanova este venres 25
ás 22h30.

TREIXADURA
O recoñecido grupo tradi-
cional dá un concerto no
C.C. Caixanova en apoio da
Asociación de Autistas este
sábado 26.

CABO DA VILA
O grupo ourensán de rock
presenta novo disco, Ame-
naza permanente, este sá-
bado 26 ás 12 da noite na
Sala A! Entradas a 8 euros
en Elepé, Gong, Tipo e Sa-
la A!, 10 na billeteira.

■ TEATRO

TRASTOS VELLOS
A compañía Títeres en ac-
ción actúa o sábado 26 ás
18h no Auditorio Municipal.

ISTO FERVE 07
O Festival de Teatro e
Danza desenvólvese no te-
atro Ensalle (rúa Chile 15)
até o 8 de xuño. Do venres
25 ao domingo 27 de maio
poderemos ver La estrate-
gia del avestruz, dirixida
por Pedro Fresneda do
Teatro Ensalle. Máis in-
formación en www.teatro-
ensalle.com

LOLA HERRERA
Considerada como unha
das grandes do teatro esta-
tal, protagoniza, xunto con
Manuel Galiana, a versión
da película Conversaciones
con Mamá, dirixida e adap-
tada por José Sámano, que
poderemos ollar o luns 28 e
martes 29 ás 20h30 no C.C.
Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

PEPE CÁCCAMO
Até o xoves 31, no Auditorio
Municipal, podemos con-
templar a súa poesía visual
–pezas a cabalo do mundo
poético e o escultórico– bai-
xo o título de Underwood.

CoimbraCoimbra
■ MÚSICA

TUSITALA
Baldo Martínez Grupo pre-
senta o novo disco o xoves
31 no festival Jazz ao Centro.

PorPortoto
■ MÚSICA

VEADOS COM FOME
Este grupo portugués de
Santo Tirso, máis os gale-
gos de Valga Noise Pro-
ject, abren o ciclo de músi-
ca e cinema Eixo Norte-
Galiza no auditorio Passos
Manuel esta quinta feira 24
ás 22h30. Este lugar acolle
a proxección da fita Fiste-
rra, de Xavier Villaverde,
na terza feira 29 ás 18h e
22h. Audiência Zero pro-
move, coa colaboración da
Axencia Audiovisual Gale-
ga, as Federacións de Cine-

clubes de Galiza e Portugal,
o Espazo Xuvenil Galiza-
Portugal e o CGAI estas ac-
tividades no Passos Ma-
nuel as terzas e quintas fei-
ras durante xullo e agosto,
para dar a valer a inmensa e
contaxiante afinidade dos
dous territorios.

■ TEATRO

FITEI 07
Baixo a dirección artística
de Mário Moutinho, a
edición deste ano ábrese ao
teatro de rúa, artes dixitais
e danza, xuntando estas
propostas ás clásicas do te-
atro. Entre este xoves 24
de maio e o 6 de xuño po-

deremos disfrutar coas re-
presentacións de compañí-
as de España, Portugal,
Catalunya, Cuba, Brasil,
Moçambique e Franza.
Abre o festival Teatro
Lliure con European hou-
se, prólogo a um Hamlet
sem palavras, este xoves
24 ás 21h30 no teatro São
João. O cerejal, última pe-
za que Anton Tchekhov es-
crebeu, é representada po-
los Ensamble o 25 e 26 no
teatro Carlos Alberto. Pe-
cha o festival Platiciens
Volants (Franza) con A 8ª
maravilha o 6 de xuño.
Pódese consultar o intere-
sante programa en www.fi-
tei.com♦

BENESTAR GALIZA
www.benestargaliza.org

Páxina electrónica promovida pola Vicepre-
sidencia da Igualdade e o Benestar como
canal de participación durante o proceso de
elaboración dunha nova lei de servizos so-
ciais. Inclúe novas de actualidade, docu-
mento de bases e documentos de apoio.♦

AA RedeRede
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■ Psicólogo especializado en familia
e vítimas de violencia. Posibilidade de
resolución de conflitos, prevención, refor-
mulación de proxectos de vida. Para par-
ticulares e institucións. Primeira consulta
de balde. A Coruña. Telf. 981 134 144.

■ Vendo Enciclopedia Galega Uni-
versal. Telf. 653 928 083.

■Búscase persoa, preferibelmente non
fumadora e non estudante, para com-
partir 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 castiñei-
ro e colchóns antigos. Máis informa-
ción no 676 727 518.

■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

■ Búscase finca rústica para gran-
xa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tii-
po 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.

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

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 mi-
nutos de Ribadeo, de venres a do-
mingo por 100 euros toda a fin de se-
mana. Chamar ao telf. 667 293 752.

■ 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 Ca-
bral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

■ Oferécese señor responsábel pa-
ra cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

■Alugo apartamento amoblado no Mi-
lladoiro (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 in-
dividual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), ba-
rrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumado-
res absterse. 150 euros máis gastos (con-
dominios, 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.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a do-
micilio ou vixiante. Preguntar por Al-
berto no teléfono 637 228 667.

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

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ Arréndase piso no Porto do Ca-
bo en Cedeira (A Coruña). Razón

nos telf. 982 120 839 e 676 727 518.

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-
mitorios antigos e por todo tipo de anti-
güidades, mobles, louzas, reloxos, ra-
dios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüida-
de aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), res-
taurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ Compraría un par de caixas acús-
ticas 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 Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

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

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revis-
tas, 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 tran-
sistor do s. 21 para sentir os ouveos e
música contemporánea desta emisión.

■ Alúgase casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Non se para de inventar. Nos sesenta os sacos do abono cortados en tiras e, desde finais dos
setenta para diante, fitas de casete para aproveitar os seus brilos en movemento coas cores do
arco da vella. Agora, non podía ser doutro xeito: CDs e DVDs usados cal espantallo.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Con Ferreira Gullar, escritor e poe-
ta (S. Luís de Maranhão, 1930), con-
siderada unha das voces máis expre-
sivas da cultura brasileira, e a actriz
e cantante Mariana de Moraes, ne-
ta de Vinicius de Moraes e afillada
de Caetano Veloso e Gilberto Gil, es-
tes diálogos desenvólvense en Ma-
drid e Santiago durante maio, orga-
nizado pola Fundación Cultural
Hispano Brasileira. Este xoves 24 ás
11h o poeta brasileiro fará un obra-
doiro de poesía na Residencia de
Estudiantes de MADRID; neste mes-
mo lugar, ao día seguinte, venres ás
19h30, dará unha conferencia sobre
o Movimento “neoconcreto” no
Brasil: Lygia Clark e Hélio Oitici-
ca. E o martes 29, en SANTIAGO, no

Colexio Fonseca ás 18h, Ferreira
Gullar na Universidade de Santia-
go e, ás 20h na Praza da Universida-
de, tertulia e recital.♦

Diálogos coa poesía brasileiraDiálogos coa poesía brasileira

Ferreira Gullar.

C HRISTI N E JASPARS

Oumou
Sangare

canta este
venres 25

en VIGO.



Nº

Nº 1.269
Do 24 ao 30
de maio
do 2007 No Faro de Vigo do 21

de maio, páxina 15,
podíase ler: “A enqui-

sa de Ipsos-Eco Consulting
constata que o nacionalismo
non é un problema na comu-
nidade, pois a sociedade non

está dividida e a maioría asu-
me sen maiores problemas
unha dupla identidade: a es-
pañola e a galega”. Pregunta:
¿por que o nacionalismo é un
problema, cando os naciona-
listas o que fan é presentar o

seu programa xustamente co-
mo unha solución aos proble-
mas? ¿E por que non di o Fa-
ro que a división esquerda-
dereita tamén é un problema?
Menos mal que non lle cha-
man enfermidade.♦
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Indecisos
XOSÉ RAMÓN POUSA

Hai case 800 anos, Fe-
derico II de Parma
quixo saber cal era o

idioma natural dos huma-
nos, se o grego, o latín ou o
hebreo. Para iso mandou
criar tres bebés con boa ali-
mentación, pero sen con-
tacto social, sen palabras de
ninguén. Os bebes morre-
ron. E a experiencia de-
mostroulle a Salimbiere de
Parma, que contou o caso,
que a comunicación é vital
para a vida humana.

Hai un amplo número
de indecisos. Esa impor-
tante masa de persoas sen
ideoloxía definida, ou re-
ceosas coas súas forma-
cións políticas máis próxi-
mas, que varían o seu voto
en función de factores de
última hora, e que acaban
por ser o elemento deciso-
rio, fan que as campañas
electorais saturen o siste-
ma mediático até límites
case insoportábeis para o
ser humano. Estámolo
vendo e padecendo estes
días dende a programación
de medios públicos e pri-
vados que enchen os seus
espazos informativos de
mensaxes case que sempre
unidireccionais que cho-
can de fronte coas maltrei-
tas defensas ideolóxicas de
quen necesita poucos ar-
gumentos para elixir entre
unha papeleta ou outra e
que tampouco acaban de
satisfacer os que padecen
un estado de indecisión ás
veces permanente.

Entre indecisos e inte-
grados, apenas queda mar-
xe para a confrontación de
pareceres, para o contraste
de programas, para a mobi-
lidade social dos votantes
en base a argumentos e non
a simples imaxes. A diná-
mica electoral enche os mi-
tins de partidarios entusias-
tas do candidato de turno
que son usados polos parti-
dos a través dos medios de
comunicación como imaxe
de reforzo, aplaudidores de
eslogans e frases feitas,
ben medidas por toda caste
de asesores, case sempre
repetidas ao longo da xeo-
grafía até converterse en
ruído moi pouco efectivo.

A importancia do co-
lectivo de indecisos esixe
unha nova pedagoxía por
parte da mercadotecnia
política que empregue
máis os recursos da comu-
nicación que os da propa-
ganda. Porque o paradoxo
é que, neste exceso de flu-
xo electoral mediático tan
unidireccional, falte preci-
samente a comunicación,
que sempre é algo máis bi-
direccional. Aínda que a
comunicación sexa natural
do ser humano, a súa lin-
guaxe precisa de aprendi-
zaxe, de renovación cons-
tante neste mundo cam-
biante. Algo que tamén ten
que estar nos programas e
que case que sempre falla.
Para goce de indecisos.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Eva Pérez Rois é unha veciña de
Escairón que gañou o Certame
de Aturuxos da II Feira do Viño
que organizou a Asociación de
Adegueiros de Belesar e Líncora
e que se celebrou o 20 de maio.

É o aturuxo un medio de co-
municación?

Érao, nos tempos de antes.
Hoxe xa non, faise por diversión,
para meterse uns cos outros. Co-
municábanse os dous lados do
río, os papeiros cos rabudos.

Na Ribeira Sacra, os de
Chantada chamábanlle rabudos
aos do Saviñao e estes contesta-
ban chamándolles papeiros.

O que non sei é o porqué. Su-
poño que tamén era para meterse
uns cos outros. O que descoñezo
é a que obedecen os nomes de
papeiros e rabudos.

Algúns afirman que os ra-
budos tiñan que ver cos rabi-
nos, pola presenza xudía no
Saviñao e os papeiros eran co-
ñecidos así porque en Chanta-
da estaban os cristiáns.

Iso non llo sei.
Nas Canarias, comunícanse

por asubíos.
Eu non o fixen por comunicar-

me. O único que fixen foi berrar.
E iso de que era un berro

de guerreiro celta?
Tampouco llo sei. Só me

consta que se metían os dunha
banda do río coa outra beira nos
tempos da colleita do viño.

Non lle vou pedir que repita
o seu aturuxo porque penso que
sería difícil de reproducir, pero
defíname ese tipo de mensaxe.

É mandar un berro sen pala-
bras e ao rematar dicir: Hei pa-
peiros!

Ou: Hei rabudos!
Iso é o que responden os da

outra banda. Tamén pode dicir
Hei carballeira!, por poñer un
exemplo.

Ou: Hei eucalipteira!

Cos eucaliptos que hai agora si.
O aturuxo é algo así como o

que fan os indios siux.
O mesmiño.

E que é iso do redobre?
É repetir o berro sen respirar.

Despois, cando se respira, remá-
tase dicindo o de Hei papeiros!
Hai quen pode repetir o berro
tres veces sen tomar aire. O meu
máis ben é cuestión de ter unha
boa gorxa.

Vostede gañou o concurso,
contra cantas persoas partici-
paba?

Nós eramos catorce e os do
outro lado o mesmo número. To-
do iso tendo en conta que nós os
rabudos estabamos no territorio
dos papeiros e eles estaban na
zona dos rabudos.

Era nun lugar de moitos
ecos, Belesar.

É un val entre montañas a ca-
rón do río e óese perfectamente o
que din desde a outra beira. Se
berras amodo pódese entender
sen problema calquera mensaxe.
De todas formas, o día do con-
curso había moito aire e o eco
non funcionou moi ben.

E gañou vostede a pesar de
que está preñada.

Estou de cinco meses, pero é
unha anécdota porque o meu es-
tado non impide dicir aturuxos.

Entón está afeita aos atu-
ruxos.

Non, pero teño unha voz for-
te e berro ben.

É difícil?
Non, se tes a gorxa axeitada.
Hai que ter algún trazo de-

terminado? Beber moito viño,
por exemplo?

No meu caso non bebín. No
meu estado non podía, pero se-
guro que o viño axuda.

Na súa zona aínda se prac-
tica este berro ancestral?

Ás veces, na vendima, onda
nós temos as viñas a xente méte-
se cos papeiros por diversión,
sen facer mal a ninguén.♦

O Canto do Muecín
Lois Diéguez

Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto

aborrecida do sol que nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony

Perkins cando en Psicose avanzaba pola parede cun enorme coitelo de matar os

porcos, e cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba bañada nunha

suor de sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.
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Eva P. Rois
‘O aturuxo é un medio de comunicación’

A . G . N .




