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O PP perde
case dous

puntos pero
medra nas

cidades
1,75 euros

MÁIS ALÁ DA ANÁLISE QUE TENTA DESCIFRAR QUEN GAÑOU
e quen perdeu as eleccións, semella evidente que o 27-M
consolidou o “cambio galego”, estendendo o Goberno de co-
alición que rexe a Xunta, como fórmula e como cultura polí-
tica, á maioría da poboación. O PP sustentaba a súa organi-
zación, herdada dos tempos do franquismo, no poder local e
provincial e agora pérdeo substancialmente. A súa política,
inspirada na confrontación emanada de Madrid, o fracaso das
opcións de partidos-eixo e a incapacidade de ter aliados con-
dúceno a unha reestruturación interna de calado ideolóxico
ou a un lento e progresivo declive, pois Galiza ten un mapa
político propio consolidado no que o bipartidismo semella
desterrado dado que a conciencia nacionalista vai acadando
paseniño máis sectores cidadáns, aínda que é certo que a súa
influencia segue suxeita aos vaivéns da vaga estatal. O novo
mapa ten que servir para que as políticas galeguistas e de es-
querda non só se consoliden, senón que, pespuntadas até de
agora, se fagan patentes e reais coa forza e a determinación
que dan os mandatos dos electores e as facilidades para leva-
las a cabo ao ter administracións locais afíns.♦

PSOE e
BNG
suman
137.619
votos e un
9% máis
que o PP

TRINTA E DOUS DENTES
Xabier López López

FI N ALISTA PREMI O  T O RRE N TE BALLESTER 06
Sen causa aparente, o autor e director
tea tra l Paulo Barreiro acorda unha mañá
convertido nun ca tivo de dez anos. Así
comeza a nova achega narra tiva de Xabier
López López na que, ba ixo o revestimento
da novela picaresca , a topamos unha
narración chea de sorpresas, entretecida
con mitos e homenaxes literarias. Unha
metáfora sobre a minoría de idade imposta
a individuos e sociedades.

A . G . N .

Abel Caballero (PSOE),
en primeiro plano,

gobernará Vigo,
a cidade máis habitada
de Galiza, en coalición

cos nacionalistas.

PSOE e BNG acadan cotas
históricas de poder

PSOE e BNG acadan cotas
históricas de poder



Máis do que unha marea, a acción
do cambio producido en 2005, es-
tase a producir como a morrena
dun glaciar, que baixa paseniña
pero solidamente. Esa é a conclu-
sión que seguramente leron desde
a mesma noite electoral os diri-
xentes do PP, que aínda que tenta-
ron maquillar coa suba nas cida-
des a súa baixada de corenta mil
votos respecto ás municipais de
2003, non poden explicar que des-
pois de dezaseis anos de maioría
absoluta na Xunta e o control case
exclusivo das deputacións durante
tres décadas, agora afrontan unha
difícil travesía do deserto se ape-
nas resortes de poder.

Gañador en número de votos
(656.195 – 39,8%), o PP foi ven-
do como a suba obtida nas cida-
des circunscribiuse a Vigo e Pon-
tevedra, toda vez que a singulari-
dade da Coruña respondía á pre-
senza dun Francisco  Vázquez
que colleitaba as súas vitorias no
caladeiro da dereita. Pero non
chegar á maioría absoluta impí-
delle establecer ningunha política
a corto prazo que non sexa a da
oposición. Se iso só acontecese
nas grandes cidades o mal sería
menor. Pero o desprazamento su-
til de apenas 50.000 votos tradú-
cese nun novo mapa electoral no
que arredor das grandes cidades
o PP ten  que ceder o poder a
maiorías ou coalicións de na-
cionalistas e socialistas. A con-
sulta do cadro das cidades e vilas
de máis de sete mil habitantes ten
que resultar desoladora para Al-
berto Núñez Feixóo que non con-
templa ningunha posibilidade, a
corto e medio prazo, de conse-
guir aliados e apenas salvou as
deputacións de Pontevedra e Ou-
rense. En Pontevedra mantén un-
ha certa hexemonía no interior e
en concellos do Salnés (Sanxen-
xo, Cambados, Meaño, Meis,…)
pero mesmo ao pé de Lalín, un
Xosé Crespo chamado a protago-
nizar a nova etapa da dereita con-

templa que en Silleda o alcalde
será para o PsdeG-PSOE. 

En Ourense a situación non é
mellor. Conservando como
maiores alcaldías Xinzo e Verín,
Baltar fiaba todo a vencer na ca-
pital e aínda que a miríada de pe-
quenos concellos aínda o sostén
á fronte da Deputación, xa perce-
be o final dunha época e tampou-
co está chamado a protagonizar a
renovación do partido. O 16 de
xuño, cando se constitúan as cor-
poracións, o PP visualizará por
fin o peso real do seu súpeto des-
censo á oposición. A pregunta é
saber se os cadros do PP, sen dú-

bida aínda o partido mellor orga-
nizado do país, conservan folgos
para dixerir esta frustración e pe-
lexar coa mesma forzas nas xe-
rais da próxima primavera.

A forza dos gobernos pactados

Da orde de 140 serán os conce-
llos, entre maiorías absolutas e
acordos de goberno, que permiti-
rán á coalición PSOE-BNG con-
solidar a posición acadada desde
que se fixeron co goberno galego.
Se se tomase de referencia a últi-
ma consulta popular de 2005 é o
nacionalismo quen se pode sentir

máis satisfeito, ao pasar de
307.249 a 315.449 votos, aínda
que se a comparativa se fai coas
anteriores municipais a perda de
apenas 10.000 votos supón o pa-
radoxo de acadar máis concellei-
ros (pasou de 595 a 661) e sobre
todo participar en máis gobernos e
pasar de 17 a máis de 30 alcaldías,
algunhas delas como as de Sada,
Gondomar, Maceda ou Ribadeo,
por citar un símbolo por provin-
cia, que resultan especialmente
gorentosas ou a hexemonía no
Morrazo só ou en compañía do
PsdeG-PSOE. Pero os nacionalis-
tas, aínda felicitándose porque as

maiorías absolutas da Coruña e
Lugo chegaron ao seu fin, non
deixan de preocuparse por algúns
descensos nas grandes cidades. O
caso de Vigo, coa peculiar diná-
mica imposta polo experimento
Pérez Mariño e o longo parto do
Plano Xeral; Pontevedra, co pago
de abandeirar o translado de Celu-
losas; Ourense, onde se o PSdeG-
PSOE en 2001 non xogase cun
actor metido a político retirado en
plena pre-campaña, posiblemente
xa se tería obtido a alcaldía e so-
bretodo Ferrol, onde a regasifica-
dora pode ser o factor principal
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A dereita retrocede ao índice electoral de hai vinte anos

A corta vitoria do PP consolida
a implantación territorial do PSOE e o BNG

XAN CARBALLA - AFONSO EIRÉ

O 39,8% de votos acadados polo PP retrotráeno ao seu índice de 1989, antes da chegada de Fraga. A pesar
do seu incremento nalgunhas cidades e das súas máis de 150 alcaldías só apenas media dúcia é de concellos
de máis de 7.000 habitantes. PSOE e BNG, cunha cifra conxunta de máis de 150.000 votos por riba do
PP, obríganse a afianzar a súa alianza unha vez que a perda de maiorías absolutas impón a cultura do pacto.

Anxo Quintana, no centro, nunha reunión da executiva do BNG.                                                                                                                                                             A . G . N .



para explicar a debacle co parado-
xo de obter nos viciños Mugardos
e San Sadurniño as alcaldías. 

Onde a vitoria do PP é pírrica,
o revés dun mínimo descenso de
votos converteuse nun espaldara-
zo para a nova dirección renova-
da do BNG. Instalado nunha cota
estábel do 20%, e aínda esperan-
do unhas vindeiras eleccións xe-
rais tensadas ao máximo no bi-
partidismo estatal, o resultado das
municipais permítelle abrigar es-
peranzas de acadar catro diputa-
dos no Congreso a pouco que o
comportamento electoral siga as
pautas observadas na serie electo-
ral dos últimos cuatrienios.

Final de época
e do bipartidismo

O taboleiro electoral deu final-
mente o xiro comezado en 2002
coa crise do Prestige e a ruptura
da andamiaxe do PP, despois da
famosa sesión de goberno na
Xunta que consolidou a submi-
sión de Fraga a Madrid, e a entre-
ga da cabeza de Cuíña. Este do-
mingo 27 de maio culminou a pe-
za coa entrega de todas as cidades
e a simbólica deputación de Lugo
á nova coalición. Cacharro Pardo,
que se mantivo indiferente duran-
te a campaña, cando non alimen-
tando algunhas candidaturas pun-
tuais de TEGA na provincia, resu-
miu a nova situación do seu parti-
do “nin me doe, nin me alegra”.
Nese novo mapa é o PSOE o máis
beneficiado, ao conseguir as alcal-
días de seis das sete grandes cida-
des, cun total de case 110 alcaldí-
as só ou en coalición co BNG, po-
lo xeral cunha posición proporcio-
nalmente semellante á que se dá
na Xunta de Galicia.

A distancia porcentual entre os
socios da Xunta diminuiu, aínda
que loxicamente o PSOE manten-
se por diante, en moitos casos im-
portantes con folgura. Pero a épo-
ca é nova, tanto porque o acordo
marco actúa de mecanismo de uni-
dade, como porque aínda terán
que pasar a reválida dunhas xerais
e unhas autonómicas, decisivas
para consolidar por un tempo con-
siderábel o goberno do cambio.

Un símbolo do que é a nova
dinámica política galega, foi a au-
diencia da noite electoral da TVG,

a maior da súa historia cun 45%
sostido e picos de perto do 56%,
unha proba inequívoca de que o
ruído mediático de Madrid des-
perta pouco interese. O escenario
político galego é xa de tres forzas
e o bipartidismo parece quedar
atrás, certificando o fracaso dos
plans dun Fraga empeñado duran-
te dezaseis anos en laminar o na-
cionalismo. Pero en Vilalba estivo
a piques de perder o PP a alcaldía
e o ex-presidente galego abando-
nou o país e empadronouse en
Madrid. Todo un fin de etapa.♦

Nº 1.270 ● Do 31 de maio ao 6 de xuño do 2007 ● Ano XXX

Vén da páxina anterior

Votos Municipais 2007

2007 2003

Votos % Concelleiros Votos % Concelleiros

PP 656.195 39,8 1789 695.422 41,49 2042
PSG-PSOE 478.365 29,04 1117 453.157 27,04 927
BNG 315.449 19,15 661 325.331 19,41 595

Votos A Coruña

PP 222.933 34,57 518 242.333 36,65 587
PSG-PSOE 190.786 29,58 377 194.061 29,35 334
BNG 124.604 19,32 238 126.934 19,2 211

Votos Lugo

PP 99.807 42,13 344 116.438 48,1 428
PSG-PSOE 83.160 35,1 259 76.908 31,77 204
BNG 39.152 16,53 101 34.523 14,26 89

Votos Ourense

PP 105.105 46,96 502 118.256 52,45 586
PSG-PSOE 61.479 27,47 247 51.056 22,64 192
BNG 39.152 18,77 150 39.600 17,56 122

Votos Pontevedra

PP 228.350 42,7 425 218.395 39,9 441
PSG-PSOE 142.940 26,39 234 131.132 23,96 197
BNG 109.681 20,25 172 124.274 22,70 173

Galiza conta cun espazo político
propio consolidado e unha cultura
política de pactos e acordos antes
ausente, segundo corroboraron as
últimas eleccións autonómicas. Á
par disto, mudou substancialmen-
te a estrutura do poder político
pois o “cambio galego” que co-
mezou na Xunta chegou agora as
administracións locais.

Estas tres constatacións terán
evidentes repercusións cara o fu-
turo e, como non, para os parti-
dos políticos e as súas estrate-
xias. As máis importantes serán
para o PP. A súa perda de poder,
aínda conservando unha grande
incidencia social, é evidente,
mesmo nos seus feudos máis
consolidados de Lugo e Ourense.

Núñez Feixóo puxo de mani-
festo que a súa “renovación” sa-
íu vencedora. Non é de todo cer-
to, pois o PP perdeu destacados
dirixentes do núcleo referente.
Entre eles o vicepresidente Xosé
Manuel Barreiro, cuxo proxecto
de “alternativa galeguista” queda
en moi malas condicións.

Pero tamén Xoán Xuncal, o
responsábel provincial coruñés e
un dos máximos apoios de Feixóo,
descalabrado no Ferrol. Ou Soute-
lo, alcalde de Cangas. Os princi-
pais referentes electorais do PP
non se pode dicir que sexan reno-
vadores. A Deputación de Ouren-
se, con Baltar á cabeza falando de
“principios inamovíbeis que pode-
ríamos aparcar para certas cou-

sas”, e xa sabemos como Baltar é
un remedo político do xirasol.

A Deputación de Pontevedra,
que vai seguir liderada por Lou-
zán, e os concellos máis impor-
tantes que lle quedan son doutros
históricos, Torres Colomer en
Ribeira, Xosé Crespo en Lalín
ou o outrora inhabilitado por oi-
to anos Isaac Vila en Xinzo.

O PP podería falar dun novo
tempo que se aveciña se nas ci-
dades conseguise un aumento
substancial de votos. Pero non
hai tal. A estratexia de Núñez
Feixóo, así se viu na campaña,
estivo dirixida a conservar ao
seu electorado fiel. Logrouno
nas cidades. Pero en Compostela
só aumentou 200 votos. Na Co-
ruña 7.000. Os mesmos que con-
seguira Lendoiro, pero enfron-
tándose a Paco Vázquez, que ti-
ña un apoio importante da derei-
ta. En Pontevedra, a outra “reno-
vación”  (viña de Sanxenxo), au-
mentou 3.300 votos.

O grande problema do PP é
que se atopa cos mesmos votos
de antes da chegada de Fraga,
pero sen os principais cadros e
referentes locais, e sen capacida-
de tampouco de ter con quen
pactar, abocado á maioría abso-
luta para conseguir poder.

Porque as diferentes alternati-
vas para consolidar un partido bi-
sagra fracasaron unha vez máis.
A falsificación das siglas do PG
non deu resultado, desaparecen-

do da vida municipal mesmo o
seu líder Manuel Soto, e Terra
Galega non deixa de ser unha
amalgama de intereses locais. 

Temos escrito que a grande
catarse do PP non era o congreso
que nomeou a Feixóo como presi-
dente, senón logo das eleccións
municipais. Agora terá que esco-
ller entre seguir a estratexia que
marca Madrid e que os afasta ca-
da vez máis dos centros de deci-
sión (tamén das Caixas e outros
organismos de xestión) ou con-
verterse nunha forza xenuinamen-
te galega. Pero así xa non sería o
PP. Están abocados á ruptura? Po-
de falarse dun proxecto renovador
se depende da estratexia que dita
Madrid? É críbel o seu chama-
mento a pactar cun BNG antes de-
monizado ou só é para enredar?

Galiza xa non é a reserva da
dereita, que até perde na provin-
cia de Ourense a maioría a mans
de socialistas e nacionalistas.

Un novo ciclo

Atopámonos na consolidación
dun novo ciclo político, con no-
vos líderes nos tres principais
partidos, Feixóo, Touriño e
Quintana, e cunha nova estrutura
de poder autonómico e local.

Nesta vaga política o PSOE
semella ser o máis beneficiado.
Acabala no éxito ao rebulo, que
na Galiza sempre chega retrasa-
do, da estela de Rodríguez Zape-

ro en Madrid. Un ronsel que
sempre produciu fortes vaivéns
no electorado nacionalista.

Pérez Touriño sae aparente-
mente reforzado na súa estrate-
xia. Desfaise de calquera compe-
tidor interno, comezando por Ló-
pez Orozco, que, co apoio de
Xosé Blanco, semellaba a raíña
nai dunha pléiade de escollidos.

Pero o PSOE frústrase na súa
estratexia de prescindir dos na-
cionalistas, presentados, tanto na
Xunta como nos concellos como
un “lastre” prescindíbel da súa
política máis que unha aporta-
ción. Depende do BNG en todas
as cidades e en case un cento
doutros concellos e a cidadanía
apostou por unha política de go-
bernos de coalición.

Ao mesmo tempo no PSdG-
PSOE vense na obriga de mode-
lar e adaptar a súa política a no-
vos parámetros “galeguistas”,
moi lonxe da dinámica imperan-
te no partido, pois estes sectores
non só foron marxinados, senón
lapidados. Unha política que
nunca realizarían sen os acordos
co BNG.

Un BNG que foi quen de
cumprir a maioría das súas ex-
pectativas electorais para estes
comicios. Agás a “desfeita” do
Ferrol, causada entre outras ra-
zóns por unha forte división in-
terna froito da política “realista”
impulsada pola dirección a res-
pecto de Reganosa, e do descen-

so de Pontevedra (en parte debi-
do a un anquilosonamento da es-
trutura do goberno), os resulta-
dos poden considerarse un éxito.

Logra saír reforzada a políti-
ca aprobada na última Asemblea
Nacional e, tamén, a acción de
goberno na Xunta, con case dous
anos onde os cambios aínda son
difíciles de ollar e sen que esa
acción de goberno diferenciada
poda chegar ben ao electorado.

Os nacionalistas contan hoxe
cun poder e unha capacidade de
acción política institucional im-
pensada hai tan só oito anos cando
estaban no seu cumio electoral. A
política é así. Hoxe o BNG conta
con moito poder real. Non só está
no goberno autónomo, senón en
dúas deputacións e en máis de 70
concellos, incluídos os de todas as
cidades e nas principais cabeceiras
de comarca, así como nos conce-
llos dos cintos das cidades. Nal-
gúns deles conseguiu, por vez pri-
meira, maioría absoluta.

Logo de presentar lista nos
315 concellos, está en situación
por vez primeira de crear unha
organización implantada na-
cionalmente, apoiada no poder
municipal e alimentada polas
Deputacións e pola Xunta.

O “cambio galego”, en resu-
me, atópase en inmellorábel si-
tuación para ir máis rápido e fa-
cerse máis patente e visíbel.

Este é o pouso que deixan as
eleccións.♦

O espazo político galego do futuro

Xerais/77 40,80
Xerais/79 49,50
Municipais/81 48,70
Autonómicas/81 53,60
Xerais/82 38,50
Municipais/83 42,30
Autonómicas/85 41,80
Xerais/86 41,10
Municipais/87 37,90
Europeas/89 43,00
Xerais/89 41,00
Autonómicas/89 40,40
Municipais/91 36,30

Xerais/93 28,70
Autonómicas/93 34,38
Europeas/94 48,23
Municipais/95 32,31
Xerais/96 26,16
Autonómicas/97 33,70
Municipais/99 36,10
Europeas/99 39,18
Xerais/2000 30,02
Autonómicas/2001 35,80
Municipais/2003 37,03
Xerais/2004 23,88
Europeas/2005 52,91
Autonómicas/2005 31,90
Municipais/ 2007 33,76

Abstención na Galiza

Xosé López Orozco e Ricardo Varela. X. M ARRA



Ás sete das mañá do 27 de maio soa o
espertador. Normalmente soa todos os
días máis tarde pero hoxe non é un dia
calquera.

Dende hai cinco meses embarcáronme
no proxecto de recuperacion do BNG
dunha vila do interior da provincia de Ou-
rense onde o nacionalismo non ten repre-
sentación no Concello e dominada dende
hai 28 anos pola mesma persoa despois de
ter pasado por catro partidos distintos: a
UCD, Centristas de Galicia, Coalición
Galega e o PP.

Por primeira vez en todas as convo-
catorias dunhas eleccions municipais,
apareceron fotos e carteis do eterno al-
calde. Iso si, non existen espazos adica-
dos á publicidade electoral dos partidos.
Son taboleiros ben armados as pedras
das paredes e casas da vila onde só apa-
rece a foto xigante do alcalde e o seu es-
logan. A nós só nos queda fixar os car-
teis nos contedores e portas das casas
abandonadas ou en ruínas. Os días pre-
vios ás eleccions houbo moito barullo
na vila, xa que o alcalde visitou casa por
casa todo o mundo, deixando nalgunhas
delas unha bonita caixa contendo un
chaveiro niquelado e un bolígrafo. Pero
só en algunhas, cecais onde non as tiña
todas consigo. Era raro que pasase tan-
tos dias na vila, xa que o seu costume é
presentarse todos os martes de 10 a 12
da mañá unicamente. O resto repárteo
entre os seus negocios que leva dende a
capital.

Tamen puido ser que tanta visita ao
Concello estivese relacionada coa pre-
senza, uns días antes, da policia autóno-
ma que viña coa orde de paralizar as
obras dunha praza que quixo arranxar
sen ter permiso de Patrimonio nin pro-
xecto de obra nin direccion desta. A de-
nuncia fora presentada polo candidato do
BNG uns días antes... e dende aquela a
obra segue parada.

No local do BNG preparei café para a
inminente chegada dos compañeiros que
irían ás mesas como interventores. Todos
tiñan preparados os papeis para exerceren
a súa función aquel día. O café agradecé-
rono, xa que todos os bares da vila esta-
ban pechados a aquelas horas.

15 minutos antes de que abran os co-
lexios empeza a haber movemento na
rúa. Aparece unha furgoneta de 12 pra-
zas conducida por un empregado do al-
calde. Por se acaso, tiramos unhas fotos
e tamen un vídeo.

Os socialistas (que tiñan un concellei-
ro xa) avísannos de que as urnas unica-
mente teñen como precinto un aramio
retorto. Mandamos precintar todas as ur-
nas das mesas (catro en todo o Concello).
Nalgunha mesa os interventores do PP po-
ñen mala cara.

Achégome á mesa de Sobradelo, a uns
10 quilómetros da vila. O local era do
trinque, en pedra. O día antes estiveran re-
cebando as paredes. A humidade era noto-
ria en toda a estancia. Había moito frio,
comezara a chover e a néboa metiase nos
ósos. Pensar que tiñan que estar naquelas
condicións máis de 12 horas era para pen-
salo dúas veces. Comprobei que a urna es-
taba pechada cun aramio retorto tal e co-
mo dixeran os socialistas. Fixen constar a

miña reclamacion e no momento precintá-
rono toda arredor con celo de embrullar.
Un rapaz que viña de copas foi o primei-
ro en votar. Estaba á espera dentro do lo-
cal polo frío que ía.

Despois marchei a outra mesa onde xa
empezara tamén a votacion.Todo ben.

Ás nove e media empeza o rebum-
bio. A furgoneta verde fai acto de pre-
senza na praza da vila e dela baixan cin-
co persoas. Máis fotos. Primeiro alter-
cado por iso. Discusión co noso candi-
dato. Ameazas.

Empezamos a circular polas pistas e
estradas das aldeas mais afastadas. Nun-
ha delas atopamos o alcalde, nun recun-
cho, esperando pola xente. A 200 metros
outra furgoneta tamén espera pola xente
que vai a pé.

Chegamos a outra
mesa. Son as 11 da
mañá. Segue a chover
e o frío métese nos
ósos. O candidato so-
cialista está a denun-
ciar diante da parella
da Garda Civil o aca-
rrexos de persoas en
coche particulares. A
Garda Civil é cons-
ciente diso pero pou-
co pode facer.

Daquela lembro
aquela vez que esive-
ra de interventor
nunca mesa perto de
alí. Chegou un candi-
dato cunha señora
que non quería votar.
Só era iso: non que-
ria votar. Pero o can-
didato era un bo pei-
xe por alí e a sua pa-
labra ía á misa. De-
nunceino diante da
presidenta da mesa,
que era precisamente
a súa sobriña. O que
fixo foi para quedar
na memoria para
sempre: chamou a
Garda Civil (un cabo
naquel intre) e este sacou de pistola e or-
denoume que saíse do local electoral por
alterar a orde publica. Non hai tanto da-
quilo: fio nas autonomicas do 1989. Era-
mos un perigo naquela mesa: sacamos 5
votos. Catro anos antes seica obtivera-
mos un voto. Cinco veces máis non se
podía permitir.

A Garda Civil toma nota da denun-
cia, apoiada tamen por nós, e de paso co-
mentanos que nun concello veciño os do
BNG cruzaran os coches na entrada da
vila pouco antes de que chegase unha
caravana de coches acarrexando xente.
Seica se enfuciñaron a golpes e tiveron
que intervir.

Así estaban as cousas ás 12 da mañá.
Cando baixamos para a vila nun cruza-
mento atopámonos de novo coa furgone-
ta verde: daquela ía baleira, xa fixera o
porte e ía por máis xente. Seguímola de-
trás. Cando se decata, colle un atallo,
nós detrás. Como ve que non nos despis-
ta, colle a estrada da vila e desaparece
nun bloque de pisos. Deixa a furgona no

garaxe e o chofer entra nun bar. Nós ta-
mén.

Ás dúas da tarde o nivel de partici-
pación chegaba nalgunhas mesas ao 50
por cento por cento. Escoito na radio que
a abstención no Estado é maior que hai
catro anos. Curiosamente, nas provincias
de Ourense e Lugo o nivel de partici-
pación está por enriba da media. Sobre to-
do nas vilas e aldeas do interior. Deduzo
que están traballando a tope nos acarre-
xos. Daquela é cando constatas a impo-
tencia que se apodera de ti.

Vou substituír un compañeiro na pa-
rroquia do alcalde. El vai xantar un pou-
co. Cando volve, eu collo a estrada da vi-
la. Antes de chegar vexo que se acerca o
Mercedes último modelo do alcalde. Pon
o intermitente á dereita e colle un cruza-

mento. Sigo detrás
del. Entra  no aparca-
doiro dunha casa. Sae
aos cinco minutos
cun home que entra
con el no coche. Co-
mo pechei a saída do
aparcadoiro co meu
coche, faime sinais
para que o deixe saír.
Non lle fago caso.
Achégase andando
onda min e dime que
me aparte, que ten
que saír. Dígolle que
cando saia irei detrás
del. E botolle en cara
o que esta a facer, que
non ten necesidade
ningunha de acarre-
xar a xente. Que ía
gañar de todos os xei-
tos. Respóndeme que
cada un gaña a vida
como pode.

Un pequeno re-
pouso entre as catro e
as cinco. Todo sigue
igual. Achégome á
mesa da vila. O noso
interventor cóntame
unha das anecdotas do
día. Unha persoa, ar-

xentina para máis señas, achégase ao co-
lexio electoral e dá o seu nome; o noso in-
terventor toma nota e diríxese a un dos in-
terventores do PP para preguntarlle se a
coñece. Este dille que non; o interventor
do BNG dille que como é posíbel que non
o coñeza se está domiciliada na súa casa.
O outro baixa a cabeza e non di nada.

Atopo de novo a parella da Garda Ci-
vil. Un deles dime que lle dá noxo traba-
llar nun día coma este para ver o que es-
tá pasando. Reclama que haxa leis claras
para evitar os acarrexos e poder intervir
de forma contundente. Tamén eles se ven
impotentes. Cando se vai, un deles desé-
xame sorte. Se mo din hai dez anos diría
que estou tolo.

Ás seis da tarde os acarrexadores em-
pezan a reclamarlles aos interventores do
PP as listas para saber quen non votou
aínda. Isto diante de todo o mundo e no
local electoral. Reclamación á mesa. To-
man nota. Nada máis. Non votan ninguén
fora. Eran apoderados e podían estar ali.
Saen os coches en busca de máis xente.

Seguimos a algúns pero non podemos
con todos. Volven ao local electoral, a
xente baixa dos coches, entra, vota, sae e
de novo aos coches.

O noso candidato constata como un-
ha muller de mediana idade baixa dun
coche, vota e volve subir ao vehículo.
Pola ventaíña mira cara a el, levanta os
ollos, péchaos... e unha bagoa percorre
toda a súa cara. Dous días antes o noso
candidato atopáraa no medio da pista
que ía á súa aldea e achegouna á súa ca-
sa. Non lle pediu o voto en ningún mo-
mento, pero ela recoñeceuno polas fotos
dos carteis.

Ás sete do serán a participación nal-
gunhas mesa chega ao 85 por cento. A
media sempre fora do 70 por cento. Se-
guen coma tolos buscando xente que
aínda non votara. Os coches saen pitan-
do das inmediacions dos locais electo-
rais. Un deles nas dúas ultimas viaxes
volveu de baleiro: xa non había a quen
traer, xa non quedaba ninguén por votar
e aínda maldicía porque dúas persoas
que tiña que recoller ás sete e media non
estaban na casa.

Dez minutos antes do peche dos cole-
xios o noso candidato e máis eu impugna-
mos dúas mesas. Ás duas onde se produ-
cira os acarrexos masivos de votantes. Sa-
bemos que de pouco vai valer, pero nas
impugnacións van todos os datos dos aca-
rrexadores e os respectivos coches.

Ás oito pechan os colexios. Comeza o
reconto. Sen incidencias.

Chegan os primeiros datos de unha
das mesas: PP: 175; PSOE: 34; BNG: 18.
Participación: 87 por cento. Adeus á ilu-
sión de sacar un concelleiro.

Outra mesa pouco despois: PP: 163;
BNG: 55; PSOE: 53. O simulador da Lei
d’Hont empeza a funcionar: PP: 7 con-
celleiros; PSOE: 1; BNG: 1 nestes mo-
mentos. Achégome de novo á mesa da
vila, a un minuto do noso local. Aínda
van pola metade. Calculo que nos fan fa-
lla  60 votos nesa mesa para non ter que
depender da mais importante e onde
houbo máis acarrexos. Cando falta por
abrir un cuarto de votos por sacar chega-
mos a ese número. É a mesa máis dispu-
tada. Os interventores do PP non teñen
noticias dos outros resultados, polo que
calculo que están a facer contas pola me-
sa na que estan. Nalgúns intres a suma
do PSOE e do BNG dálles máis votos
que a eles. Pelexan polos votos nulos de-
les como se lles fose a vida. Ao final as
cousas volven á súa canle: PP: 230;
PSOE: 114; BNG: 93.

De camiño do local danme os resul-
tados da última mesa. O simulador entra
en funcionamento e nun minuto temos
os resultados: PP: 6 concelleiros; PSOE:
2; BNG: 1.

Polo camiño quedan 260 votos perdi-
dos do PP. O PSOE aguanta e por primei-
ra vez acada dous concelleiros... e nós te-
mos o concelleiro polo que loitaramos.
Por fin o tiñamos. Apertas, bágoas, pulos.
Dunha corporacion de 10 a 1 pásase a ou-
tra de 6-2-1. A revolución tranquila conti-
núa. Felicítannos os do PSOE, a xente da
vila empeza a achegarse o local, abrimos
as botellas de champaña, empezan os cán-
ticos e as consignas...♦
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Publicamos a crónica da xornada electoral
nunha vila do interior da provincia de Ou-

rense que nos envía un lector, que partici-
pou nunha candidatura municipal do BNG.

Crónica dunha xornada electoral nun pequeno concello do interior

O que se sofre para gañar un concelleiro
XAN LANDA

‘Unha persoa achégase
ao colexio electoral
e dá o seu nome;
o noso interventor

toma nota e diríxese
a un dos interventores

do PP para preguntarlle
se a coñece.

Este dille que non;
o interventor do BNG

dille que como é posíbel
se está domiciliada

na súa casa”
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Despois de
tanto boureo
X.L. FRANCO GRANDE

Pois si, despois de tanto
boureo debera vir a cal-
ma. Pero paréceme que

non vai ser así. Ou mellor,
que non debera ser así. Está
ocorrendo o que era doado
agoirar: que a xente en xeral
está farta dos políticos. Xusto
por iso empeza a desertar.
Porque o aburrimento leva á
deserción. E que a política
está levando ao aburrimento
que produce deserción é un
feito ben obxectivo.

A abstención nestas elec-
cións municipais debera facer
pensar un pouco os políticos.
Peréceme moito máis grave a
abstención dos cataláns que o
varrido do PP en Madrid, por
poñer só dous exemplos de
dous comportamentos.
Porque en Madrid o éxito do
PP non debe ocultarnos a alta
abstención dos madrileños.
Abstención que foi tónica xe-
ral en todo o país, con
diferentes connotacións terri-
toriais iso si, pero, como se
ten subliñado, moi alta e, ao
meu ver, preocupante.

Aquí, en Galicia, se ben é
certo que parece debuxarse
un panorama diferente, máis
á esquerda, tampouco
debemos esquecer que segue
sendo o PP o partido máis
votado. Xa non temos a des-
culpa da presenza de Manuel
Fraga, que todo o explicaba,
ou iso pensan algúns. Tamén
aquí foi alta a abstención: o
aburrimento, pois, parece ir
facéndose dono do
pensamento, das actitudes e
dos comportamentos  dos vo-
tantes de aquí e de acolá.

Por iso, digo –como xa
dixera na columna da outra
semana– que vai sendo hora
de se produza un cambio
radical na política e nos polí-
ticos deste país. O primeiro
de todo será chegar a un
acordo sobre que circunstan-
cias son as que producen a
deserción dos votantes, o que
eu prefiro chamar deserción
por aburrimento. Ou sexa,
haberá que ter moi claro que
feitos e circunstancias deben
cambiar, que cargos lles fan
os electores aos políticos,
que hai no pasado que no
presente debemos desbotar.

Pero, a seguido, cómpre
ter moi claro qué
programas, ideas e
proxectos temos que poidan
crear ilusións reais. Algo
moi doado de dicir pero dun
moi arriscado poñer en mo-
vemento. Estou certo de que
crear na xente ilusións reais
é moi sinxelo, pero, claro é,
a condición de ter ideas,
programas e proxectos que
as poidan promover. Moi
sinxelo, si, pero algunha vez
se puxeron en serio os nosos
políticos a crear proxectos
que orixinen na xente
ilusións reais? Ollo, porque
o aburrimento –a deserción–
segue á espreita.♦

A CORUÑA
CONCELLO CENSO PP PSOE BNG OUTROS

Abegondo 6.252 1.683 (6) 416 (1) 551 (2) APA (4)
Ames 20.389  3.977 (7) 4.616 (9) 2.721 (5) -
Aranga 2.492  853 (6) 656 (4) 240 (1) -
Ares 5.160  1.338 (5) 1.314 (5) 541 (2) NAL (1)
Arteixo 23.450 4.632 (8) 3.192 (5) 2.292 (3) TEGA (5)
Arzúa 6.761 872 (2 936 (3 2.178 (7 AIA (1)
Baña, A 5.567 1.742 (6) 1.554 (5) 268 -
Bergondo 6.478  938 (3 1.714 (6) 557 (2 VB (2)
Betanzos 12.565 2.687 (6) 2.803 (6) 1.085 (2) CB (3)
Boimorto 2.345 612 (4) 887 (6) 220 (1)
Boiro 16.158 3.500 (6) 2.585 (4) 3.488 (5) IC Boiro (2)
Boqueixón 4.511 2.191 (8) 888 (3) 270 -
Brión 6.785 1.002 (3) 2.466 (8) 601 (2)
Cabana 5.773 2.295 (8) 1.045 (4) 313 (1) -
Cabanas 3.114 597 (4) 287 (1) 432 (3) AEC (2); IVC (1)
Camariñas 4.615 1.414 (5) 1.977 (7) 266 (1)
Cambre 18.881 2.918 (7) 3.112 (7) 1.934 (4) EU (2); PG (1)
Capela, A 1.510 267 (2) 416 (4) 167 (1) TEGA (2)
Carballo 29,400 4.680 (6) 2.419 (3) 7.544 (9) TEGA (3)
Cariño 4.266 992 (4) 1.034 (5) 493 (2) -
Carnota 5.749 1.589 (7) 811 (3) 863 (3) -
Carral 5.378 2.022 (8) 607 (2) 272 (1) AIDG (2)
Cedeira 6.876 1.888 (6) 1.165 (4) 726 (2) TEGA (1)
Cee 7.569 1.625 (4) 1.576 (4) 808 (2) IX Cee (3)
Cerceda 6.430 321 (1) 2.890 (9) 994 (3) -
Cerdido 1.543 542 (5) 204 (2) 224 (2) -
Cesuras 2.546 1.069 (7) 174 (1) 470 (3) -
Coirós 1.867 882 (7) 138 (1) 251 (1) -
Corcubión 1.899 135 (1) 559 (4) 547 (4) -
Coristanco 8.199 2.841 (7) 895 (2) 750 (2) TEGA (2)
Coruña, A 220. 265 37.085 (10) 41.275 (11) 24.355 (6) -
Culleredo 22.260 2.835 (5) 5.088 (9) 2.241 (3) APDC (4)
Curtis 4.299 1.846 (7) 809 (3) 404 (1) -
Dodro 3.131 988 (5) 705 (3) 574 (3) -
Dumbría 4.207 472 (2) 1.616 (9) 171 -
Fene 13.259 1.945 (4) 2.878 (7) 2.105 (5) EU (1)
Ferrol 66.456 9.409 (7) 11.852 (9) 3.219 (2) Eu (4) -IF (3)
Fisterra 3.177 1.223 (8) 413 (2) 370 (2) TEGA (1)
Frades 2.925 1.282 (7) 418 (2) 378 (2) -
Irixoa 1.588 702 (6) 160 (1) 94 AXL (1)
Laracha 11.109 4.878 (11) 1.397 (2) 1.377 (3) -
Laxe 1.404 206 (2) 643 (7) 25 TEGA (2)
Lousame 4.103 1.560 (8) 561 (2) 201 (1) 220 (1 PIL)
Malpica 6.933 756 (2) 1.379 (5) 765 (2) AVE (3); AIM (1)
Mañón 1.907 732 (6) 476 (3) 87 -
Mazaricos 6.040 1.918 (8) 369 (1) 999 (4) -
Melide 8.128 2.443 (6) 499 (1) 2.168 (6) -
Mesía 3.186 597 (3) 1.229 (6) 512 (2) -
Miño 4.897 1.622 (7) 693 (3) 326 (1) TEGA (1) ASI-Miño (1)
Moeche 1.557 544 (5) 118 (1) 373 (1) -
Monfero 2.476 186 (1) 866 (6) 175 (1) ICMON (3)
Mugardos 5.385 664 (3) 715 (3) 1.208 (5) EU (1); IM (1)
Muros 9.824 1.536 (3) 2.446 (6) 1.792 (4) -
Muxía 4.452 1.681 (6) 1.845 (6) 269 (1) -
Narón 31.182 3.456 (5) 1.976 (3) 2.061 (3) TEGA (10))
Neda 5.294 435 (1) 827 (3) 498 (2) TEGA (6); EU (1)
Negreira 7.102 1.692 (5) 1.901 (6) 186 PIDEN (1)
Noia 14.020 4.138 (8) 3.035 (6) 1.780 (3) -
Oleiros 27.116 5.006 (7) 3.404 (4) 1.038 (1) AV (9)
Ordes 12.167 1.693 (4) 1.639 (4) 1.535 (3) TEGA (1); UXO (4); NA (1)
Oroso 5.733 569 (2) 1.606 (6) 285 (1) TEGA (2); PG (2)
Ortigueira 8.721 3.010 (8) 1.063 (3) 723 (2) -
Outes 8.505 3.169 (9) 861 (2) 842 (2) -
Oza dos Ríos 3.258 1.271 (7) 687 (3) 187 (1) -
Paderne 2.794 497 (3) 1.291 (7) 242 (1) -
Padrón 8.796 2.262 (5) 1.637 (3) 688 (1) CIPA (3); PG (1)
Pino, O 4.813 2.124 (8) 778 (2) 454 (1) -
Pobra do Caramiñal 8.899 3.117 (9) 699 (2) 2.257 (6) -
Ponteceso 7.212 2.032 (7) 1.082 (3) 1.011 (3) -
Pontedeume 7.886 1.470 (4) 1.112 (3) 916 (2) COE (3); IEP (1)
Pontes, As 10.413 671 (1) 3.186 (8) 3.086 (8) -
Porto do Son 9.400 1.978 (6) 1.594 (5) 1.394 (4) IXPDOS (1); AVS (1)
Rianxo 11.267 1.725 (4) 3.540 (9) 1.737 (4) -
Ribeira 23.377 6.865 (11) 1.780 (2) 3.634 (6) IPDER (2)
Rois 5.156 1.832 (7) 758 (3) 867 (3) -
Sada 12.727 857 (2) 859 (2) 2.805 (6) PDSP (6); ASU (1)
San Sadurniño 3.088 975 (5) 330 (1) 929 (5) -
Santa Comba 9.997 3.116 (7) 883 (2) 296 TEXA (4);  PX Santa Comba (4)
Santiago 84.720 18.664 (11) 18.269 (10) 7.871 (4) -
Santiso 2.573 722 (5) 353 (2) 200 (1) CIS (3)
Sobrado  2.542 1.059 (7) 179 (1) 478 (3) -
Somozas 1.403 797 (8) 102 (1) 54 -
Teo 15.488 3.251 (6) 2.535 (4) 3.654 (6) Indp. Teo (1)
Toques 1.527 260 (2) 278 (2) 133 (1) XCPT (4)
Tordoia 5.019 1.981 (6) 1.139 (4) 289 (1) -
Touro 4.328 1.859 (8 367 (1) 648 (2) -
Trazo 4.163 1.623 (7) 827 (4) 110 516 (1 CDI) - (1 IX Trazo)
Val do Dubra 6.651 1.662 (6) 495 (1) 789 (3) TEGA (1)
Valdoviño 6.467 867 (3) 950 (3) 409 (1) TEGA (3); CV (2); UIV (1)
Vedra 3.795 1.048 (5) 1.278 (6) 282 (1) TEGA (1)
Vilarmaior 1.329 620 (6) 99 (1) 206 (2) -
Vilasantar 1.548 441 (4) 100 564 (5) -
Vimianzo 6.064 1.580 (4) 2.042 (6) 1.202 (3) -
Zas 6.258 1.458 (5) 431 (1) 1.441 (5) TEGA (2)

LUGO
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Abadín  3.327 1.194 (7) 690 (4) 137 -
Alfoz 2.220 853 (6) 620 (4) 197 (1) -
Antas de Ulla  2.884 994 (6) 478 (3) 427 (2) -
Baleira 2.100 817 (6) 327 (2) 175 (1) -
Baralla  3.024 1.277 (6) 468 (2) 563 (3) -
Barreiros 3.150 1.343 (7) 290 (1) 554 (2) INDEBA (1)
Becerreá  3.809 661 (3) 1.235 (6) 455 (2) -
Begonte 3.573 1.261 (5) 507 (2) 431 (2) IBT (2)
Bóveda  1.962 692 (5) 537 (3) 164 (1) -
Burela 6.998 2.264 (6) 1.777 (5) 762 (2) -
Carballedo 3.869 1.425 (7) 446 (2) 410 (2) -
Castro de Rei  5.397 1.575 (6) 1.050 (4) 743 (2) TEGA (1)
Castroverde 3.397 719 (3) 1.364 (7) 269 (1) -
Cervantes  2.296 317 (2) 858 (6) 154 (1) -
Cervo 4.448 1.779 (6) 1.210 (4) 425 (1) -
Chantada  10.237 3.000 (6) 1.864 (4) 1.463 (3) -
Corgo, O 4.084 1.723 (7) 619 (2) 510 (2) -
Cospeito  5.046 2.484 (9) 969 (3) 326 (1) -
Folgoso do Courel 1.515 411 (4) 555 (5) 101 -
Fonsagrada, A .6713 987 (3) 1.438 (5) 693 (2) TEGA (1)
Foz 8.796 2.067 (4) 2.767 (6) 1.398 (3) -
Friol  4.645 2.253 (7) 1.023 (3) 339 (1) -
Guitiriz 5.827 1.240 (4) 2.155 (7) 271 TEGA (2)
Guntín  3.164 1.316 (6) 1.064 (5) 140 -
Incio, O 2.697 893 (6) 354 (2) 468 (3) -
Láncara  3.119 830 (4) 665 (4) 304 (1) TEGA (2)
Lourenzá 2.759 951 (6) 609 (3) 336 (2) -
Lugo  80.997 18.428 (9) 23.375 (12) 7.417 (4)
Meira 1.824 550 (4) 245 (1) 96 TEGA (4)
Mondoñedo  4.928 1.275 (4) 648 (2) 1.032 (4) PG (1)
Monforte de Lemos 18.169 2.838 (4) 2.535 (4) 5.774 (9) -
Monterroso  4.141 1.121 (4) 1.710’ (7) 228 -
Muras 949 429 (4) 266 (3) 48 -
Navia de Suarna  2.398 460 (3) 653 (5) 193 (1) -
Negueira de Muñiz 308 0 96 (4) 81 (1) -
Nogais, As  1.681 333 (2) 467 (4) 232 (2) TEGA (1)
Ourol 1.536 494 (5) 469 (4) 84 -
Outeiro de Rei  4.518 1.892 (6) 828 (3) 670 (2) -
Palas de Rei 4.176 1.432 (6) 1.430 (5) 215 -
Pantón  4.169 1.277 (6) 779 (4) 271 (1) -
Paradela 2.391 1.025 (6) 598 (4) 153 (1) -
Páramo, O  1.806 661 (5) 324 (2) 163 (1) TEGA (1)
Pastoriza, A 3.603 1.142 (5) 867 (4) 542 (2) -
Pedrafita do Cebreiro  1.540 146 (1) 748 (7) 168 (1) -
Póbra do Brollón 2.223 632 (4) 450 (3) 370 (2) -
Pol  2.680 777 (5) 400 (3) 430 (3) -
Pontenova, A 3.010 879 (5) 1.215 (6) 152 -
Portomarín  2.004 646 (4) 433 (3) 297 (2) -
Quiroga 4.288 2.001 (8) 527 (2) 303 (1) -
Rábade  1.480 390 (3) 237 (2) 40 IR (4)
Ribadeo 9.081 1.815 (4) 1.530 (3) 1.927 (4) UPRI (2)
Ribas de Sil  1.391 324 (3) 585 (6) 12 -
Ribeira de Piquín 779 334 (4) 220 (3) 65 -
Riotorto  1.724 515 (4) 139 (1) 403 (3) TEGA (1)
Samos 2.135 437 (3) 359 (3) 111 TEGA (2); PG (1)
Sarria  12.621 3.597 (8) 3.127 (7) 876 (1) PG (1)
Saviñao, O 5.119 1.961 (6) 1.211 (4) 433 (1) -
Sober  3.324 1.562 (8) 234 (1) 404 (2) -
Taboada 4.067 1.244 (6) 595 (2) 616 (3) -
Trabada  1.515 606 (5) 366 (3) 168 (1) -
Triacastela 972 301 (3) 343 (4) 11 -
Valadouro, O  2.135 736 (5) 460 (2) 317 (2) TEGA (1)
Vicedo, O 2.132 819 (7) 261 (2) 279 (2) -
Vilalba  14.061 5.515 (10) 3.262 (6) 1.083 (1) -
Viveiro 14.361 3.936 (7) 4.400 (8) 808 (1) EU (1)

Xermade  2.249 853 (6) 581 (4) 137 (1) -
Xove 3.387 1.087 (5) 238 (1) 328 (1) AVEXO (4)

OURENSE
CONCELLO VOTOS PP PSOE BNG OUTROS

Allariz 5.805 938 (3) 252 (1) 2.492 (8) -
Amoeiro 2.788 722 (5) 643 (5) 143 (1) -
Arnoia 701 375 (7) 105 (1) 101 (1) -
Avión 4.371 1.009 (9) 161 (1) 138 (1) -
Baltar 1.361 530 (6) 143 (1) 151 (1) ADEI-O (1)
Bande  1.608 754 (7) 252 (2) 323 (2) -
Baños de Molgas 2.303 859 (6) 255 (1) 363 (2) -
Barbadás 7.226 2.555 (7) 1.115 (3) 1.249 (3) -
Barco, O 11.802 2.630 (6) 3.763 (10) 573 (1) -
Beade 644 239 (5) 112 (2) 38 -
Beariz 2.005 767 (9) 13 77 -
Blancos, Os 1.171 186 (2) 123 (1) 84 (1) ADEI-O (1); TEGA (4)
Boborás 4.537 1.158 (7) 418 (2) 391 (2) -
Bola, A 2.092 321 (2) 71 862 (7) -
Bolo, O 1.733 708 (8) 134 (1) 68 -
Calvos de Randín 1.409 401 (4) 470 (5) 84 -
Carballeda de Avia 1.975 276 (2) 923 (7) 51
Carballeda Valdeorrras 2.057 278 (2) 130 (1) 16 UdeC (8)
Carballiño, O 14.386 2.486 (5) 3.814 (8) 2.332 (4) -
Cartelle 4.277 1.431 (6) 336 (1) 938 (5) -
Castrelo de Miño 1.798 663 (5) 332 (2) 413 (3) ICM (1)
Castrelo do Val 1.126 184 (2) 635 (6) 122 (1)
Castro Caldelas 2.288 389 (3) 781 (6) 77 -
Cea, San Cristovo 3.131 1.436 (8) 333 (1) 425 (2) -
Celanova 8.130 1.980 (7) 1.041 (3) 1.034 (3) -
Cenlle 1.878 739 (6) 277 (2) 185 (1) -
Chandrexa de Queixa 986 434 (6) 14 124 (1) -
Coles 3.324 1.085 (5) 894 (4) 393 (2) -
Cortegada 1.990 428 (3) 603 (5) 111 (1) -
Cualedro 2.467 1.086 (8) 348 (2) 163 (1) -
Entrimo 1.974 403 (3) 745 (6) 42 -
Esgos 1.617 626 (6) 114 (1) 193 (2) -
Gomesende 1.744 308 (4) 82 (1) 177 (2) IPG (1)
Gudiña, A 1.565 608 (5) 304 (2) 253 (2) -
Irixo, O 2.693 936 (6) 269 (2) 204 (1) -
Larouco 691 309 (5) 113 (2) 24 -
Laza 1.985 739 (5) 285 (2) 259 (2) 163 (1 CG)
Leiro 2.279 814 (6) 346 (2) 175 (1) -
Lobeira 1.381 432 (5) 146 (1) 226 (3) -
Lobios 2.488 597 (4) 528 (4) 354 (2) IL (1)
Maceda 3.403 1.026 (5) 431 (2) 772 (4) -
Manzaneda 1.178 406 (4) 228 (2) 244 (3) -
Maside 3.958 1.076 (5) 1.407 (6) 87 -
Melón 2.031 710 (6) 319 (2) 99 TEGA (1)
Merca, A 2.856 1.140 (7) 159 (1) 471 (3) -
Mezquita, A 1.600 392 (4) 312 (3) 225 (2) -
Montederramo 1.400 404 (5) 211 (2) 234 (2) -
Monterrei 3.242 1.411 (7) 481 (2) 425 (2) -
Muíños 2.206 1.164 (9) 234 (1) 166 (1) -
Nogueira de Ramuín 3.242 1.403 (9) 273 (1) 226 (1) -
Oimbra 2.032 955 (6) 292 (2) 148 (1) -
Ourense 100.385 26.160 (13) 16.428 (8) 12.253 (6) -
Paderne de Allariz 1.874 657 (5) 413 (3) 125 (1) -
Padrenda 2.107 1.142 (7) 564 (3) 224 (1) -
Parada de Sil 961 238 (3) 341 (4) 3 -
Pereiro de Aguiar 5.961 2.471 (9) 747 (2) 640 (2) -
Peroxa, A 2.853 1.160 (8) 383 (2) 161 (1) -
Petín 1.170 86 (1) 652 (8) 44 77 (1 PETIN)
Piñor 1.819 359 (3) 662 (5) 189 (1) -
Pobra de Trives 2.964 762 (5) 417 (2) 138 ATI (4)
Pontedeva 854 275 (3) 233 (3) 48 AIP (1)
Porqueira, A 1.428 578 (5) 21 429 (4) -
Punxín 1.066 267 (3) 352 (4) 82 -
Quintela de Leirado 1.252 437 (6) 129 (1) 52 -
Rairiz de Veiga 2.449 269 (2) 255 (1) 865 (6) -
Ramirás 2.784 707 (6) 105 583 (5) -
Ribadavia 5.623 1.392 (5) 1.629 (6) 575 (2) -
Río, San Xoán 955 244 (3) 209 (2) 152 (2) -
Riós 2.504 1.009 (8) 452 (3) 112 -
Rúa, A 4.528 1.006 (4) 641 (2) 349 (1) RUA (4)
Rubiá 1.677 789 (6) 428 (3) 86 -
San Cibrao das Viñas 3.917 1.643 (7) 745 (3) 397 (1) -
Sandiás 1.505 656 (5) 417 (3) 135 (1) -
Santo Amaro 1.733 581 (5) 472 (4) 67 -
Sarreaus 1.826 956 (8) 198 (1) 119 -
Taboadela 1.698 632 (5) 277 (2) 160 (1) VETA (1)
Teixeira, A 608 283 (5) 99 (2) 36 -
Toén 2.826 1.050 (6) 584 (3) 382 (2) -
Trasmirás 1.891 917 (6) 409 (3) 89 145 (1 CG)
Veiga, A 1.590 381 (4) 344 (3) 16 AEIVE (2)
Verea 2.062 582 (5) 272 (2) 249 (2) -
Verín  12.055 3.588 (9) 1.662 (4) 1.066 (2) VER.IN (1); ADEIO (1)
Viana do Bolo 3.897 1.537 (7) 599 (3) 286 (1) -
Vilamarín 2.469 1.358 (9) 74 369 (2) -
Vilamartín de Valdeorras 2.186 786 (6) 535 (4) 166 (1) -
Vilar de Barrio 1.921 692 (6) 287 (2) 194 (1) -
Vilar de Santos 1.095 132 (1) 42 584 (8) -
Vilardevós 2.934 737 (4) 1.016 (6) 155 (1) -
Vilariño de Conso 819 280 (3) 172 (2) 151 (2) -
Xinzo de Limia 9.105 3.083 (7) 1.768 (4) 1.224 (2) -
Xunqueira de Ambía 2.001 932 (6) 295 (2) 187 (1) -
Xunqueira de Espadañedo 1.080 527 (7) 26 180 (2) -

PONTEVEDRA
CONCELLO CENSO PP PSOE BNG OUTROS

Agolada 3.357 1.399 (7) 731 (3) 242 (1)
Arbo 3.371 1.207 (6) 337 (1) 557 (2) AIAR (2)-
Arousa, Illa de  4.048 1.350 (4) 1.632 (6) 437 (1) -
Baiona 10.674 3.132 (8) 2.270 (6) 766 (2) CMÑ (1)
Barro 3.560 1.387 (7) 288 (1) 628 (3) -
Bueu 11.233 2.486 (6) 818 (2) 3.329 (9) 2.274 (2 Indp. Bueu)
Caldas de Reis 9.293 2.111 (5) 2.773 (6) 642 (1) ICDR (1)
Cambados 10.777 3.934 (9) 2.425 (5) 1.685 (3) -
Campo Lameiro 2.695 1.055 (9) 156 (1) 232 (1) -
Cangas 22.057 5.206 (8) 2.930 (4) 3.542 (6) ACE (3)
Caniza, A 6.988 2.134 (8) 1.332 (5) 200 -
Catoira 3.290 328 (1) 1.265 (6) 1.052 (4) -
Cerdedo 3.116 1.255 (10) 164 (1) 102 -
Cotobade 5.031 1.156 (4) 1.331 (5) 647 (2) -
Covelo, O 3.852 1.321 (7) 192 (1) 561 (3) -
Crecente 4.053 1.200 (7) 453 (2) 373 (2) -
Cuntis 5.493 1.316 (5) 1.112 (5) 881 (3) -
Dozón 1.932 716 (6) 132 (1) 264 (2) -
Estrada, A 22.951 4.472 (7) 6.168 (9) 1.901 (3) CIDEGA (2)
Forcarei 5.565 1.745 (7) 1.011 (4) 222 -
Fornelos de Montes 2.196 178 (1) 894 (8) 232 (2) -
Gondomar 13.678 3.087 (7) 1.920 (4) 2.531 (5) MOVE Gondomar (1)
Grove, O 10.239 2.349 (7) 1.465 (4) 1.205 (3) EU (1); PG (1); AMECA (!)
Guarda, A 9.598 1.930 (5) 3.009 (9) 666 (1) TEGA (1)
Lalín 15.577 6.806 (13) 2.660 (5) 1.891 (3) -
Lama, A 3.752 1.146 (7) 526 (3) 202 (1) -
Marín 22.076 4.369 (8) 3.118 (6) 2.451 (5) MARIN (2)
Meaño 5.359 2.376 (10) 516 (2) 439 (1) -
Meis 5.232 2.072 (9) 764 (3) 441 (1) -
Moaña 16.523 3.820 (7) 1.896 (3) 3.266 (6) INMO (1) 
Mondariz 5.453 1.886 (7) 835 (3) 837 (3) -
Mondariz-Balneario 653 338 (5) 48 121 (2) -
Moraña 4.596 727 (3) 1.109 (4) 388 (1) AEM (3)
Mos 12.846 4.133 (8) 2.827 (6) 1.819 (3) -
Neves, As 4.965 1.440 (6) 413 (1) 535 (2) UCPA (2)
Nigrán 15.497 2.750 (5) 3.497 (7) 1.816 (3) UC NIGRÁN (2)
Oia 2.900 1.131 (6) 758 (4) 148 PldeO (1)
Pazos de Borbén 3.101 1.048 (6) 113 327 (1) CPB (4)
Poio 13.926 3.313 (7) 1.507 (3) 3.271 (7) -
Ponteareas 17.296 3.319 (6) 2.353 (4) 3.584 (6) UCPA (5)
Ponte-Caldelas 6.752 2.161 (8) 1.063 (4) 45 (1) -
Pontecesures 2.768 616 (3) 366 (2) 838 (5) IP (1)
Pontevedra 73.078 19.387 (12) 9.807 (6) 12.412 (7) -
Porriño, O 15.191 2.383 (4) 1.629 (3) 2.916 (5) CXP (3); IP (2)
Portas 3.202 1.235 (7) 335 (1) 595 (3) -
Redondela 26.310 4.810 (8) 4.413 (8) 1.912 (3) PG (2)
Ribadumia 4.507 1.656 (6) 126 342 (1) IR (4)
Rodeiro 4.204 903 (4) 833 (4) 241 (1) IDR (2)
Rosal, O 5.819 2.605 (9) 837 (3) 507 (1) -
Salceda de Caselas 5.520 1.632 (5) 760 (2) 1.955 (6) -
Salvaterra de Miño 8.700 3.107 (7) 1.219 (3) 1.274 (3) -
Sanxenxo 16.133 4.668 (9) 1.950 (3) 2.136 (4) VIPS (1)
Silleda 10.047 2.508 (6) 2.883 (6) 777 (1) -
Soutomaior 5.297 2.155 (8) 740 (2) 821 (3) -
Tomiño 10.191 2.577 (6) 1.080 (2) 1.747 (4) ALT (2); CDT (3)
Tui 15.676 4.014 (7) 1.116 (2) 1.551 (2) AT (4); TUI (2)
Valga 4.423 2.569 (11) 447 (1) 354 (1) -
Vigo 251.457 66.574 (13) 44.563 (9) 28.116 (5) -
Vilaboa 5.420 840 (3) 1.641 (6) 1.148 (4) -)
Vila de Cruces 6.847 2.698 (8) 1.132 (3) 672 (2) -
Vilagarcía de Arousa 31.905 5.946 (7) 6.401 (7) 2.755 (3) EU (3); IVIL (1)
Vilanova de Arousa 9.951 4.200 (11) 1.306 (3) 1.130 (3) -

A cantidade expresada entre paréntese corresponde ao número de concelleiros de cada formación
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Estudos
de delegado
XOSÉ MANUEL SARILLE

Pregúntame un rapaz en
que van cambiar as
cousas coas eleccións

municipais. Dígolle que
depende. Que desaparecen
personaxes nefastos como
Francisco Cacharro, pero dí-
golle tamén que en xeral este
tipo de persoas non son boas
nin malas. Xorden cando
existen institucións que
permiten cometer certos abu-
sos.

Comprendeuno cando lle
expliquei que a provincia de
Lugo está atrasada, envelleci-
da e que moitas persoas
viven dos dispendios do
poder e que para acabar de
amolar existe un organismo,
a deputación, de elección in-
directa, cunha demanda moi
grande de servidume a
cambio dos dispendios. E
que mentres o organismo
siga coa caldeira a todo
meter, haberá personaxe
nefasto, da dereita ou da
esquerda. 

Pregúntame se o bipartito
vai facer reformas, para que
iso non pase. Respóndolle
que non o sei, porque a cam-
paña foi como un indecente
anuncio de deterxente. Que
hai algún punto nos
programas, como un plan
único de obras para a coorde-
nación das deputacións, pero
que diso non se falou. Menos
aínda da prometida nova
organización administrativa
do territorio galego, con
comarcas, rexións e áreas
metropolitanas. Díxenlle que
era un goberno débil ao que
lle saen ben os resultados por
inercias esóxenas e por ser
un país sen enerxías, máis
que por iniciativas propias. 

Aínda lle carguei máis o
carro. Comenteille que non
deran unha palabra verdadei-
ra sobre como frear a
ignominia urbanística. E que
non se fixeron balances de
xestión municipal, talvez
porque cambios de verdade
non houbo, e novos modelos
de cidades e de vilas, ningún.
Só continúan dous, desde
sempre, e mellor non nomea-
los, para non dicir a cidade, a
bicha. 

Tamén lle dixen que nin-
guén dera unha opinión sobre
o estudo de Greenpeace que
anuncia 800.000 novas
vivendas en 15 anos. 150.000
en Ortigueira. Tampouco so-
bre a perda de 300.000 habi-
tantes nos próximos 20 anos,
segundo a oficina estatística
da UE.

Entón foi cando o peque-
no dixo que isto era unha tra-
xedia, e decateime de que re-
bordara o ritmo da xente ao
velo tan ben alimentado. E
pensei no tempo perdido, po-
dendo terlle collido o ritmo á
xente no remate do franquis-
mo, que era semellante ao de

RUBÉN VALVERDE
Foi outra das sorpresas da noi-
te electoral. Logo de acadar a
maioría absoluta no ano 2003,
López Orozco non foi capaz de
repetir resultados e terá que
contar co BNG para gobernar
(PSOE 12 concelleiros, PP 9 e
BNG 4). Máis serio do normal,
o alcalde de Lugo recoñece que
non agardaba baixar en apoios.

Esperaba estes resultados?
Cando un se presenta a unhas

eleccións sempre se espera máis.
Sinceramente pensei que os re-
sultados serían mellores, pero
non puido ser. Agardo que todos
os demais dixeran o mesmo, por-
que todos nos presentamos para
gañar. Eu gañei, pero non con
maioría absoluta, así que agora
toca gobernar compartindo.

Nunha primeira reacción
sinalou que podería tentar go-
bernar co PP. Mantense nesa
postura?

A quen se lle ocorreu dicir
iso. Dubido moito que esas pala-
bras saísen publicadas nalgún
sitio da miña boca. Ofrecereille
iniciar conversas ao BNG a vin-
deira semana. 

Que tratarán?
Pois xirarán en torno a dúas

posibilidades: ou ben formar go-
berno, ou ben facer pactos pun-
tuais. Eu fun xeneroso no 1999,
no ano 2003 e sereino desta vol-
ta. Pola miña parte non haberá
problema. 

Que pensa que puido pasar
para que se producise esa bai-
xada?

Pois que houbo 5.000 lucen-
ses que antes votaron e que des-
ta vez non acudiron ás urnas.
Nunca crin nas enquisas, pero
pode ser que houbese xente que
se confiase esta vez ao miralas.

Por iso xa me gustaría ver como
se fixeron eses estudos demos-
cópicos.

Que outros motivos puido
haber?

Non os vexo, porque o crece-
mento de Lugo foi espectacular
nestes anos, a cidade creceu moi-
to e o alcalde non cambiou, se-

gue sendo o de sempre. Eu penso
que sobre todo puido ser o exce-
so de confianza do electorado.

Coida que a dinámica esta-
tal, de confrontación entre o
PP e o PSOE, puido pasarlle
factura?

Pode ser, pero non o sei. Eu
procuro analizar cada momento

electoral no seu contexto e non
me gusta trasladarlles as respon-
sabilidades a outros. Non é o
meu estilo e polo tanto teremos
que buscalas aquí, dentro do no-
so traballo.

Pensa que o BNG está dis-
posto a entrar no Goberno?

Imaxino que si, pero ten que
saber que as eleccións xa acaba-
ron e polo tanto toca gobernar e
iso é o complicado de verdade.

Xa houbo conversas con eles?
Até o de agora tan só infor-

malidades, só tomas de contac-
to. As negociacións serias come-
zarán a vindeira semana.

Como analiza o resto dos
resultados en Galicia?

Coido que foron impresio-
nantes para o partido. Que acada-
ramos a Deputación de Lugo é xa
o titular con letras máis gordas
que se pode escribir. O resto do
país moi ben. Os resultados ase-
guran a estabilidade do Goberno
e por tempo. Os conservadores
van ter que reflexionar moito.

Pensa que o cambio na De-
putación permitiralle avanzar
á cidade?

Non lle caiba a menor dúbi-
da. Na medida en que medre a
provincia, farao Lugo. Polo tan-
to, agardo que a relación sexa o
máis intensa posíbel e que se fa-
ga o mellor traballo.

Quen será o presidente da
Deputación?

Iso decidirano os órganos do
partido. Cando teñamos o candi-
dato entón aplaudirémoslle até
coas orellas.

Ten algunha predilección?
Nada. Eu son un simple al-

calde e membro da dirección do
partido. Iso son responsabilida-
des doutros. Eu dende logo non
serei. Na vida só aspiro a ser al-
calde da miña cidade.♦

Xosé C. López Orozco
‘Ofrecereille ao BNG entrar no Goberno ou pactos puntuais’

RUBÉN VALVERDE
Para Miguel Anxo Fernández
Lores comeza o seu terceiro
mandato en Pontevedra, malia a
baixada en votos e en concellei-
ros. Nun exercicio de autocrítica,
Fernández Lores comprométese
a traballar para recuperar os
apoios perdidos nestes comicios.

Como valora os resultados?
A verdade é que nos sorpren-

deu, incluso polo que dicían as
enquisas, tanto as propias como
as externas. Unha vez analizado
seriamente o tema, hai que ser
positivos porque mantivemos a
alcaldía, que era o obxectivo
primordial. Asumimos o resulta-
do pero cómpre analizar por que
se deu un baixón tan grande.

Por que pensa que se pro-
duciu ese descenso de apoios?

Produciuse un incremento
de votos ao PP, pero ese é un
electorado que xa é seu e aínda
que algunha vez puido votar
por nós, esta vez mobilizouse
para apoiar o proxecto de Tel-
mo Martín. O PP foi capaz de
ilusionar o seu electorado ao
contar cun candidato con forza,
moi populista e que fixo unha
campaña moi agresiva e con
moitos medios. Hai que ter en
conta que eles mesmos dixeron
que só en publicidade gastaron
máis de 360.000 euros. Con to-
do iso conseguiron pasar de
16.000 votos a 19.000 malia a
baixada da participación. Nós
en cambio non fomos capaces

de mobilizar o noso electorado,
en parte por algúns erros pro-
pios e doutro lado porque hou-
bo xente que se confiou polo
que dicían as enquisas e non
foron votar. O PSOE tamén ti-
vo unha suba de tres puntos en
porcentaxe de voto, movidos
polo poder no Estado e na Xun-
ta e que tivo neses comicios
20.000 votos. Tamén é certo
que quedamos a pouca distan-
cia do oitavo concelleiro.

Dixo que o electorado do
PP se ilusionou con Telmo
Martín. Por que?

O PP fixo unha campaña
demagóxica. O principal pro-
blema da cidade, segundo eles,
era o tráfico, como se nas de-
mais cidades estivese ben. Ta-

mén fixo demagoxia co sanea-
mento do rural. Curiosamente
houbo parroquias onde temos
todo saneado e sacamos malos
resultados e outras onde aínda
non chegamos e sacamos o
50% dos votos. Maioritaria-
mente o problema foi ideolóxi-
co. Nós temos unha base elec-
toral feble e non soubemos
transmitir a importancia destas
eleccións municipais para
manter o modelo de cidade có-
moda e respectuosa co medio
ambiente que defendemos.

Trátase da primeira vez
que un candidato de fóra dun-
ha cidade, como é Telmo Mar-
tín, acabado de chegar, obtén
tan bos resultados?

Si, pero os apoios non os

Miguel A. Fernández Lores
‘Non fomos capaces de mobilizar parte do noso electorado’
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obtivo Telmo Martín, senón o
PP. El viu que se desinchaba
como Telmo Martín e achegou-
se ao partido. El ademais fixo
unha campaña moi sucia, in-
tentando dicir que aquí todos
os políticos somos iguais e fa-
lando de certas connivencias
urbanísticas na cidade. Os pro-
motores e os construtores saí-
ron a apoiarnos e nós perdemos
tempo en defendernos. Penso
que o noso contraataque puido
axudar a remover e mobilizar o
electorado do PP. 

Antes falou tamén de cer-
tos erros. Cales puideron ser?

Pode ser que algunha das
nosas actuacións fosen discuti-
das. Nós estamos apostando
por un modelo de cidade pro-
pio, cunha cidade compacta,
peonil, na que apostamos polo
comercio local e non polas
grandes superficies comerciais,
etc. Todo iso ten unhas certas
restricións para o tráfico roda-
do e malia que fixemos aparca-
doiros, que temos previsto tri-
plicar con 12 máis en marcha,
hai un problema de tráfico. Pe-
ro tamén é certo que o maior

problema vén dado pola falta
dunha rolda perimetral que non
obrigue a meter os coches polo
centro para cruzar dun lado a
outro da cidade. Ese será o no-
so gran proxecto para estes ca-
tro anos. A isto hai que enga-
dirlle un intento de minar o Go-
berno a través de asociacións
inexistentes e de conflitos con
persoal do concello. Por últi-
mo, hai que ter en conta que
non contamos con ningún me-
dio de comunicación afín. To-
das estas cousas hai que inten-
tar cambialas, mellorando a co-
municación coa xente e infor-
mar mellor das nosas actua-
cións os cidadáns. 

Pensa entón que conectou
pouco a acción de Goberno
coa xente?

En parte non soubemos
transmitir as nosas actuacións,
pero é certo que hai un problema
ideolóxico por parte de xente
que considera que teñen dereito
a invadir os espazos públicos co
seu vehículo privado, xente que
prefire entrar co coche a todas as
partes antes que ter unha beira-
rrúa ampla para camiñar, etc.

Cantos anos máis precisa
para executar o seu proxecto
de cidade?

Pois non o sei. Tomamos no-
ta deste importante revés, xa que
nunca pensamos baixar de nove.
Imos iniciar a negociación co
PSOE. Imos ir sen ningún tipo
de cuestión previa, agás a alcal-
día e repartiremos seis concelle-
rías para cada un. Neste manda-
to agardo recuperar o apoio ci-
dadán grazas aos compromisos
que adquirimos coa Xunta.

No resto de Galicia como
valora os resultados?

Coido que foron xeitosos e
que obtivemos alcaldías impor-
tantes. Hai unha presenza do na-
cionalismo importante. Estare-
mos gobernando en seis cidades
e conseguimos frear o descenso
de votos doutros comicios. Con
estes resultados incrementaria-
mos a nosa representación na
Xunta (16 deputados) e no Con-
greso (4 deputados). Coido que
os resultados foron positivos e
que por primeira vez acadamos
a alcaldía en lugares onde era-
mos a segunda forza, como en
Ribadeo.♦

A que pensa que se debe que o
PP revalidase a súa maioría ab-
soluta?

A vila tivo un crecemento es-
pectacular e sostido de tal manei-
ra que nas últimas lexislaturas se
fixo un traballo de acondiciona-
mento do rural. Cómpre ter en
conta que somos o concello de
Galicia con máis núcleos de po-
boación e o segundo en extensión
e fixemos moito esforzo para me-
llorar as dotacións das casas das
aldeas. Melloraron as infraestru-
turas e en canto á economía local
somos unha vila de servizos, co-
mo a gran maioría do interior, pe-
ro fixemos cousas por mellorar o
comercio local. Entre eses facto-
res, engadíndolle que fixemos
grandes esforzos por facer unha
lista nova e que levamos a cabo
unha campaña espectacular pero
en positivo, é lóxico que mantivé-
semos a maioría absoluta.

Que lle parece o resultado
da oposición?

Pois houbo unha suba grande
do PSOE, correlativa á baixada
do BNG. Os veciños déronse
conta que non tiñan un programa
propio cada un, senón un común
para derrubar o goberno. Iso aca-
boulle pasando factura ao BNG,
castigando a súa política de alian-
zas antes das eleccións. 

En canto á perda da Depu-

tación de Lugo por parte do PP,
en que medida lle afectará a Vi-
lalba?

As relacións que temos coa
Xunta son boas e positivas. Coido
que un concello cun peso especí-
fico importante en canto número
de habitantes e dotación de servi-
zos ten que recibir un bo trato
independentemente da cor políti-
ca de quen goberne. Non hai que
esquecer que os investimentos os
reclaman os veciños, que son os
que teñen as necesidades e non os
que gobernan. En canto á deputa-
ción, ao Concello de Vilalba, nos
últimos anos só lle deu o que é es-
tritamente obrigatorio por lei. Non
tivemos investimentos do órgano
provincial. Polo tanto, coido que o
cambio non nos vai supoñer ir pa-
ra peor, porque é imposíbel. 

Tiña vostede boa relación
con Francisco Cacharro?

Pois como din os galegos: nin
boa nin mala. Era totalmente ine-
xistente. Non mantiñamos ningún
tipo de contacto malia estar no
mesmo partido.

Que vai facer nos vindeiros
catro anos en Vilalba?

Para nós é importante adaptar
Vilalba a dúas vías de comunica-
ción que chegarán no ano 2011: a
Transcantábrica e a autovía a Fe-
rrol. Seguiremos potenciando o
comercio pero coidamos que con

estas infraestruturas temos que
dar un salto cualitativo en canto a
dotacións industriais, fortalecen-
do o polígono industrial dun mi-
llón de metros cadrados que imos
poñer en marcha. O noso obxecti-
vo final é crear emprego para os
máis novos para que non teñan
que marchar.

Como valora os resultados
no resto de Galicia?

Considero que co proceso de
renovación no que estamos os re-
sultados son satisfactorios. Non
hai máis que ver que houbo en-
quisas teledirixidas que non se

axustaron á realidade. O PP me-
drou no voto urbano, pero polo
sistema democrático que temos
impide que cheguemos ao gober-
no ao non favorecer a lista máis
votada. O que está claro é que
despois de dous anos de bigober-
no seguimos a ser o partido máis
votado de Galicia, malia perder
poder. Pero hai xente que aínda
non concibe como sendo a lista
máis votada non poidamos gober-
nar.

Pero non cre que co sistema
que temos o PP debería aban-
donar o discurso de Madrid e

ter un modelo propio que lle
permitise chegar a acordos con
outras forzas?

Eu penso que podemos falar
con todo o mundo, pero hai outros
partidos que estabelecen xa un
modelo pechado de pactos. Ese
modelo acaba pasándolle factura
ao partido minoritario, que no no-
so caso é o BNG. Coido que o PP
podería ter máis capacidade de
chegar a acordos con outras for-
zas, aínda que creo máis no bipar-
tidismo e nos sistemas presiden-
cialistas e maioritarios onde poida
gobernar a lista máis votada.♦

Xerardo Criado
‘A miña relación con Cacharro era inexistente’

RUBÉN VALVERDE
É alcalde de Vilalba dende o ano 2005, tras a marcha do seu
predecesor, Agustín Baamonde ao parlamento galego. Conse-
guiu revalidar a maioría absoluta que mantén o PP histori-
camente, malia perder un concelleiro na corporación (PP 10,
PSOE 6, BNG 1). Vilalba é un dos poucos feudos en vilas de
máis de 15.000 habitantes que mantén o PP, ademais de La-
lín, Ribeira, Verín e O Barco. Xerardo Criado amósase parti-
dario de abrir o partido para chegar a pactos con outras forzas.
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Paisaxe
poselectoral
CARLOS AYMERICH

Os cidadáns galegos veñen de escoller os seus gobernos lo-
cais. E veñen de facelo consolidando un mapa político ben
diferente –afortunadamente– ao español, con tres espazos
definidos cos que haberá, inexcusabelmente, que contar nos
próximos anos. Fican pois para mellor ocasión tentacións
hexemonistas que algunhas forzas puideron abrigar no pa-
sado. E esta confirmación dun sistema político diferenciado
obedece, principalmente, ao avanzo e consolidación dun vo-
to nacionalista que representa, mesmo nos peores contextos,
arredor do 20 por cento do total. Non por acaso de se extra-
polaren os resultados do 27 de maio a eleccións autonómi-
cas ou xerais sería o BNG a única forza que incrementaría a
súa representación tanto no Hórreo como nas cortes xerais,
en ambos os dous casos en detrimento do PP.

E este mapa eleitoral vaise trasladar tamén ao plano
institucional, privando o PP de espazos de poder relevan-
tes en concellos –nomeadamente nos máis poboados– e
deputacións, no caso probábel de que as conversas entre o
BNG e PSOE frutifiquen en pactos de goberno nos Con-
cellos nos que, as súas forzas sumadas, superen a do PP.

Porén, o incremento do poder institucional do na-

cionalismo (arredor de 35 alcaldías e case setenta co-go-
bernos máis, incluíndo as Deputacións da Coruña e Lu-
go), o seu espallamento regular por todo o territorio da
nación (con especial destaque para comarcas como as do
Morrazo, a Barbanza, Arzúa-Melide, Lemos ou a Mari-
ña) non debe levar a esquecer a necesidade de alargar o
espazo social e electoral do nacionalismo nas cidades on-
de, en conxunto, o BNG desce cinco puntos a respecto
dos comicios locais de 2003. A mudanza do ciclo pode
explicar, ao menos parcialmente, este descenso, por máis
ca unha diagnose demorada das circunstancias locais

concorrentes en cada urbe deba conducir á aplicación de
remedios tamén variábeis duns casos para os outros.

Mais, contodo, o contexto estatal dálle un valor espe-
cial aos resultados dos comicios locais en Galiza. Nun
marco xeral de suba do PP, este partido baixa en Galiza.
Nun escenario de descenso electoral doutros nacionalis-
mos (especialmente no caso de ERC), o BNG confirma e
consolida os seus apoios. As tendencias que os resultados
estatais apuntan para os próximos comicios xerais, ten-
dencias ben preocupantes, merecerán a nosa atención nas
próximas semanas.♦

Entremedias de trebóns e soallei-
ros espazos en brillos escintilantes
da luz larga do mes de maio, deco-
rreu a xornada electoral do día 27
na cidade da Coruña, cumprindo
case todo o que analizamos dende
estas páxinas hai dúas semanas.

Falabamos dunha estabilidade
de votación que pouco ía trocar a
situación anterior. E os feitos case
nos deron toda a razón no relativo
ao ámbito ideolóxico determinan-
te. Á parte da distribución de es-
canos, o amplo segmento coru-
ñés-conservador foi o vencedor
real e así, os resultados do PP fo-
ron, como tamén prognosticamos,
o eixo definidor do resultado glo-
bal da consulta e, por dicilo dal-
gún xeito, devolveron á situación
normalizadora da realidade social
da cidade no que atinxe, evidente-
mente, a ese segmento, que aínda
domina o panorama político.

Os votos cedidos no seu día
pola dereita ás candidaturas en-
cabezadas por Francisco Váz-
quez regresaron ao seu ámbito
natural e, soamente a perda cedi-
da ás formacións locais (Partido
Galeguista e CORCOBA), impe-
diron un meirande avance do PP,
que aínda así logrou dez escanos,
sobordando as propias expectati-
vas e, de paso, rachando a xeira
de vitorias socialistas por maio-
ria absoluta. O resultado provo-
cou o cambio de escenario.
Ábrese unha nova etapa que,
mais que nada por analoxía ex-
terna, parece ir cara a un pacto
PSOE-BNG, proclamado de in-
mediato polos medios informati-
vos pero que é rexeitado dende
Roma, polo ex alcalde Vázquez
que preconiza un acercamento
aos populares. En calquera caso
o que si está claro é que a gober-
nabilidade da Coruña non ten
máis ca un camiño en pura esen-
cia democrática: a coalición.

Pero hai algúns ensinos des-
tes comicios que non debemos

botar en saco roto. A elevada abs-
tención, superior ao 46 por cento
e os votos en branco e nulos que
evidencian unha canseira xenera-
lizada do electorado perante a

inercia amorfa da clase política,
singularmente nos tópicos, inte-
resadamente difundidos, de igua-
lacións negativas, posicións irre-
solutas diante dos problemas,

magnificación de corrputos e
moitos outros esquemas de rexei-
tamento que son administrados
mediaticamente de xeito conve-
niente e que conseguen aumentar

este mal do réxime de liberdades
sen ter en conta de que significa
unha carencia de deber cívico
que socava os principios mesmos
do sistema democrático.

É dicir un mal que a todos
nos atinxe e que pode desembo-
car nunha final “á italiana” que
substitúa os partidos tradicionais
por fórmulas políticas de dudosa
lexitimidade ética, mais atentos á
intereses sectoriais que ás nece-
sidades de representación públi-
ca da cidadanía.

En calquera caso agora toca
negociar. A meirande parte dos co-
ruñeses desexan un pacto de go-
berno de tendencia de esquerdas.♦

O día seguinte
MANUEL LUGRÍS

Os resultados electorais obrigan a pactos. A dirección galega
do PSOE quere un achegamento ao BNG. Outras voces, incluí-
da a do ex alcalde, Francisco Vázquez, prefiren un acordo co PP.

A Coruña

As absolutas
LOIS DIÉGUEZ

É a arrogancia un produto da vaidade. Despois daquela, ás presas,
vén a soberbia, e axiña desta, o abuso. Nunca asistíramos nós ao
abouro cruel sostido, contraditoriamente, no nome da recibida con-
fianza popular. Agachábase así  o asasinato do discrepante. Ou todos
comigo ou todos contra min. Pola rúa, sorrisos, e ante as cámaras e
os notarios da xente. Xente. Que é iso? Xente somos todos ou non so-
mos ninguén. Unha abstracción. Os tempos son de abstracción, e dá
medo dicir clases populares, pequena burguesía, burguesía... Cantas
palabras se nos foron da dialéctica dos cambios sociais, das teorías
que contradicían este estado no que xa todo se confunde. Pero ao me-
nos é unha esperanza isto que pasou coas maiorías absolutas. As “ab-
solutas” di sempre  o noso amigo Xaneco, e nós rimos. Maiorías es-
magantes que invariabelmente cortaron discrepancias, riqueza de
contrastes, ideoloxías, pareceres, alternativas... e no canto diso veu o
medo, e o abuso para alimentalo. As absolutas dos mal chamados po-
pulares e socialistas, e as vellas, antiquísimas tamén dos nacionalis-
tas, aínda que estas, certamente, máis tímidas aínda. Entronizamos
reis, non alcaldes, e a lexislación creada por aqueles potenciounos. Os
plenos dos concellos perderon poder fronte ás manobras individuais
dos alcaldes. Tombar as absolutas agora, felizmente, significou a non
aceptación desa lei que permite até o roubo. Anotaron iso os deputa-
dos e deputadas? Non ollades desde a xanela como vai Orozco de-
sinchado e coloradísimo pola rúa? E a aqueles que xa perden o cu por
meterse a gobernar con quen antes os condenara ao exilio, coa sín-
drome do pavo? A pedra, burlona, segue no camiño.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘De se extrapolaren os resultados do 27 de maio a eleccións autonómicas ou
xerais sería o BNG a única forza que incrementaría a súa representación tanto

no Hórreo como nas cortes xerais”

Santiago Domínguez Olveira, candidato do BNG por Vigo.
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Resultados das tres forzas en concellos de máis de 7.000 votantes

A CORUÑA

PP BNG PSOE

Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Mun./07 Aut./01 Mun./03 Xer/04 Aut./05 Mun./07 Aut./01 Mun./03 Xer/04 Aut./05 Mun./07 

Ames 4.760 4.647 5.358 5.025 3.977 2.377 2.779 1.727 2.717 2.721 1.854 3.485 4.944 3.405 4.616
Arteixo 4.146 6.391 5.429 4.127 4.632 2.585 2.180 1.687 3.018 2.292 2.265 2.860 6.425 4.254 3.192
Betanzos 3.314 3.098 3.783 3.291 2.687 1.367 1.302 933 1.225 1.085 2.216 3.179 3.454 2.935 2.803
Boiro 4.609 5.058 5.067 4.095 3.500 3.156 2.916 2.140 2.809 3.488 1.885 2.300 3.828 2.924 2.585
Cambre 3.114 2.931 4.229 3.373 2.918 2.613 2.394 1.491 2.753 1.934 2.547 4.714 5.998 4.114 3.112
Carballo 7.098 7.045 7.703 6.175 4.680 4.794 5.084 3.157 5.018 7.544 2.989 2.262 7.120 4.408 2.419
Cee ---- ---- ---- 1.952 1.621 ---- ---- ---- 862 808 ---- ---- ---- 1.629 1.576
Coristanco ---- ---- ---- 2.547 2.845 ---- ---- ---- 876 750 ---- ---- ---- 1.398 895
Culleredo 3.213 2.496 4.549 3.563 2.835 3.011 2.483 1.844 3.347 2.241 3.497 6,516 7.499 5.543 5.088
Fene 2.629 1.704 3.048 2.524 1.945 2.784 3.270 1.775 2.314 2.105 1.573 2.238 3.713 2.606 2.878
Laracha, A 3.917 4.650 4.136 3.631 4.878 1.467 1.213 778 1.445 1.377 1.309 1.118 2.521 1.901 1.397
Melide 2.969 ---- ---- 2.329 2.443 891 ---- ---- 1.158 2.168 606 ---- ---- 1.139 499
Muros 2.335 1.140 2.768 2.283 1.536 1.668 1.461 1.042 1.428 1.792 1.195 1.764 2.182 1.759 2.446
Narón 6.638 3.436 8.376 6.579 3.456 3.657 1.685 2.253 3.244 2.061 2.741 892 7.337 5.155 1.976
Negreira ---- ---- ---- 2.234 1.692 ---- ---- ---- 569 186 ---- ---- ---- 1.292 1.901
Noia 4.303 4.219 4.736 4.158 4.138 1.893 851 1.114 1.924 1.780 1.849 3.564 3.357 2.664 3.035
Oleiros 5.576 4.372 7.183 6.179 5.006 3.312 1.232 1.974 3.632 1.038 3.345 3.564 7.855 5.892 3.404
Ordes 3.389 3.853 3.944 3.510 1.693 1.473 1.693 837 1.442 1.535 1.133 1.664 2.659 1.962 1.639
Ortigueira ---- ---- ---- 2.798 3.010 ---- ---- ---- 555 723 ---- ---- ---- 1.298 1.063
Outes ---- ---- ---- 2.598 3.169 ---- ---- ---- 759 842 ---- ---- ---- 1.180 861
Padrón 3.024 3.108 3.222 2.762 2.262 1.364 556 693 1.230 688 1.014 1.358 2.066 1.574 1.637
Ponteceso ---- ---- ---- 1.894 2.032 ---- ---- ---- 751 1.011 ---- ---- ---- 1.012 1.082
Pontedeume 2.053 2.776 2.307 2.039 1.470 1.515 691 849 1.300 916 974 860 2.177 1.503 1.112
Pontes, As 2.420 1.317 2.354 2.090 671 2.265 3.800 1.621 2.128 3.077 1.045 838 3.059 2.159 3.186
Porto do Son 2.525 2.058 2.745 2.167 1.978 1.077 777 606 1.122 1.394 1.451 2.729 2.601 2.039 1.594
Pobra, A 3.163 3.583 2.923 2.461 3.117 1.535 1.632 1.009 1.682 2.257 1.087 1.010 2.430 1.802 699
Rianxo 2.668 1.274 2.857 2.357 1.725 2.210 1.178 1.363 1.969 1.737 1.870 4.401 3.306 2.540 3.540
Ribeira 7.372 7.756 8.068 6.557 6.865 3.477 2.858 2.302 3.501 3.634 2.045 1.555 4.434 3.211 1.780
Sada 3.087 3.085 3.386 2.935 857 1.592 2.082 1.485 1.841 2.805 1.554 884 2.882 2.362 859
Santa Comba 3.903 3.950 4.228 3.945 3.116 1.179 857 583 890 296 1.010 1.037 1.973 1.467 883
Teo 4.390 3.801 4.988 4.441 3.251 2.134 2.358 1.389 2.317 3.654 1.550 2.123 3.688 2.860 2.535
Vimianzo 1.785 ---- ---- 1.734 1.891 1.059 ---- ---- 1.134 1.510 1.857 ---- ---- 1.969 2.756

LUGO

Burela ---- ---- ---- 2.143 2.264 ---- ---- ---- 903 762 ---- ---- ---- 1.292 1.777
Chantada 3.288 3.390 3.484 3.205 3.000 1.522 615 688 1.034 1.463 890 721 1.951 1.562 1.864
Foz 2.421 2.316 2.720 2.401 2.067 1.103 771 613 901 1.398 2.105 3.398 2.943 2.579 2.767
Monforte 5.876 4.138 5.689 4.848 2.838 2.339 3.307 2.134 2.651 5.774 2.369 1.936 4.193 3.554 2.535
Ribadeo 2.687 2.597 2.796 2.607 1.815 1.237 1.408 784 1.046 1.927 1.279 1.941 2.404 1.777 1.530
Sarria 3.358 2.977 3.629 3.472 3.597 1.798 1.027 817 1.129 876 1.863 3.057 3.645 3.217 3.127
Vilalba 6.159 5.786 5.782 5.729 5.515 1.357 1.518 1.074 1.226 1.083 1.266 1.814 2.640 2.107 3.262
Viveiro 4.393 4.810 4.351 3.955 3.936 2.152 1.624 1.127 1.606 808 1.970 2.691 4.380 3.703 4.400

OURENSE

Barbadás ---- ---- ---- 1.977 2.555 ---- ---- ---- 1.015 1.249 ---- ---- ---- 1.263 1.115
Barco, O 2.777 2.270 3.673 2.967 2.630 987 1.082 531 767 573 1.613 3.632 3.275 2.706 3.763
Carballiño, O 3.737 2.028 4.498 3.657 2.486 1.480 1.236 991 1.197 2.332 1.680 3.542 2.604 2.974 3.814
Celanova ---- ---- ---- 1.958 1.980 ---- ---- ---- 675 1.034 ---- ---- ---- 1.111 1.041
Verín 3.779 3.223 4.296 3.656  3.588 1.387 949 832 1.212 1.066 1.192 2.005 2.327 2.057 1.662
Xinzo da Limia 2.911 3.198 3.800 3.394 3.083 1.000 688 631 935 1.224 1.219 1.477 1.547 1.484 1.768

PONTEVEDRA

Baiona 2.760 1.790 3.485 2.999 3.132 1.301 721 716 1.186 766 1.020 1.623 2.411 2.005 2.270
Bueu 3.245 2.912 3.653 2.976 2.486 1.652 2.529 1.347 1.826 3.329 1.020 713 2.149 1.628 818
Cambados 4.492 4.392 4.520 4.080 4.279 2.171 2.199 1.278 1.735 1.774 1.086 1.622 3.026 2.348 2.488
Caldas 2.287 1.540 2.498 2.170 2.111 849 760 579 904 642 1.686 3.444 2.687 2.161 2.773
Cangas 5.985 6.259 6.300 5.110 5.206 3.738 3.856 3.073 4.442 3.542 1.568 1.666 4.852 3.365 2.930
Estrada, A 7.570 7.394 7.521 6.474 4.472 2.480 2.820 2.011 2.668 1.901 2.308 3.469 4.236 3.511 6.168
Gondomar 3.416 3.783 3.707 3.407 3.087 1.473 1.773 905 1.264 2.531 1.152 2.100 2.889 2.293 1.920
Grove, O 2.598 2.663 2.649 2.052 2.349 1.503 1.312 1.057 1.615 1.205 1.205 1.184 2.741 2.340 1.465
Guarda, A 2.851 2.453 3.383 2.793 1.930 1.124 500 659 1.021 666 1.293 2.435 2.154 1.860 3.009
Lalín 8.025 8.261 7.632 7.204 7.802 2.099 2.138 1.267 1.844 2.130 1.641 2.638 3.688 2.955 2.972
Marín 5.505 4.345 6.669 5.548 4.369 2.386 1.712 1.664 2.548 2.451 2.905 4.474 5.676 4.080 3.118
Moaña 4.272 3.371 4.864 3.899 3.820 3.013 3.045 2.497 3.331 3.266 1.382 1.170 3.688 2.489 1.896
Mos 3.615 3.309 4.184 3.668 4.133 1.785 2.333 1.093 1.708 1.819 1.789 2.423 3.691 2.673 2.827
Nigrán 3.998 2.517 5.149 4.397 2.750 1.808 1.218 924 1.512 1.816 1.743 2.769 3.781 3.012 3.497
Poio 3.523 2.547 4.322 3.687 3.313 1.969 4.107 1.390 1.728 3.271 1.492 989 2.864 2.248 1.507
Ponteareas 4.284 2.930 5.361 4.426 3.319 2.214 3.096 1.453 2.455 3.584 1.977 1.377 4.633 3.276 2.353
Porriño, O 4.568 4.056 5.013 4.091 2.383 2.138 1.981 1.438 2.123 2.916 1.526 1.457 3.472 2.384 1.629
Redondela 6.660 5.213 7.319 5.923 4.810 3.777 2.433 2.390 3.626 1.912 3.771 6.249 7.978 5.829 4.413
Salvaterra 2.266 ---- ---- 2.037 3.107 940 ---- ---- 948 1.274 1.170 ---- ---- 1.564 1.219
Sanxenxo 4.390 5.344 5.284 4.209 4.668 1.763 2.787 1.277 2.045 2.136 1.722 1.352 3.409 2.786 1.950
Silleda 3.133 2.633 3.181 2.699 2.508 1.128 843 641 891 777 1.043 695 1.968 1.765 2.883
Tomiño 3.543 3.537 3.917 3.362 2.577 1.347 1.372 756 1.366 1.747 1.009 1.091 2.523 1.970 1.080
Tui 5.681 5.193 6.051 5.012 4.014 1.681 1.387 1.105 1.661 1.551 1.295 1.210 2.866 2.321 1.116
Vilagarcía 7.723 4.601 8.673 7.580 5.946 4.111 3.172 2.425 3.575 2.755 5.120 7.872 9.585 7.675 6.401
Vilanova 3.947 ---- ---- 3794 4.200 1.080 ---- ---- 929 1.130 1.038 ---- ---- 1.634 1.306

Evolución do voto nas cidades (1999 - 2007)

PP BNG PSOE 

Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Aut./05 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04  

Vigo 48.200 76.800 61.190 52.598 70.697 57.693 32.800 36.100 36.644 39.387 20.275 30.796 31.100 36.400 31.022 44.497 76.242
Pontevedra 15.505 20.293 17.244 15.946 19.871 17.258 14.887 9.035 9.607 17.400 6.378 8.628 7.028 11.263 11.090 8.004 20.859
Santiago 20.759 27.971 25.384 18.842 26.355 24.075 8.811 11.233 11.673 8.497 7.470 11.375 16.121 11.319 10.467 20.410 21.655
Ferrol  12.916 21.658 17.998 10.229 20.827 17.177 11.151 10.681 10.239 9.457 5.083 7.099 7.072 10.330 8.790 5.433 18.723
A Coruña 29.321 63.148 48.708 30.171 57.305 47.267 15.394 25.442 31.339 28.381 16.496 28.806 66.961 41.596 35.577 57.050 72.040
Lugo 19.000 26.071 23.398 18.063 24.779 21.919 9.346 9.253 6.285 5.819 8.444 10.461 13.535 12.652 28.089 25.425
Ourense  26.786 29.297 26.752 28.841 30.139 24.289 17.977 12.519 14.768 15.165 9.413 13.191 11.180 16.222 13.191 12.187 26.349

Aut.=Autonómicas    Mun.=Municipais    Xer.=Xerais

Aut./05 

57.154
15.993
15.967
13.443
51.287
20.784
21.297

Mun./07

44.563
9.807

18.269
11.852
41.285
23.375
16.428

Mun./07

28.116
12.412
7.871
3.219

24.355
7.417

12.253

Mun./07 

66.574
19.387
18.664

9.409
37.085
18.428
26.160

Evolución do voto na Galiza (1985 -2007)

Aut./85 Xer./86  Mun./87 Eur./89 Xer./89 Aut./89  Mun./91 Xer./93 Aut./93 Mun./95 Xer./96 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01    Mun./03 Xer/04 Eur./04 Aut./05 Mun./07

PP 512.114 504.623 456.698 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 757.025 806.846 793.427 709.870 851.468 745.944 695.540 812.282 549.033 704.202 656.195
PSOE 358.180 459.941 358.591 303.262 453.607  428.915 441.049 549.974 337.048 421.771 558.144 297.981 294.941 371.054 320.283 452.456 653.597 416.573 509.340 478.365
BNG 52.565 27.076 59.421 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 208.152 219.043 392.992 290.092 302.726 341.751 325.492 205.613 141.756 307.249 315.449



Que lle pareceu o resultado
electoral do 27-M?

Foron unhas eleccións que
avanzaron na liña destes últimos
anos, nos que o PP retrocedeu
posicións e se vai consolidando
o cambio nos distintos ámbitos

das administracións. Na central,
na autonómica e agora na local.
É moi sintomática a perda de po-
der do PP, que practicamente
queda reducido a vilas pequenas
e algúns, escasos, municipios
medios, e que perde unha depu-

tación. Estas eleccións signifi-
can, pois, un avance moi signifi-
cativo e representan tamén unha
ratificación da valoración dos ci-
dadáns polo goberno do cambio.

No caso de Lugo –vostede é
de alí– como lle queda o corpo

ao ver que remata o poder con-
servador na Deputación, que
parecía eterno?

Queda moi a gusto. Sobre
todo tendo en conta que eu, hai
once anos, asumín a responsabi-
lidade do partido na provincia
de Lugo e daquela tiñamos tres
deputados na Deputación Pro-
vincial. O BNG tiña dous e o PP
tiña o resto, 19 ou 20. Ese era o
panorama da provincia hai dez
anos. Durante este tempo foise
avanzando. Fomos capaces de
expoñer as nosas posicións polí-
ticas na provincia. De tres pa-
souse a cinco, de cinco a oito e
agora de oito a 11 empatando co
PP e rompendo esa maioría que
condicionou a política lucense
durante todo este período de de-
mocracia. Iso cambiou total-
mente. Agora vai haber un cam-
bio radical nas formas de facer
política na deputación, que vai
ser unha administración coordi-
nadora e supletoria dos conce-
llos e non unha administración
para captar votos e condicionar
as posicións políticas dentro
dun partido.

Xa analizaron vostedes os
casos da Coruña e Lugo, nos
que o PSdeG-PSOE perdeu a
maioría absoluta?

Iso o que indica é que cada
día é máis complicado manter
maiorías absolutas. Estamos
nunha sociedade ideoloxicamen-
te plural e iso tamén se reflecte
nas eleccións. Hai un dato que
tamén axuda a explicar esa perda
de maioría absoluta e é que hai
unha pequena baixada de partici-
pación que, no caso de Lugo, foi
decisiva para que non houbese
esa maioría. Ao final, estamos
falando dun concelleiro nada
máis que se perde, pero ese con-
celleiro singifica a perda da
maioría. A dificultade das maio-
rías absolutas vese agora en que
non hai ningunha nas oito gran-
des cidades de Galiza.

E agora, o día despois. Em-
pezou xa?

Hai só unha hora estabamos
sentados nesta mesma mesa
Francisco Jorquera, do BNG, e
máis eu. Tivemos a primeira reu-
nión e fixamos a posta en mar-
cha dunha comisión de nego-
ciación con tres integrantes por
cada un dos partidos. A vontade

das dúas frozas é buscar un acor-
do o máis áxil e rápido posíbel.
Un acordo marco para garantir
gobernos municipais de coali-
ción e estabilidade neses gober-
nos. A partir de aí, a mecánica
sobre como se vai facer iso veré-
mola nos próximos días e eu es-
tou seguro de que a responsabili-
dade das dúas organizacións po-
líticas levaranos a un acordo que
garanta a estabilidade e a que ha-
xa gobernos de coalición que
cambien o mapa político galego.

Será rápido o proceso?
Espero que si. Estamos ta-

mén condicionados polo propio
calendario da constitución dos
concellos, pero penso que é bo
que o acordo sexa rápido. Temos
xa, ademais, máis ca unha expe-
riencia previa. Hai acordos entre
o BNG e o PSdeG no 1991, no
1999 e no 2003 e, polo tanto, xa
temos unha bagaxe de acordos
no ámbito municipal que pode
servir de base para isto.

Non haberá ningunha sor-
presa?

Espero que non e que todo
circule ben. A idea é a de tratar
de pechar un acordo esta mesma
semana. Un acordo marco. Logo
precisamos tempos para nego-
ciar en cada un dos concellos so-
bre como se constitúen as corpo-
racións municipais e se distribú-
en as áreas.

Esencialmente que debe
comprender ese acordo mar-
co?

Debe garantir que se elixa o
alcalde que teña máis apoios e
garantir a gobernabilidade e a es-
tabilidade do Concello.

Xavier Losada, candidato
socialista da Coruña, deixou
caer que podía gobernar en so-
litario. Vostede que di?

Os acordos asinados até o
momento, tamén o do 2003, o
que crean é a necesidade de
apoiar a lista máis votada e que
se busquen acordos que garantan
a estabilidade e a gobernabilida-
de tratando tamén que sexan o
máis sólidos posíbeis como tales
acordos de gobernación. Indubi-
dabelmente deixaban tamén
aberta a posibilidade de acordos
de gobernabilidade, pero eu pen-
so que o que lles dá máis estabi-
lidade aos gobernos son os acor-
dos de goberno.♦
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Ricardo Varela (PSOE)

‘Galiza quere formas distintas de gobernar’
PERFECTO CONDE

Ricardo Varela é o secretario de Organización do PS-
deG. Os resultados do seu partido invítano ao opti-
mismo e considera que a sociedade está a cambiar,
paso a paso, a relación entre a cidadanía e a política.

P. C .

Como se valora o resultado do
27-M no BNG?

Facemos unha valoración
positiva. Aínda que estamos a
falar dunhas eleccións munici-
pais e, polo tanto, os resultados

teñen luces e sombras. Hai
concellos onde os resultados
son moi satisfatorios, pero se
facemos unha análise glbal os
resultados son positivos por-
que o resultado se adecúa aos

obxectivos que fixaramos para
estas eleccións. Hai que ter en
conta que ese ano o BNG lo-
grou o mellor resultado da súa
historia. Este obxetivo acadou-

Francisco Jorquera (BNG)

‘Duplicaremos o número de alcaldías’
PERFECTO CONDE

Francisco Jorquera é o secretario de Organización do
BNG. Na súa valoración dos resultados electorais subliña
o aumento de influencia nacionalista en todas as institu-
cións. Gobernará en máis municipios e conseguirá maiorías
en localidades onde o BNG nunca tivera responsabilidades.

P.
C

.
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se. Repetimos a mesma por-
centaxe do 2003. Isto revela
que se está producindo unha
dinámica de repunte electoral.
Logo do 2003, o BNG retroce-
deu nas eleccións europeas e
nas xerais e, en termos cuanti-
tativos, tamén retrocedeu nas
autonómicas. Polo tanto, que
agora nos situemos de novo ao
nivel do 2003 é sintomático de
que se está producindo un re-
punte, até o punto de que supe-
ramos os resultados das auto-
nómicas de hai dous anos a pe-
sar de que as eleccións autonó-
micas sempre foron as máis fa-
vorábeis para o BNG. Ade-
mais, nós anunciabamos o ob-
xectivo de que esta presenza
electoral tivese tradución nun
maior poder político municipal
para o nacionalismo. Isto aca-
douse sobradamente. O BNG
incrementa o seu número de
concelleiros. Pasa a ter 661 e
antes tiña 595. É a cifra máis

alta de concelleiros acadada
polo BNG. Con estes resulta-
dos, aínda que en moitos casos
estas hipóteses estean penden-
tes de pactos, o BNG  ten posi-
bilidades reais de acadar as al-
caldías de máis de 30 conce-
llos. Duplicaremos o número
das alcaldías que tiñamos. O
BNG vai ser forza de goberno
en todas as cidades de Galiza e
ha selo tamén en dúas das catro
deputacións. Hai outro aspecto
que tamén me gustaría salien-
tar. Nós anunciamos o obxecti-
vo de carácter político de tras-
ladar aos concellos o cambio
galego que se produciu nas pa-
sadas autononómicas. Este ob-
xectivo está tamén cumprido.
O PP retrocede. Vai sufrir unha
perda de poder municipal moi
significativa. Se no pasado as
cidades anticiparon o cambio,
agora esta dinámica de cambio
trasladouse tamén aos conce-
llos intermedios e pequenos,
que eran os bastións tradicio-

nais do PP. Este cambio sopór-
tase en dous piares, o BNG e o
PSdeG-PSOE. 

Tal como ficaron as cousas,
case tres cuartas partes da po-
boación galega poden ser ser
gobernadas por nacionalistas e
socialistas.

Iso é o que vai suceder se
hai acordo. O BNG, de momen-
to, segue mantendo todos os
seus candidatos ás alcaldías e,
polo tanto, presentará candida-
tos propios a non ser que che-
guemos a acordos co PSOE e,
en virtude deles, a resultante se-
xa distinta.

Quere iso dicir que pode
non haber acordos?

A disposición do BNG a
chegar a acordos é obvia. Está
constratada pola práctica. O
PSOE fixo unha campaña pre-
tendendo eludir a posibilidade
dun acordo nacional. Emilio
Pérez Touriño dixo que eles ne-
gociarán concello a concello.
Nós, dende logo, non imos fa-

cer iso. Imos supeditar calquera
acordo local co PSOE a que
previamente exista un acordo
nacional que sirva de marco de
referencia ás negociacións lo-
cais e, polo tanto, o PSOE ten
que corrixir o seu deseño se non
quere frustrar a posibilidade de
acordos. Estamos convencidos
de que o fará, entre outras cou-
sas, porque a sociedade galega
así llo demandou. O que dicía
antes, se había algunha forza
que tivese a ensoñación de con-
verterse en hexemónica, que se
vaia esquecendo despois destas
eleccións.

Xavier Losada, na Coruña,
deixou caer que podería tirar
por camiños distintos. Que di
vostede?

O BNG non ten ese tipo de
dúbidas porque o PP mantén
posicións políticas en Galiza e
en Madrid que fan inviábel
pensar en que haxa acordos
entre os nacionalistas e o PP.
Se Losada pensa que o mellor

para A Coruña é un pacto co
PP, eu recomendaríalle que
lles preguntase aos seus votan-
tes se comparten esa opinión.
En calquera caso, un acordo
marco nacional o que ten que
facer é evitar situacións deste
tipo. Nós somos unha forza
que non concibe os concellos
como illas. As nosas propostas
e proxectos locais están inte-
grados nun proxecto global de
país e, polo tanto, aínda que as
políticas locais teñen que ter
as súas modulacións para res-
ponderen ás características
concretas de cada concello, o
que vai defender o BNG é un-
ha posición de referencia e
imos esixir dos interlocutores
a mesma posición. O que non
sería de recibo é que o PSOE
pretendese que nós lle dése-
mos apoio para ter a alcaldía
de Santiago sen existiren ga-
rantías de correspondencia no
caso de Pontevedra, por poñer
un exemplo.♦
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Como ve o resultado das muni-
cipais?

Primeiro, valoramos moi
positivamente os resultados do
PP no ámbito urbano. Dixémo-
lo durante a campaña e precam-
paña, que era unha das materias
pendentes mellorar as nosas
posicións nese electorado. E
conseguímolo. Paréceme que
en practicamente todos os ca-
sos conseguímolo con nota
quedando ás portas da maioría
absoluta en moitos concellos e
noutros mellorando os resulta-
dos, agás en Ourense onde en
todo caso tamén quedamos per-
to da maioría absoluta. Logo,
tendo en conta que é a primeira
vez que o PP afronta unhas
eleccións dende a oposición da
Xunta e do goberno central,
pensamos que os nosos resulta-
dos, mantendo unha distancia
de 180.000 respecto ao PSOE e
de 350.000 respecto ao BNG,
son uns resultados que nos per-
miten seguir dicindo que gaña-
mos as eleccións aínda que é
verdade que na provincia de
Lugo perdemos a deputación e
que tivemos malos resultados
en varios concellos. Dende lo-
go recoñecendo que iso non
nos pode gustar, temos que
analizar os resultados en xeral
e moi especialmente na provin-
cia de Lugo pola perda da de-
putación.

Que lles pasou en Lugo?
É o que temos que ver esta

semana con calma. Evidente-
mente, coido que influíu moito
o que lle dicía antes de afrontar
dende a oposición estas elec-
cións. Iso pode ser que se note
máis en concellos pequenos ca
nas cidades, pero a verdade é

que hai que miralo con calma
porque tamén é verdade que hai
concellos onde non esperaba-

mos o retroceso e produciuse.
Como todo sempre ten unha
causa, o que hai que facer é es-

tudalo ben, falar cos nosos can-
didatos e analizar todo o que
hai que anailizar e despois tirar
conclusións que eu penso que
aínda é un pouco precipitado
facelas agora.

Esa análise haberá que am-
pliala tamén a Ourense, cidade
na que tamén houbo sorpresa.
Ou non?

As maiorías absolutas agora
son difíciles e en Ourense que-
damos a moi poucos votos de
mantela. E houbo un cambio de
candidato. Non era o mesmo o
candidato que se presentou
agora que o que tivo as maiorí-
as absolutas anteriores, e os
cambios de candidatos poden
influír nos resultados. Neste
caso estamos case seguros de
que non foi iso, pero é un fac-
tor a ter en conta.

Aínda que hai quizais ex-
cepcións coma Ferrol, por
exemplo?

En Ferrol hai que lembrar
que subimos, pero non como
noutros sitios. Realmente, o
problema de Ferrol é que o vo-
to que pode ser máis do PP na
cidade de Ferrol iso é moi es-
pecial. O goberno anterior esta-
ba formado tamén por unha
candidatura independente que
agora baixou moito e iso rema-
tou influíndo no cómputo glo-
bal.

Voceiros do BNG e do
PSOE coinciden en sinalar que
o cambio chegou agora ás vilas
e ao medio rural. Vostede que
opina?

O cambio, para eles, parece
ser que é o de sempre. Eu vol-
vo a insistir en que o PP é o das
listas máis votadas. Se se en-
tende o cambio polo número de

votos, está claro que o PP é o
máis votado. Polo tanto, onde
está o cambio que eles din? Se
por cambio entenden o de arre-
batar as maiorías xuntándose
entre eles para que non goberne
o partido máis votado, é un xei-
to de entender o cambio que
nós non compartimos en abso-
luto. Antes, esas dúas forzas
sempre falaban de que o verda-
deiro termómetro político en
Galiza era o dos contornos ur-
banos. Agora parece ser que,
como ese discurso xa non lles
convén, hai que empezar a falar
do que pasa nas vilas medias e,
sobre todo, nos sitios máis pe-
quenos que a nós sempre nos
pareceron importantes e agora
tamén parece que van selo para
eles.

Vostede dá por seguro que
haberá pacto BNG-PSOE?

O primeiro que habería que
pedirlles é unha pouca coheren-
cia. A min faime graza o que es-
tá pasando agora mesmo nas
Canarias co PSOE e a súa recla-
mación de que goberne a lista
máis votada. O mesmo partodo
aquí en Galiza defende o con-
trario. O que non pode ser é que
esa regra sirva cando lles con-
vén e cando non convén non
sirva. Nós seguimos mantendo
que debería gobernar sempre a
lista máis votada.

Estaría o PP disposto, de
chegar o caso, a tomar acor-
dos de goberno on outras for-
zas?

A regra xeral para todos de-
bería ser que goberne a lista
máis votada A partir de aí, o PP
está disposto a chegar a pactos
para formar gobernos compe-
tentes.♦

Alfonso Rueda (PP)

‘Analizaremos polo miúdo o motivo da perda da Deputación’
PERFECTO CONDE

Alfonso Rueda, secretario xeral do PPdeG, saíu moi contente dos comicios locais. A obtención da maioría xe-
ral e o aumento de apoios nas principais cidades faino optimista de cara á recuperación do poder autónomo.

Vén da páxina 10
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Lecturas
do 27-M 
XESÚS VEIGA

Quen tiña mais que
perder na batalla
política do pasado

domingo era o PP. E,
finalmente, foi o principal
damnificado polos resultados
dos comicios. Constatar que
as alcaldías de maior
entidade poboacional contro-
ladas por este partido van ser
as de Ribeira e Lalín resulta
indicativo da contundencia
do retroceso operado no seu
poder institucional. Alberto
Núñez Feixóo vive unha
desas derrotas doces que xa
coñeceron antes outros
dirixentes políticos e que ten-
de a mudar de sabor con
mais aceleración da que
desexa o seu destinatario.

PSdeG e BNG van ter nas
súas mans os gobernos muni-
cipais representativos do 70
por cento da cidadanía galega
e dirixirán dúas das catro de-
putacións. O novo ciclo polí-
tico iniciado en xuño do
2005 consolida a súa consis-
tencia nas áreas máis urbanas
se amplía a súa área de
influencia ás vilas e ao medio
rural.

Os resultados do 27-M
ofrécenlles moitos elementos
de reflexión ás tres principais
forzas que compiten
electoralmente. O PP, a pesar
de recibir un importante
apoio nas sete cidades, vai
atravesar un deserto para o
que precisaría unha urxente
reconversión de ideas e
persoas. O Partido Socialista
vén de comprobar que as pre-
tensións hexemonistas
formuladas polos seus
dirixentes carecen de
fundamento suficiente: nin é
a forza política mais votada
nin semella realista –e, moito
menos, construtivo– artellar
unha estratexia que teña
como obxectivo fulcral a eli-
minación do BNG como
socio de goberno.

O nacionalismo superou o
exame das municipais cun
aprobado alto pero deixou
pendente unha materia
importante para as vindeiras
citas electorais: a mellora das
porcentaxes de voto recibido
nas principais cidades
galegas. Tendo presente que
na traxectoria seguida polo
BNG nas dúas últimas
décadas foi determinante o
chamado voto urbano e que
agora a presenza
gobernamental nacionalista é
a maior da súa historia, non
resultaría lóxico aceptar
como inevitábel unha hipoté-
tica perda de peso electoral
nos núcleos mais habitados
do noso país. Aquí vaise
xogar unha boa parte da súa
futura fortaleza como organi-
zación política decisiva no
desenvolvemento da socieda-
de galega.♦

O PP gañou as eleccións do 27
de maio en número de votos,
aínda que a vitoria non supoña o
mantemento das súas cotas de
poder municipal e autónomo por
mor da soidade política que os
populares padecen desde hai
anos. Ese estigma superouno a
dereita nos feudos que goberna
con maioría absoluta (Castela e
León, as cidades autónomas afri-
canas, La Rioja, Murcia) aínda
que cobra maior importancia de
cara ao futuro o resultado obtido
en dous xigantescos celeiros de
votos: Madrid e Valencia. A con-
tundente vitoria, tanto nos go-
bernos autónomos coma nas ca-
pitais de senllas comunidades,
destaca máis se temos en conta
que o propio partido quere con-
verter ambos os espazos nas sú-
as cabezas de ponte de cara á re-
conquistar o poder no Estado.

A estratexia de Ángel Ace-
bes funcionou nestes comicios.
A acusación, repetida até fartar,
de que en cada cita coas urnas
está en xogo o futuro de España
e que cada voto fóra do PP é un

balón de osíxeno á ETA, vese
refrendada pola alta porcentaxe
de apoios que reciben Esperanza
Aguirre na comunidade e Alber-
to Ruiz-Gallardón na cidade. É
o propio Acebes quen insiste en
relacionar as dúas cousas cando
o triunfo de ambos os candida-
tos hai que encadralo nunha
conxuntura ben máis complexa.

Gallardón chegou ao 27-M
cunhas moi altas expectativas e
un considerábel apoio cidadán,
non só entre as filas tradicional-
mente populares. O final do
mandato coincidiu coa inaugura-
ción dalgunhas das máis impor-
tantes obras da cidade (os túne-
les periféricos ou a ampliación
do Prado). Ademais, beneficiou-
se do baleiro de poder no PSOE
que culminou na escolla de Mi-
guel Sebastián como candidato a
última hora e sen apoio decidido
da militancia madrileña.

Aguirre si xogou a benefi-
ciarse do discurso ultradereitista
pero tampouco esqueceu os lo-
gros do seu mandato. Nos últi-
mos catro anos conseguiu finan-

ciamento para 90 quilómetros
de metro e beneficiouse da am-
pliación de Barajas. Non hai que
esquecer que o PP goberna en
Madrid grazas á “traizón” de
Eduardo Tamayo e Mª Teresa
Sáez, nun episodio de transfu-
guismo tan oportuno como aín-
da inexplicado.

Ademais, en Madrid calla co-
ma en ningures o discurso máis
reaccionario sobre inmigración e
inseguranza por causa do aumen-
to espectacular de poboación es-
tranxeira e por ter os índices de
criminalidade máis altos de Es-
paña (o que non significa que
eses límites superen aínda a inse-
guridade das capitais do seu con-
torno, máis perigosas). Chama a
atención que partidos da ultrade-
reita tradicionalmente presentes
na periferia madrileña nin seque-
ra se presentaron nesta ocasión,
propiciando unha unidade do vo-
to da dereita cara ao PP que des-
bancou o PSOE de concellos nos
que estaba moi asentado, caso de
Torrejón de Ardoz –a cidade da
base americana–, onde os popu-
lares vencen por maioría absolu-
ta tras catro lexislaturas de domi-
nio socialista.

O caso de Valencia tamén ul-
trapasa o vector estatal e ten
moito a ver coa rede que logrou
tecer o PP na comunidade gra-
zas ao moito diñeiro recadado

con motivo do boom inmobilia-
rio na costa levantina. Francisco
Camps obtén votos tamén dos
descontentes da negativa socia-
lista ao trasvase do Ebro e con-
segue manter unido o seu parti-
do (o ex presidente Eduardo Za-
plana mantén alá unha corrente
crítica) diante dunha oposición
que non fixo críbel o seu discur-
so de fronte popular. 

En Valencia ensaiouse, por
primeira vez nos últimos anos,
unha sorte de patrocinio privado
a un partido político, tras o
anuncio de Bernard Ecclestone,
dono da Fórmula Un, de favore-
cer a celebración dun gran pre-
mio deste deporte na capital se
Camps mantiña o poder. O éxito
da promesa xa avivou a cobiza
doutros líderes populares e non
sería estraño que dentro de catro
anos agromasen promesas se-
mellantes noutros lugares.

A vitoria de Rita Barberá na
capital tamén estaba prevista. So
o mandato da alcaldesa, a cidade
transformouse practicamente
–igual que sucedeu en Madrid, o
investimento estatal en infraes-
truturas deulle rendementos po-
líticos ao PP– e nin sequera ou-
tra política carismática como
Carmen Alborch puido deter o
seu avance pese á alianza cos
nacionalistas e outras forzas de
esquerda.♦

Gallardón benefíciase dos grandes investimentos públicos

A estratexia do plebiscito dálle bos
resultados ao PP en Madrid e Valencia

CÉSAR LORENZO GIL
O PP enfocou a campaña electoral das municipais e autó-
nomas como un plebiscito sobre política estatal e, sobre
todo, como un referendo sobre a política antiterrorista do
goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. A contundente
vitoria en Madrid e a puxanza popular en Valencia sérven-
lle a Mariano Raxoi para perserverar na súa estratexia.

Mariano Raxoi e Alberto Ruíz Gallardón.
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Esa estresante obviedade de que
o PP só pode gobernar onde al-
canza a maioría absoluta crébase
nas Illas Baleares. O aínda presi-
dente, Jaume Matas, quedou a un
só escano da maioría absoluta pe-
ro podería manter o poder se che-
ga a un acordo coa Unión Ma-
llorquina (UM). O PP xa mantén
un acordo con ese partido na-
cionalista de centro no Consello
de Mallorca e ambas as partes
parecen dispostas á colaboración.

A UM participara no goberno
de Entesa de Francesc Antich
(1999-2003) pero a día de hoxe es-
tá moi distanciada do candidato
socialista e parece improbábel que
facilitase a reedición daquel go-
berno. Contodo, a dirección estatal
popular non ten certeza absoluta
de que Matas poida ter a maioría e
foi pensando nas illas que pediu
un pacto global para que se res-
pecte a lista máis votada.

Ao PSOE podería interesarlle

o pacto para que Juan Fer-
nando López Aguilar che-
gue ao poder nas Cana-
rias. A pesar de ser o can-
didato máis votado e po-
der fincarse en Coalición
Canaria (CC) para gober-
nar, o partido nacionalista
non ten nada claro que se-
xa o máis conveniente pa-
ra os seus intereses –dis-
que existe unha mala rela-
ción entre o ex ministro
de Xustiza e o candidato
canario, Paulino Rivero–,
polo que non descartaría
reclamar apoios do PP. O
problema é que os popu-
lares de José Manuel So-
ria non están dispostos a apoiar a
CC e xa anunciaron o seu desexo
de ficaren na oposición. Así que
este carrusel de compañías busca-
das e non encontradas pode aca-
bar con Aguilar comandando un
goberno en minoría, algo bastan-

te común, contodo, na historia
das illas.

Os malos resultados de CC
non só lle costan o poder autóno-
mo senón que xa provocaron a
retirada de José Carlos Mauricio
da política (antigo portavoz no

Congreso dos Deputa-
dos) e podería desembo-
car en meirandes cam-
bios nos vindeiros meses.

Baronías sen baróns

Se antes falabamos de
que o PP reforza os seus
feudos, o PSOE fai algo
semellante. Só en Canta-
bria (PRC) perde votos
por mor da fortaleza da
figura de Miguel Ángel
Revilla, do Partido Re-
gionalista Cántabro, que
se converte na segunda
forza política da comuni-
dade. Hai que lembrar

que hai catro anos o PSOE deulle
o poder malia superar en catro
escanos o PRC. Agora é a forma-
ción de Revilla a que comandará
a coalición gobernamental dada a
maioría insuficiente do PP.

En Asturias, Vicente Álvarez

Areces poderá seguir no poder a
través dun pacto con Izquierda
Unida. En Aragón, Marcelino
Iglesias poderá elixir para go-
bernar unha coalición cos rexio-
nalistas do PAR ou cos naciona-
listas da Chunta.

Mais onde o dominio socialis-
ta é incontestábel é nos vellos do-
minios de Alcántara, Santiago e
Calatrava, é dicir, en Castela-A
Mancha e Extremadura, tradicio-
nais baronías do PSOE que se-
guen fieis ás siglas malia non es-
taren nos carteis electorais nin Jo-
sé Bono nin Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra. É máis, Guillermo
Fernández Vara chega ao goberno
extremeño aumentando o número
de escanos. José María Barreda
perde votos pero segue a gozar
dunha cómoda maioría absoluta.
Queda por saber se a sucesión es-
tá rematada ou seguen controlan-
do o poder desde as bambolinas
os anteriores presidentes.♦

Crise en Coalición Canaria

Matas non está só nas Baleares

Matas e Munar.

O tema destas eleccións foi a
política antiterrorista e as can-
didaturas da Acción Naciona-
lista Vasca (ANV) en Navarra
e Euskadi e nestas dúas comu-
nidades houbo movementos
políticos que serán básicos pa-
ra entender o futuro das dúas
autonomías. O todo ou nada do
PP en Navarra –alí preséntase
baixo as siglas de UPN– aca-
bou cun chamado ao pacto cos
socialistas para impedir que
gobernen os nacionalistas
(proclives á federación con
Euskadi).

É que foi Fernando Puras,
candidato do PSOE, quen con-
seguiu o mellor rendemento en
Navarra ao ter practicamente
na man a presidencia. Mais a
poltrona terá un custo que pui-
dese ser decisivo no futuro. Se
os socialistas aceptan o pacto
cos populares perdería credibi-
lidade a suposta confrontación
entre ambas as siglas a nivel
estatal e racharíase a demanda
de cambio que moitos deses
votos levan implícita. Non en
van, a UPN segue sendo o par-
tido máis votado e mantén un-
ha forte influencia, polo que o
cambio no goberno podería ser
só conxuntural.

A alianza con Nafarroa Bai
iría máis en consonancia con
ese cambio que quere a maio-
ría do electorado navarro pero
ten como contrapartida permi-
tirlle a Uxue Barkos ser alcal-
desa de Pamplona. Para que
Barkos puidese gañar o bastón
tería que contar cos votos da
ANV, unha posibilidade que o

PSOE xa se apurou a descartar
completamente.

Diante deste dilema, hai in-
cluso quen prognostica que o
PSOE facilitará a escolla de
Miguel Sanz (de UPN) como
presidente de Navarra e a de
Yolanda Barcina, do mesmo
partido, como alcaldesa de
Pamplona. De concretárense
avances no proceso de paz e se
avanzar na normalización da
presenza da esquerda abertzale
nas institucións, tomaría Puras
a iniciativa de promover mo-
cións de censura que garanti-
sen a preeminencia socialista
dentro de catro anos, ante a po-
sibilidade de que o nacionalis-
mo siga aumentando os seus
apoios.

Os comicios locais de Eus-
kadi pintan un panorama negro
para o PP, que perde o poder en
Álava grazas ao cambio de
pactos dun PSOE que se bene-
ficia do xiro político que pro-
piciou a tregua da ETA. O
PNV perde só o lóxico lastre
de goberno ininterrompido en
moitos Concellos e nas deputa-
cións de Guipúscoa e Biscaia
pero si está obrigado a revisar
o equilibrio de forzas no na-
cionalismo dados os pésimos
resultados en solitario de Eus-
ko Alkartasuna, o aumento de
Aralar (que acudiu en coali-
ción con Izquierda Unida) e a
inquebrantábel bolsa de apoios
vinculados a Batasuna, que se-
gue a constituír unha porcenta-
xe fundamental do electorado a
pesar dos procesos xudiciais e
a violencia etarra.♦

Aumenta
o nacionalismo
en Navarra



Xoaquín Arias Díaz de Rábago morreu o 29 de
maio na Coruña aos 91 anos. Nado en Santia-
go no 1916, formouse como xurista en Barce-
lona e desempeñou diversos cargos relaciona-
dos coa educación e a cultura en Galiza, espe-
cialmente a través da Fundación Barrié de la
Maza, que presidiu a súa irmá Carmela Arias.

O seu labor foi fundamental na fundación,
a máis importante de Europa, en patrimonio e
actividades, xunto coa Gulbenkian de Portu-
gal. O seu labor foi recoñecido por moi diver-
sas institucións pola súa teimosía en defender
os intereses de Galiza e o seu desenvolvemen-
to en todas as áreas do coñecemento.

Extractamos agora parte da entrevista
que A Nosa Terra publicou no seu número
814, de xaneiro do 1998. Nela, Arias comen-
táballe a Afonso Eiré como se xestou a fun-
dación e os problemas que tivo co réxime
franquista para conseguir avances necesarios
para a sociedade galega.

Unha condesa á porta do ministerio

Cando decidiron pór en marcha as Escolas
de Arquitectura coméntase que había
atrancos e até presións por parte doutras
cidades de fóra de Galiza que non querían
que tivésemos estudos desa materia.

Seguindo as instrucións de Pedro Barrié, a
fundación comezou, no 1968, xestións perto
do goberno español para a creación en Galiza
de escolas superiores, das que careciamos to-
talmente, ao igual que de escolas técnicas. A
fundación non só as construíu senón que as
equipou con laboratorios, bibliotecas e mobi-
liario antes de doarllas ás universidades ga-
legas, polo que se pode dicir que constituíron
o xermolo das actuais universidades. Pero an-
tes diso tivemos, tanto a condesa coma min,
que pasar moitas horas de antesalas no minis-
terio, facer varias reunións ao máis alto nivel
para tentar activar uns proxectos que cons-
tantemente desaparecían milagrosamente.

Coa Escola de Enxeñeiros Superiores de
Vigo tamén houbo problemas. Semella como
se sempre existise unha man negra que ten-
tase impedir a formación técnica en Galiza.

Esa escola estaba a piques de inaugurarse,
en xuño do 1983, candoo se produciu un incen-
dio fortuíto que lle afectou a boa parte dos labo-
ratorios, aulas e á totalidade do salón de actos.
Continuamos traballando e, no 1984, comeza-
ron as clases nun edificio totalmente rematado.
Trátase dun feito singular do que non se coñe-

cen antecedentes en España xa que nunca até
onde sabemos unha fundación privada levou a
iniciativa e procurou a construción e equipa-
mento de centros universitarios para doarllos
posteriormente a unha universidade pública.

Mesmo tiveron problemas para facer as
doazóns dalgún instituto, caso do da Lin-
gua e outros atrancos incomprensíbeis que
cargaron innecesariamente a fundación.

Cando se creou a fundación, no 1966, só
existía en Galiza a Universidade de Santiago de
Compostela, que foi peza clave no desenvolve-
mento galego nos seus cinco séculos de histo-
ria. Nos anos 1971 e 1972 creamos centros de
investigación nesta universidade, o Centro de
Cálculo –Santiago foi a terceira universidade
que contou cun espazo deste tipo–; o Instituto
Neurolóxico, até o 1997 único en España e o
Instituto da Lingua Galega. Non foi nada doa-
do crear este último naquela época e precisou
da intervención persoal do conde de Fenosa pa-
ra conseguir a luz verde para o proxecto.

O coro do Mestre Mateo

Unha das obras máis emblemáticas da
Fundación Barrié foi a restauración do co-
ro da catedral de Compostela.

A obra do Mestre Mateo e o seu obradoiro é
un dos máximos expoñentes da cultura europea.
Afundación amosou grande interese por esta re-
cuperación que comezamos no 1990 coa publi-
cación do traballo de Ramón Otero e Ramón

Izquierdo sobre este coro que foi esculpido pa-
ra a catedral polo ano 1200 e que formaba cor-
po unido ao Pórtico da Gloria. O coro foi derru-
bado no 1603. Algunhas pezas foron colocadas
na Porta Santa, outras, sen valor iconográfico
nin funcional inmediato para os homes do sécu-
lo XVII, serviron de material de recheo e pavi-
mentación. Algunhas atopámolas agora, de xei-
to fortuíto, nas excavacións da catedral. De aí
partiu o proxecto de reconstrución, que foi su-
fragado ao cento por cento pola fundación.

As bolsas

As bolsas de estudo da fundación son ou-
tra das actividades estrela.

Desde o 1967 funciona un ambicioso pro-
xecto de bolsas a todos os niveis, desde o ensi-
no primario á universidade, concedendo máis
de 13.000 bolsas [hoxe xa hai máis de 14.000
bolseiros], entre as que quero destacar as entre-
gadas aos fillos de emigrantes. No 1990, a fun-
dación, á vista de que as bolsas para os primei-
ros estudos xa estaban cubertas pola Adminis-
tración, comezou un programa para a mplia-
ción de estudos nas máis prestixiosas universi-
dades do mundo. Os estudantes, cando asinan o
contrato, comprométense moralmente a volver
traballar en Galiza, e aínda que este compromi-
so é unicamente moral –pois a ninguén se lle
pode obrigar a traballar o resto da súa vida nun
lugar determinado– teño que dicir, ledamente,
que están a facer honor ao asinado.♦
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Sobre o Bio Bac
Si, o produto Bio Bac, saíu do zulo
no que estivo secuestrado. O seu
secuestro sucedeu en novembro do
2002 coa connivencia da entón mi-
nistra de Sanidade, Ana Pastor.

O PSOE comprometérase a
legalizar este documento de che-
gar a gobernar. O BNG defendeu
os dereitos dos doentes. No pro-
ceso estiveron presentes nove
xuíces, que seguen a buscar indi-
cios delitivos nunha trama que
lles privou aos enfermos dun re-
medio que circulou de boca en
boca durante 30 anos, dez dos ca-
les estivo sufragado pola seguri-
dade social. Pero malia que a xus-
tiza indicou que os enfermos te-
ñen dereito a que o medicamento
sexa legal, as autoridades sanita-
rias seguen a negarse a admitir o
Bio Bac como tratamento útil.

Non se entende esta negativa
cando este produto está xa lega-
lizado en Bélxica, Portugal e Es-
lovenia e de aquí a pouco nou-
tros países. Na farmacia vende-
rana como complemento alimen-
tario para usos especiais.

A deputada do BNG, Olaia
Fernández Davila, asumindo un-
ha vez mais o compromiso e
fidelidade coa defensa das gran-
des cuestións sociais que afectan
ás persoas e os seus direitos

constitucionais, vén de facer un-
ha quenda de preguntas parla-
mentarias á ministra de Sanida-
de, Helena Salgado, sobre o caso
que nos ocupa e que mans negras
moveron os fíos indutivos do se-
cuestro. Coido que a ministra res-
postaralle tocando de ouvido e
dirá o que lle deixen dicir, cousa
que eu sospeito vai ser así. Máis
a resposta sensata, poderán vos-
tedes atopala no libro Traficantes
de salud, de Miguel Jara (edito-
rial Icaria). Moi recomendábel.♦

MANUEL GUERRA FERREIRA
(VIGO)

Voto inmigrante
Quédame un amargor, algo dife-
rente, destas eleccións locais a
respecto doutros comicios nos
que calquera de nós participara.

Estas eleccións eran para es-
coller a corporación de goberno
que vai deseñar durante os próxi-
mos catro anos as políticas capa-
ces de desenvolveren as nosas in-
quedanzas, as políticas que debu-
xen un Concello máis noso, que
resolvan aqueles problemas que
xurdan ou os que xa temos agora.
Pois ben, ese mal gusto que sinto
vén porque, sendo estas eleccións
as do goberno máis perto de nós
por excelencia, que ocorre con
esoutras persoas veciñas nosas
que non poden exercer o sufraxio?
Estoume a referir aos inmigrantes,
que pagan impostos e comparten
veciñanza nos servizos sociais, na
educación ou na programación
cultural do Concello. Eles ven co-
ma nós as eivas que hai, que as-
pectos se poden corrixir ou mello-
rar… pero fican en silencio por-
que non poden votar seica porque

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Era conselleiro do Banco Pastor e Unión Fenosa e directivo da Fundación Barrié

Morre Xoaquín Arias, figura clave
na recente historia cultural de Galiza

Unha persoa foi a
unha axencia de
viaxes e pediu prezo
para unha semana de
vacacións en Darfur,
pero en rea lidade
quería dicir C ancún.
A primeira a tópase
en Sudán e está en
guerra e a  segunda
na costa de México e
é unha das zonas
turísticas má is
visitadas do mundo.
A xente pasa o día
escoitanto a televisión
e a radio, noticias
rápidas e sen
contexto. A  cabez a
quéda lle como unha
ba tedora e iso, ás
veces, pode traer
consecuencias
graves.

Un empresario,
bastante importante ,
próximo á xubilación,
di que el prefire o
sistema de segunda
volta e non o de
coa licións. A té a í
ben, pero logo pon o
exemplo de A lemaña ,
onde non ha i
segunda volta e si
unha gran coa lición.
Menos ma l que non
menciona Ita lia , onde
durante décadas
gobernou unha
coa lición múltipla ,
coñecida co nome do
pentapartido. Foi na
época na que má is
medrou o país.

Déronse conta do
que se parecen
Vicente Irisarri,
previsíbel a lca lde
socia lista de Ferrol e
o cantautor Javier
Krahe?

A falta de
liberdade de
expresión en
Venezue la  c lama ao

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



Paulino Trabazos xa non está connosco. Como
sempre contra a dor do irreversíbel avivamos a
lembranza, cada quen suportando a propia cul-
pa polas cousas aprazadas, as cartas non escri-
tas, as chamadas non feitas. Pero por riba de
todo avivamos a lembranza do compartido e
sentimos medrar o afecto de tantos anos en-
chendo o mellor que podemos o seu oco. 

Xa vos avisarei para celebrar xuntos os
meus 50 anos, dicíanos o Paulino nunha te-
rraza en Samil hai uns meses, aproveitando o
doce outono. Xa vos avisarei e sorríanlle os
ollos querendo crer nas palabras, reflectindo
nos nosos o cariño. Xa dous anos antes viñe-
ra de visita comunicarnos aos achegados, e á
familia, a súa enfermidade. Teño cancro, é
mellor falar estas cousas que agachalas. Teño
cancro no pulmón, díxome o médico: tes un-
ha pataca duns dez centímetros. Aínda rimos
coa ocorrencia. Daquela coñecemos a Rosa,
venturoso e definitivo agasallo da vida antes
da desdita. Rosa revelación do amor, compa-
ña, bálsamo, paliativo, todo canto pode ser
un ser humano para outro. A derradeira sorte
de Paulino.

No Nadal estiveramos xuntos, andaba a
modo, con bastón, e confesara: teño as mans
de area, non sinto, non podo abotoarme. O
cerebro está afectado e non lles manda sinais
aos membros, é un efecto do tratamento, di-
cía, e teimaba no proxecto: a finais de xanei-
ro xa vos aviso para celebrar o meu aniver-
sario. Pero Paulino era xa un home devasta-
do pola doenza, mans de area. Choramos de
pena logo de despedirnos. Era cousa anun-
ciada. A celebración non foi posíbel, o aviso
foi de morte.

Paulino Trabazos, o noso amigo, foi un
vigués sinalado polo seu tempo. Pertenceu a
unha xeración que xa militaba non ben rema-
tado o bacharelato, pero el foi dos bos e re-
sistentes, foi un sobrevivente. Renunciara
aos estudos universitarios por achegar, coa
súa entrega organizada, o horizonte de trans-
formación social. Cousas doutros tempos,
cousas da inocente soberbia moza que cre
poder co mundo. Os acontecementos disco-
rreron ben diferentes ao que criamos daque-
la. Non houbo Ruptura nin farrapo de gaita.
O Paulino era bo como digo, bo, quero dicir
falto de maldade e polo mesmo acaso máis
vulnerábel. O choque coa realidade, a Tran-
sición foi un amaño para estómagos intere-
seiros ou blindados, non lle fixo culpar a nin-
guén dos anos investidos en quimeras, nin
subirse ao carro do poder, pero xa nada foi
igual, a vida acelerouse nun devorador pre-
sente. Enganchouse, era doado atopar de to-
do, pasou anos no gume, entrando e saíndo
do pozo pero, sendo resistente, soubo aboiar

a base de vontade e desintoxicouse. Fixo
oposicións entrou a traballar nun xulgado
perto de Barcelona e logo xa en Valencia, pe-

ro a vida non é xusta e non lle deixou cele-
brar os seus 50 anos.   

Para as xentes de Vigo queda de Paulino,
debe quedar, a súa exemplar folga de fame
sostida 22 días nunha caravana contra a insa-
nia represiva de Manoel Soto, daquela alcal-
de. Cómpre lembralo. Paulino era, van aló
máis de 20 anos, traballador na recollida do
lixo e sindicalista. Aturou a folga porque era
bo e resistente, pero tamén porque era teimu-
do e fiel como din que son os tauro. 

Pensamos en ti e lembramos o teu apetito
voraz, o teu sorriso pronto e o teu ánimo for-
te, pero, sobre todo, a túa fidelidade ás per-
soas amigas e ás ideas de transformación so-
cial. Paulino, viva a nación do traballo; viva
Galiza; viva a República.♦
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Paulino Trabazos, o sobrevivente bo
XABIER PAZ

‘Para as xentes de Vigo
queda de Paulino, debe

quedar, a súa exemplar folga
de fame sostida 22 días nunha

caravana contra a insania
represiva de Manoel Soto”

ceo .  Todos aque les
med ios que
democra tic amente
de fend í an o
magnicid io ,  o motín
na  rúa  e a
desobed ienci a  civi l
comez an a  ser
chamados a  c ap ítulo
po las autoridades.

Escóitanse os
comentarios nunha
emisora de M adrid: o
PS O E fundido, a
derrota , a  auga ao
pescozo. E iso que se
tra ta da C adea SER.
Por que ra zón tanto
pesimismo? Será que
M adrid é o único
importante . Ás veces
tanto centra lismo
causa depresión.

Din os ana l istas
que nas p asa d as
e leccións os
na ciona l ismos,  en
conxunto ,  b a ixaron
unhas décimas.  Q ue
a l ivio .  Va ise po lo bo
c amiño .  De a gora
en d i ante os
expertos de Esp aña
poderán ded ic arse
ao que re a lmente
importa .  Por
exemp lo ,  a
de terminar a
autenticid a de d a
esp a d a  do C id ,  a
f amosa  Ti zona ,
como xa  están a
f a cer a  C omunid a de
de C aste l a  e León e
o M inisterio de
Cultura.

A ANV sacou uns
magníficos resultados
nos seus feudos
municipa is vascos.
Tamén repetiron éxito
ou incluso medraron
os a lca ldes do
Levante acusados de
corrupción
urbanística . Son dous
casos dispares, pero
teñen a lgo en común.
N in os electores dun
lado, nin os do outro
lles fixeron moito caso
aos medios de
comunicación.♦

Gonzalo

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tampouco nós votamos nos seus
países de orixe. Iso depende, aín-
da que se así for, que? O deseño
da sociedade que quero en anceio
non pode incluír cidadáns de pri-
meira e de segunda.

Abonda xa de medidas que
reflecten a desigualdade, caso do
salario da liberdade, que exclúe
as inmigrantes sen papeis. Ou o
que é peor, que as denunciantes
de maos tratos acaben cun expe-
diente de expulsión.

Todo define, constrúe, vai
maquetando a nosa sociedade,
tanto a de hoxe coma a de mañá.
E continúo sen entender por que
os case 70.000 inmigrantes que
temos en Galiza non puidesen
votar o 27 de maio. A que lle te-
mos medo?♦

LAURA BUGALLO
(SANTIAGO)



Vostede chega á secretaría de
ADEGA no momento en que se
intensifica o cambio político en
Galiza. Como ve as posibilida-
des de traballar polo ambiente e
pola prservación da natureza?

Dende as últimas eleccións
autonómicas o diálogo coa Ad-
ministración mellorou moito.
Levabamos moitos anos sen nin-
gun tipo de diálogo, non tiñamos
relacións coa Admnistración, e
iso era moi negativo, á marxe de
que puidese afectarlles ou non ás
nosas políticas. Co cambio de
goberno autonómico conseguiu-
se ter relacións institucionais en-
tre ADEGA e as distintas consella-
rías da Xunta, e nós o que agar-
damos agora é que polo menos
poidamos ter un diálogo, que é o
que inicialmente necesitamos.
Dende ADEGA gustaríanos pre-
sentar o noso proxecto para Gali-
za en relación co ambiente e a
sustentabilidade. Cos anteriores
gobernos do PP en moitos casos
non puido ser, e non porque nós

non mostraramos interese, e, po-
lo tanto, o que desexamos é rela-
ción institucional de diálogo co-
as distintas administracións que
se deriven do 27-M.

Que pode traer de bo para
o ambiente que tres de cada
catro galegos pasen a ser go-
bernados por alcaldes e cor-
poracións nacionalistas e so-
cialistas?

As perspectivas e as sensibi-
lidades van ser diferentes. O PP
na oposición segue na mesma li-
ña, reivindicando a piscifactoría
en Touriñán ou dicindo que, se
chegan ao poder, botarán abaixo
a nova Lei de Urbanismo. Nós
coidamos que este é o momento
para que poidamos darnos a co-
ñecer nas vilas e para traballar da
man coa Administración. Sem-
pre que poidamos traballar con-
xuntamente coa Administración
farémolo. O cambio implica que
poidamos dialogar e traballar
conxuntamente en determinados
campos para mellorar o ambien-

te e a sustentabilidade deste país.
Como estamos no que se re-

fire a ese ambiente e a esa sus-
tentabilidade?

Dende o goberno obsérvase
unha certa sensibilidade. Vense
boas intencións e o que quizais
nos falte é unha maior contun-
dencia en determinadas accións.
En moitos casos hai boas pala-
bras pero aínda non hai feitos
consumados. O que se está ven-
do é que a nivel urbanístico hai
unha demanda social e, polo tan-
to, houbo que aprobar unha lei
que é moi postiva, pero que non
é a panacea. Ten os seus límites.
Non se pode construír a menos
de 500 metros, pero en determi-
nados concellos que non teñan
planos urbanísticos aprobados,
en determinadas poboacións o
núcleo urbano xa chegou a me-
nos deses metros, etc. Realmente
a lei é un avance pero aínda hai
cousas sen facer. Hai planos que
aínda non se aprobaron. O de re-
siduos, o de enerxías... As boas

verbas que se nos deron agora
hai que concretalas.

Cal é o cancro da natureza
e do ambiente en Galiza?

O ladrillo é un dos grandes
problemas. O urbanismo descon-
trolado, a cementación que está
experimentando o país e a conta-
minación dos ríos son os nosos
problemas máis graves. Segue
habendo evidencias de que os
nosos ríos están moi contamina-
dos e moi degradados polos ver-
tidos industriais. Outro tema pre-
ocupante é o tratamento do lixo e
a cantidade de residuos que se
está xerando no país. Tamén nos
preocupa a proliferación de can-
teiras en espazos naturais. Hai
que lograr unha moratoria das
canteiras a ceo aberto.

Quen contamina máis en
Galiza? A Administración ou a
actividade privada?

As grandes contaminantes
son as centrais térmicas. Dúas
delas son das máis contaminan-
tes de Europa. Iso non quere di-

cir que o sector público non es-
tea contribuíndo tamén á conta-
minación a través do favorece-
mento do transporte privado, pe-
ro o real é que as grandes conta-
minantes son as industrias posto
que son as que emiten unha
maior cantidade de CO2 e outros
gases de efecto invernadoiro.

Dicíalle o da Administra-
ción porque aí está a contami-
nación das augas por falta de
depuración axeitada.

As administracións contami-
nan en tanto que non cumpren a
directiva marco da auga que tiña
que estar transposta dende o
2000 e que se foi alongando até
o 2015. A realidade é que sempre
imos moi lentos. A Administra-
ción anterior non fixo absoluta-
mente nada e a de agora ofrece
indicios de que intenta mellorar
a situación, pero cómpre gastar
moitísimo diñeiro en solucionar
estas problemáticas. Ferrol ten
unha depuración deficiente, Vigo
tamén, Santiago igual, A Coruña
verte directamente, etc. De aí
que nós pensaramos en pór en
marcha o Proxecto Ríos.

Que é o Proxecto Ríos?
Un proxecto de voluntariado

ambiental. Os ríos están ao bordo
do colapso, por cntaminación en
moitos caos ou por introdución
de especies alóctonas noutros, e
en ADEGA entendemos que era
necesario incentivar a partici-
pación da cidadanía na conserva-
ción dos ríos demandándolle á
Administración responsabilida-
des. Se a sociedade non se mobi-
liza, a Administración de por si
non vai facer moito. Co Proxecto
Ríos estamos creando unha rede
de cidadáns que inspeccionan e
percorren os ríos dando datos cos
que logo facemos un informe
anual do estado dos ríos galegos
que lle presentamos á Adminis-
tración para que modifique deter-
minadas accións que observan os
nosos voluntarios. Algo parecido
ao que estamos levando a cabo
tamén coa Rede Natura, que na-
ceu dun xeito moi similar.

Como vai esta experiencia
até agora?

Cun desevolvemento moi po-
sitivo. Xa hai 215 grupos partici-
pando no Proxecto Ríos e mos-
trando unha verdadeira sensibili-
dade por estes problemas.

Mentres falamos de todo is-
to na ría de Ferrol hai case un-
ha batalla de mariscadores
contra a entrada de gaseiros en
Reganosa. Que opina ADEGA
deste problema?

En ADEGA sempre tivemos
unha postura clara. Non quere-
mos a Reganosa dentro da ría.
De feito, a nosa delegación de
Ferrol é moi activa e está contri-
buíndo ás mobilizacións dentro
do Comité de Emerxencia da
Ría. Nós entendiamos que Mu-
gardos non era a localización
axeitada e revindicamos dende
sempre que Reganosa estivese
fóra da ría. Seguimos mantendo
que non é o lugar axeitado e se-
guimos demandándolle á Admi-
nistración que se traslade ao por-
to exterior. Como ocorreu cos
depósitos de Ferrazo en Vilagar-
cía, onde houbo unha sentenza
que obriga a que non poidan es-
tar no seu lugar orixinal.♦
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Viqui Rodríguez
“Hai que lograr unha moratoria das canteiras a ceo aberto”

PERFECTO CONDE

Dende hai unhas semanas, Viqui Rodríguez, profesora do IES Castro Alobre
de Vilagarcía de Arousa, é secretaria xeral de ADEGA. Tamén segue coordi-
nando o Proxecto Ríos que ten en marcha esta organización ecoloxista galega.

P. C O N DE

5 DE XUÑO: DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE



Que reivindicacións están de-
trás desta folga da construción
en Pontevedra?

Procuramos un convenio co-
lectivo de ámbito provincial que
inverta a situación de deterioro
galopante das condicións sala-
riais e de traballo. As xornadas
reais son de dez horas, parte do
salario págase en diñeiro negro,
o poder adquisitivo redúcese e a
sinistralidade cébase neste colec-
tivo por mor da precariedade.
Tamén pretendemos traballar en
xornada continuada de maio a
setembro por cuestións de saúde
laboral e de mellora das condi-
cións de traballo. Por último, a
outra gran reivindicación é esta-
belecer un complemento de pos-
to de traballo que recoñeza as ca-
tegorías e capacidades laborais,
porque na actualidade a diferen-
za entre un peón que vén de en-
trar no sector e un oficial de pri-
meira, que é quen en realidade
leva unha obra, son 42 euros.

E a patronal da Asociación
Provincial de Empresarios da
Construción, APEC, que ofrece?

Nin sequera negocia. Escúda-
se detrás de que en Madrid está a
negociarse nun convenio estatal,
pero o anterior foi anulado pola
Audiencia Nacional e o Tribunal
Supremo tras un recurso da CIG
porque invadía materias básicas

de negociación dos ámbitos infe-
riores como a xornada e os sala-
rios. Os empresarios acudiron á
mesa de negociación porque é
obrigatorio que o fagan, mais a
postura é non negociar, por iso fo-
mos á folga o 23 e 24 de maio. Se
non hai negociación, a finais de
xuño haberá un paro indefinido.

Mais a patronal deu porcen-
taxes baixas de participación na
folga do 23 e 24 de maio.

Nós non demos ningún dato
porque é imposíbel facelo. Pola
mañá do 23 a patronal deu unha
participación no paro do 20%.
Pola tarde dixo que era do 39,5%
e, ao día seguinte, con maior se-
guimento, dun 36%. Falar de
39,5%, con aproximacións deci-
mais, dá risa porque a nivel pro-
vincial este é un sector moi ato-
mizado composto por 35.000 tra-
balladores por conta allea e
10.000 por conta propia; é impo-
síbel dar datos e moito menos que
os dea a APEC, que só ten afilia-
das a 215 empresas, cando en
Pontevedra son 5.000, moitas de-
las con oito ou dez empregados
esparexidos por obras distintas.

Entón vostedes tampouco
poden estar seguros do éxito
da folga.

Sabemos que houbo un segui-
mento absoluto nas zonas de máis
peso. Admitimos que Silleda non

parou, pero o que é visíbel en Vi-
go e área metropolitana, Salvate-
rra e a plataforma loxística e en
lugares como eses, aí o paro foi
total. Cando iniciamos esta folga
tamén o fixemos para medir for-
zas e porque sentíamos que o sec-
tor reclamaba mobilizacións para
mellorar de forma substancial as
súas condicións salariais e de tra-
ballo. Tras a folga temos a sensa-
ción de que contamos con apoio.
Non había un paro por este moti-
vo desde había 18 anos.

Por que razón?
Porque, aínda que nós, a

CIG, eramos a forza maioritaria,
non eramos hexemónicos e UGT
e CC OO aliábanse coa patronal
para pactar uns convenios que
non melloraban a situación do
sector. Ese contexto permanente
levou a que no último proceso de
eleccións sindicais que comezou
en outubro de 2006 a CIG conse-
guise o 52% dos delegados e a
lexitimidade para representar o
sector. Nese momento comezou
a reivindicación en serio.

Até o momento se cadra os
traballadores non considera-
ban necesario ir lonxe nas súas
reivindicacións.

Os traballadores teñen ollos e
ven como a construción é o prin-
cipal motor económico de todo
Estado. Ven a riqueza que xera e
tamén ven como en lugar de ir pa-
ra eles parte desa riqueza, cada día
que pasa empobrécense e teñen
peores condicións de traballo. Nas
obras, os fontaneiros ou os carpin-
teiros, con convenios propios, hai
anos estaban igualados aos traba-
lladores da construción, hoxe as
súas condicións son mellores.

A sinistralidade laboral ten
algo que ver co deterioro das
condicións de traballo?

É unha consecuencia. A Ad-
ministración mira para outro lado
con tal de que a construción tire
da economía. Calquera botado
para adiante pode montar unha
empresa de construción, non pre-
cisa de ningún aval serio nin o
someten a uns controis de calida-
de e seguridade laboral. Iso, coas
longas xornadas, co deterioro das
condicións de traballo e unha le-
xislación moi bonita sobre o pa-
pel pero que non se axusta ao
sector, o único que fan é que os
traballadores caian como mos-
cas. É certo que cando unha em-
presa ten un susto toma algunhas
medidas, pero é necesario un pla-
no xeral ambicioso que estea en
relación coa escala do problema
e do sector. O que acontece é que
controlar provoca certa parálise e
non están dispostos a que se de-
teña o máis mínimo o sector que
tira da economía.♦

O bipartito avanza
MANUEL CAO

Unha lectura rápida dos resultados do 27-M revela que o po-
der do bipartito na Xunta de Galicia está a irradiar a súa in-
fluencia inexorábel nos microespazos locais antes hexemo-
nizados polo PP. Á parte da diferenza cuantitativa, a clave
dos resultados está no poder cualitativo que incorpora a con-
quista dun número superior de alcaldías por parte do bino-
mio PSOE-BNG, situación que xerará rendementos a medio
prazo que converterán en definitivo o cambio en Galicia. Is-
to é o importante pero existen consecuencias específicas pa-
ra cada forza política. 

O PP resistiu ben nas cidades galegas pero foise desmoro-
nando nas pequenas vilas e en moitos concellos do interior. A
traquinada mediática madrileña pode influír nalgúns dos co-
lectivos das cidades pero é máis complicado penetrar con ese
discurso desmesurado na sociedade plural e diversa das áreas
metropolítanas e rurais. O problema principal do PP radica na
incompatibilidade do seu discurso cos demais grupos políti-
cos sendo reseñábel desta vez o fracaso da estratexia das can-
didaturas independentes afíns e a imposibilidade de captar
tránsfugas por falta de atractivos. Perdida a Deputación de
Lugo e minimizada a influencia en Ourense só goberna en vi-
las importantes como Ribeira, Lalín, Verín, Xinzo, Vilalba e
algunha outras mediante pactos.

O PSdeG-PSOE rendibilizou a influencia da Xunta aca-
dando un gran poder cualitativo en concelleiros e alcaldes
pero case sempre con pactos co BNG. O préstamo do voto
do PP nas cidades está en vías de desaparición (A Coruña,
Vigo, Pontevedra) obrigando a  estratexias específicas para
as grandes cidades pero, pola contra, o avance en territorios
do rural e das áreas metropolítanas é moi importante e será
duradeiro ao penetrar en lugares electoralmente máis está-
beis. Con alcaldías en seis das sete grandes cidades e coa
presidencia das deputacións da Coruña e Lugo tamén son
importantes as cotas de poder en vilas e, sobre todo, as no-
vas alcaldías do rural.

O BNG mantivo globalmente o número de votos, aca-
dou resultados desiguais nas cidades pero en troques incre-
mentou o seu poder de decisión como socio necesario en to-
das as cidades de Galicia. Nestes resultados deberon influír
principalmente factores asociados ás características dos
candidatos pero, en xeral, o BNG penetrou en bolsas de tra-
dición histórica do PP e, sobre todo, nas áreas metropolita-
nas e parte do rural acadando algúns resultados espectacu-
lares como a maioría absoluta en Monforte, a volta ao po-
der nas comarcas do Morrazo ou a vitoria en terras de Me-
lide e Carballo. Tamén será socio de goberno necesario en
moitos concellos do rural.

Estas eleccións representaron a primeira toma de con-
tacto cos votantes despois do 19-X de 2005 e cómpre des-
tacar un pequeno aumento da abstención e unha reafirma-
ción do bipartito que se consolida territorialmente e au-
menta o grao de cohesión interna pois agora resulta indis-
pensábel a coordinación e colaboración entre dous grupos
políticos que se necesitan mutuamente. A cultura da coali-
ción refórzase incentivando nos axentes estratexias de ne-
gociación máis rápidas que afortalarán a capacidade de ela-
boración, discusión, aprobación e implementación das polí-
ticas públicas. A acción de goberno será rendibilizada con
maior facilidade polos dous socios e a aplicación das medi-
das político-económicas será máis efectiva polo desmante-
lamento do sistema clientelar. 

En ausencia de sucesos imprevisíbeis hoxe por hoxe se-
mella xa irreversíbel o cambio en Galicia e a confirmación
dun mapa político plural que afectará de xeito decisivo á
propia configuración do Estado das Autonomías inutilizan-
do a estratexia centralista dun PP que ve como se esvaecen
as posibilidades de gobernar en moitos concellos e comuni-
dades autónomas.♦

‘O bipartito aumenta
o grao de cohesión interna

pois agora resulta indispensábel
a coordinación e colaboración

entre dous grupos políticos
que se necesitan

mutuamente”
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Xosé Xoán Melón
‘Na construción, o sector que tira

da economía, as condicións laborais
son pésimas, de aí as folgas’

H. VIXANDE

O sector da construción na provincia de Pontevedra afronta unha situación de conflitividade laboral
relacionada cun convenio colectivo que a CIG quere negociar ante a negativa da patronal. Explícao
Xosé Xoán Melón, secretario nacional da Construción e Madeira da CIG, o sindicato hexemónico.

PA C O  VILABARR O S
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A
globalización
virtual
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Aprincipios da
década do 1990,
no apoxeo das

teorías do fin da historia
e do pensamento único, a
globalización era
presentada como o
futuro inmediato. Na súa
posta en escena dicíase
que era un proceso
irreversíbel. Pero na
realidade, a economía
internacional non deixa
de ser unha colección
das  nacionais. Os
organismos que foron
estandarte da
globalización, algúns
nacidos ao remate da
Segunda Guerra
Mundial, como o Fondo
Monetario Internacional
ou o Banco Internacional
de Reconstrución e
Fomento, na actualidade
Banco Mundial, e outros
que naceron na década
do 1990, como a
Organización Mundial
do Comercio, están
nunha fonda crise, que
pode ser decisiva. Xa
nunca serán o que foron.
Por outra banda, o
capital máis importante
das vendas das
transnacionais segue a
estar nos países de orixe.
As elites do mundo
económico compiten
entre si. Os EE UU,
máximos predicadores
do libre comercio,
practican nas súas
fronteiras o
proteccionismo máis
radical. Constátase que a
globalización do sector
financieiro foi máis
rápida e importante ca a
do produtivo. 

Hai que ter en conta,
na análise do fracaso da
globalización como
alternativa, a resistencia
popular. Non unicamente
nas grandes
manifestacións, nos
encontros e foros
alternativos, senón tamén
no día a día das
organizacións sociais,
nomeadamente as de
América, Asia e África.

Na aparición do
termo globalización
había o intento de
agochar a palabra
innomeábel: o
capitalismo, modo de
produción vixente na
meirande parte dos
países e que, na súa fase
imperialista, outra
palabra impronunciada,
se caracterizou sempre
por unha economía non
regulada, especulativa,
xerárquica.♦

É difícil atopar argumen-
tos para considerar a
RCTV (Radio Caracas Te-
levisión) como un crisol
de liberdade, de respecto
ao Estado de dereito ou de
veracidade informativa
cando na etapa previa ao
golpe de Estado facía cha-
mamentos á sublevación militar ou á desobe-
diencia tributaria, emitiu a falsa renuncia do
presidente, o seu director xeral Marcel Gra-
nier asinou a acta que proclamaba a ditadura
de Pedro Carmona ou equiparou o Tribunal
Superior de Xustiza cun bordel, cualificou de
aduladores de delincuentes os xornalistas que
defenden o proceso de cambio cando despe-
diu os traballadores que simpatizaban co go-
berno lexítimo, ordenoulle ao seu xerente de
produción, Andrés Izara, que non emitise in-
formación ningunha de Hugo Chávez, dos
seus seguidores, dos seus ministros, ou sim-
patizantes... cando a RCTV é un referente da
televisión que banaliza os contidos...

Pero a verdadeira dimensión do conflito
que se internacionalizou non está en que non
se renovase unha licenza que expiraba, cousa
que xa acontecera coa RCTV durante os man-
datos de Herrera Campins, Carlos Andrés Pé-
rez ou Rafael Caldera... senón no cuestiona-
mento progresivo do papel dos medios cando
pretenden interferir nos procesos democráticos
como aconteceu no Brasil co Grupo Globo du-
rante as eleccións presidenciais, con Televisa
en México no seu acoso a Andrés López Obra-
dor, con Ollanta Humala en Perú, etc. 

Nestes días de conflito álxido, a CNN en
español que emite en Venezuela dende a súa
sede en Atlanta (EE UU), difundía imaxes
falsas da protestas, indicando que eran en
Caracas, cando en realidade eran  resesas,
pertencían a unha marcha de xornalistas en

Acapulco protestando contra o asasinato dun
compañeiro de profesión. 

Liberdade de información non pode sig-
nificar impunidade para a manipulación.

Os servizos de intelixencia venezuelanos,
que melloraron substancialmente a súa
eficiencia dende a chegada de asesoramento
cubano, alertaran hai meses, da articulación
dunha campaña internacional. 

Tanto o Grupo de Diarios de América
(GDA) que agrupa 11 poderosos xornais de
América Latina, como a Rede Mundial de
Editores e Propietarios de Medios de Co-
municación (IPI) decidiron a finais do 2006
comezar a ser altofalantes expansivos do
caso, e de presentar  ata a reiteración a non
renovación como un ataque a liberdade de
prensa. En sinalar que RCTV era a única
cadea abertamente opositora que quedaba,
cando en realidade o 80 por cento dos medios

non son afectos ao goberno.
Son conscientes os edi-

tores de que existe unha
demanda crecente de revi-
sar o modelo actual de in-
terferencias dos media nos
comportamentos electo-
rais. Trataron de facer un
cortalumes para non saír

queimados noutros países. O lema “Outra in-
formación é posíbel” xa forma parte das rei-
vindicacións da maioría do partidos progre-
sistas de América Latina que demandan
igualdade de oportunidades nos medios.

O dereito á información e opinión debe
ser sagrado nas democracias, pero a manipu-
lación, a mentira ou a conspiración antide-
mocrática non pode ter acollida baixo o pa-
raugas da liberdade de prensa.

As doenzas do mapa audiovisual non son
exclusivas da oposición. Tampouco o Canal
Público, Venezuelana de Televisión, é un
exemplo de pluralidade e de imparcialidade.
Probabelmente a  nova Canle 2, TVES (Tele-
visora Venezolana Social) tampouco o sexa,
nin teña unha programación que resulte
atractiva para os sectores non politizados, ou
a decisión do Tribunal supremo de Xustiza
de ceder temporalmente a infraestrutura tec-
nolóxica da emisora privada sexa moi cues-
tionábel. Pero o dereito do Estado a adminis-
trar o espazo das ondas e da radiodifusión
non é unha rareza venezuelana, senón unha
constante do dereito internacional. 

O caso RCTV debería servir de reflexión
para habilitar un marco internacional estábel
de transparencia na adxudicación de frecuen-
cias, para afortalar a liberdade de informa-
ción e opinión ou para delimitar  un código
que dirima responsabilidades dos medios im-
plicados en comportamentos pouco éticos
que degradan a democracia.♦

Crónicas do mundo

Radio Caracas Televisión
LAUDELINO PELLITERO

‘A RCTV non era
a única cadea abertamente

opositora, o 80%
dos medios non son afectos

ao goberno”

Cando George Bush visitou a India en mar-
zo do 2006 houbo quen comparou esta au-
daz pirueta diplomática coa exhibida por Ri-
chard Nixon cando visitou a China no 1972.
Se daquela se trataba de facer pinza coa Chi-
na fronte á URSS, agora Washington tenta-
ría estabelecer unha alianza con Nova Delhi
para encorsetar a emerxencia chinesa, un te-
mor compartido que uniría as diplomacias
de ambos os países. O eixo básico deste en-
tendemento sería un polémico acordo para
lle proporcionar combustíbel e tecnoloxía
nuclear para uso civil á India quen, pola súa
banda, se comprometería a separar usos mi-
litares e civís nas súas instalacións nucleares
e a permitir a supervisión internacional. En
decembro do ano pasado, o Congreso esta-
dounidense, nunha exhibición máis da dupla
vara de medir a propósito das ambicións nu-
cleares segundo de quen proveñan, aprobou
a norma que lle autoriza a Bush a cooperar
coa India en materia de enerxía nuclear. Pe-
ro cando todo parecía despexado, os nuba-
rróns axexaron no horizonte. 

No formal, as diferenzas entre ambos
os países están relacionadas coa realiza-
ción das probas nucleares, a reciclaxe dos
residuos radioactivos, a transferencia de
tecnoloxías e a subministración estábel de
material nuclear. O máis delicado é o asun-
to das probas. Nova Delhi non quere asu-
mir compromisos neste aspecto, pois con-
sidera que é un asunto que lle afecta á súa
soberanía e non admite restricións nun
contorno internacional e rexional tan cam-
biante e cun veciño, Paquistán, tan inestá-
bel que podería obrigarlle a retomar as ci-
tadas probas, hoxe afectadas por unha mo-
ratoria voluntaria. Pero para os EE UU é
imposíbel un acordo bilateral se a India in-
siste en reservarse unilateralmente o derei-
to de retomar as probas nucleares. Ade-

mais, neste caso, alén da ruptura automáti-
ca do acordo, Nova Delhi debería devolver-
lle a Washington todo o combustíbel impor-
tado, esixencia inacep-
tábel para a India. 

Pero o fondo da di-
verxencia transcende
con moito o problema
estrito da cooperación
no uso da enerxía nu-
clear. A India ten a evi-
dente ambición de con-
firmarse como unha
gran potencia rexional
e mundial e os seus pro-
gramas neste e noutros
campos enmárcanse ne-
se proxecto de alcance
no que insire a posíbel
cooperación con Was-
hington, claramente su-
bordinada á consecu-
ción daquel obxectivo.
Os EEUU, pola súa
banda, queren seducir a
India coa enerxía nu-
clear para afianzala co-
ma un piar máis dunha
estratexia global que
debe garantir a súa he-
xemonía planetaria,
fragmentando e conten-
do a influencia doutras
potencias da zona.

Nicholas Burns,
subsecretario de Esta-
do e xefe negociador
coa India, tiña previsto
desprazarse a este país
na segunda quincena de maio, pero o fra-
caso das consultas sobre os flocos do acor-
do, frustraron a visita que foi aprazada si-

ne die ante as fortes discrepancias. Quere
iso dicir que todo vaia quedar en nada?
Probabelmente non, pero non vai ser tan

doado como algúns
imaxinaban.

A China ten unha
oportunidade se é
quen de ofrecerlle ga-
rantías de seguridade
á India e estabelecer
amplos marcos de en-
tendemento que pasen
páxina da delicada
historia común. A pa-
sada semana visitou
Beijing o xefe do Es-
tado Maior do exérci-
to indio, Joginder Jas-
want Singh, quen foi
recibido polo vicepre-
sidente Zeng Qing-
hong e altas autorida-
des militares chinesas.
A aproximación á In-
dia ten moitos valedo-
res na intelectualidade
chinesa máis influente
e os beneficios xera-
dos pola harmoniza-
ción de dúas grandes
economías que se
complementan en nu-
merosos aspectos, po-
den abrir expectativas
a unha alianza civiliza-
toria que polas súas di-
mensións aseguraría un
impacto global. Pero
tamén aquí as diferen-

zas entre ambos non son de pouco calado.♦

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

India-EE UU: Detonado o acordo nuclear?
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A India ten a evidente
ambición de confirmarse
como unha gran potencia

rexional e mundial e
os seus programas,

neste e noutros campos,
enmárcanse nese proxecto”

George Bush e Manmohan Singh.
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Seareiros
contra famosos
a prol das
seleccións oficiais

A.N.T.
Seareiros Galegos convocou unha
xornada lúdico-reivindicativa a
prol da oficialidade das seleccións
deportivas o 2 de xuño. Para este
grupo, Galiza non se pode confor-
mar con ter un partido ao ano se-
nón que cómpre esixir dos poderes
autónomo e estatal pasos cara á
normalización competitiva.

No campo de Santa Isabel de
Santiago celebrarase un partido de
fútbol entre membros de Seareiros
Galegos e persoeiros a partir das
16h30, que quere ser unha homena-
xe ao encontro da Estrada no que se
reclamou, por primeira vez, a volta
da selección. Xa confirmaron a pre-
senza xornalistas como Afonso Ei-
ré, Rubén Valverde, Manuel Rivas,
Moncho Viñas ou Xurxo Souto; os
actores Xosé Barato, César Goldi,
Xulio Abonjo, Vítor Mosqueira, Ta-
mar Novás, Pepa Yáñez, Davide
Salgado, Miguel de Lira, Isabel
Blanco ou Iria Piñeiro e persoas re-
lacionadas co fútbol, como Fernan-
do Vázquez e Fabiano Soares e
Xurxo Otero. Tamén estarán o mú-
sico Rómulo Sanjurjo, os políticos
Carme Adán, Santi Domínguez e
Marta Souto. Seareiros di que a lis-
ta está aberta e que se esperan novas
“fichaxes” de última hora.

Pola noite haberá un concer-
to na sala Capitol dos grupos
Non residentz, Skacha e Skarnio,
a partir das 20h30.♦
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Galiza está a vivir un momento to-
talmente novo. Os resultados das
eleccións son reveladores dunha
profunda mudanza na expresión
da vontade dos galegos; agora
cómpre non perder o rumbo nin
caer na vaidade ou na fachenda.

O panorama invita a conside-
rar o diálogo como pedra angular
no xeito de facer política, na pro-
cura do entendemento e das ba-
ses comúns, sen esquecer as dife-
renzas, aquelas que aínda estan-
do aí, non deben ser aumentadas
e repetidas neuroticamente.

O primeiro aspecto que consi-
derarmos clave para o desenvol-
vemento coherente e vertebrador é
a creación de escolas deportivas
municipais alí onde non existan e
apoiar decididamente as que este-
an en marcha. De todos os xeitos
cómpre ter en conta que nunha es-
cola fai falla un proxecto pedagó-
xico, unhas directrices didácticas e
uns obxectivos deportivos. Como
novidade destacariamos a incor-
poración dos adultos e os vellos ás
programacións, xa que son colec-
tivos totalmente esquecidos. Para
isto é preciso facer unha valora-
ción da funcionalidade e das ca-
racterísticas psicofísicas das per-
soas que desexen facer deporte pa-
ra que poidan practicar o máis in-
dicado á súa saúde. Isto, claro es-
tá, non pode facerse con afeccio-
nados ou monitores senón con ti-
tulados superiores que farán máis
funcións propias da súa cualifica-
ción nas escolas, como programa-
ción, docencia e coordinación 

O segundo aspecto é unha cla-
ra aposta polo deporte de base.
Que quere dicir isto? O deporte
dos adolescentes, que continúan o
traballo iniciado nas escolas, agora
en clubs fundamentados no esfor-
zo dos mozos do pobo, da vila, da
cidade, sen recorrer á importación,
que adultera o traballo desinteresa-
do de adestradores, directivos e
voluntarios de todos os eidos. O
recurso insistente a fichaxes para
xogar en categorías superiores está
demostrado cientificamente que
conduce maioritariamente ao fra-
caso e a frustración a medio prazo,
e a quebra económica que remata
repercutindo moi negativamente
nas arcas municipais.

O terceiro aspecto sería a
construción e/ou adecuación de
instalacións municipais que per-
mitan a práctica físico-deportiva
como son pavillóns, ximnasios,
pistas polideportivas e circuítos
naturais de adestramento no rural.
Neste eido hai que lembrar a in-
frautilización das instalacións es-
colares que deben ser abertas para
a práctica das persoas do concello.

O cuarto elemento a conside-
rar é o transporte dos rapaces que
viven nas aldeas. Teñen moitas
máis dificultades e os mesmos
dereitos, e xa vai sendo hora de
que nos lembremos deles. Non
pensan vostedes que merece a
pena investir neles aínda que se-

xa a costa dos grandes clubs?
O quinto aspecto que quere-

mos resaltar é a contratación de li-
cenciados e técnicos a través de
organizacións municipais manco-
munadas ou o propio concello, pa-
ra as tarefas de coordinación, pro-
gramación e desenvolvemento
técnico-pedagóxico. Os tempos de
contratacións de amigos, polo seu
historial deportivo o por proximi-
dade política deben quedar no ha-
ber da dereita. Sería lamentábel
cometer os mesmos erros e sería
motivo máis que suficiente para a
desconfianza da poboación.

O sexto aspecto é a constru-
ción, habilitación e programación
de xogos e deportes tradicionais
que deben potenciarse non só co-
mo elemento identitario, senón po-
lo seu propio valor pedagóxico, de-
portivo e cultural. Neste eido lem-
bremos que a loita galega require
moi pouco investimento, é doada
de practicar, gústalles moito aos ra-
paces e pode practicarse nas aldeas.

O sétimo aspecto que propoñe-
mos é a creación de festas deporti-
vas da amizade. Serían xogos na
rúa e nas instalacións recreativo-
deportivas, coa finalidade da máxi-
ma participación e como oferta de
ocio activo que sería complemen-
tado coas noites deportivas na fin
de semana, implicando os comer-
ciantes para unha oferta de consu-
mo responsábel de bebidas.

Finalmente, consideramos
prioritario elaborar plans de inter-
vención para atallar o sobrepeso na
poboación, que empeza a ser alar-
mante e para o que só se están to-
mando medidas pasivas, a todas as
luces insuficientes. Para isto é ne-
cesario facer un balance das perso-
as, por grupos de idade, que pade-
cen este problema e, en función
deste, crear programas personali-
zados nos concellos de até 15.000
habitantes e grupais no resto.

Ante estas medidas haberá
quen pense que fan falla moitos
cartos ou que quizais non se re-
flictan nos clubs, pero nada diso é
certo. Por suposto é preciso inves-
tir, pero sobre todo redistribuír,
tendo en conta que de non facelo,
os gastos veñen por outros lados,
como son medicamentos e lesións
incapacitantes, problemas coas
drogas, obesidade, depresión, es-
trés, ansiedade, problemas reumá-
ticos, etc. So basta ver algunha
das cifras que amosamos noutros
artigos ou revisar as publicacións
oficiais. En canto aos clubs, debe-
mos sinalar que deben ser apoia-
dos na medida en que incorporen
os veciños e fagan un labor de in-
cremento da participación e non
só de rendemento puro e duro. Pa-
ra iso están os profesionais a tra-
vés das sociedades anónimas e es-
truturas semiempresariais.

Agora só fai falla vontade,
ilusión e esgotar discursos, ído-
los e promesas baleiras. Se to-
dos empurramos e podemos
participar será máis doado.♦
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Pacto polo deporte



Alvarellos celebra
o 30 aniversario
coa edición dun libro
Máis dunha trintena de sinaturas desta-
cadas do eido da cultura participan no li-
bro Alvarellos: 30 anos de edición en
Galicia, un volume co que a editora que-
re conmemorar o seu trinta aniversario.
Ánxela Bugallo, Xosé Ramón Barreiro,
Miguel Anxo Fernán Vello, Francisco
Fernández del Riego, Alfonso Eiré, Ma-
nuel Bragado, Ramón Villares e Marcos
Valcárcel son algúns dos autores que re-
flexionan sobre a edición en Galiza. O li-
bro conta ademais cun estudo introduto-
rio Notas para unha historia do libro en
Galicia 1966-2007, onde Henrique Al-
varellos Casas ofrece un percorrido
polos feitos sobranceiros da editora.♦

Conversas
en Compostela
con Ken Loach
O director Ken Loach estará o vindeiro
20 de xuño no Auditorio de Galicia, en
Compostela, para ofrecer unha conferen-
cia sobre o cinema e o compromiso so-
cial. O acto enmárcase dentro do ciclo
Conversascon, promovido por Vicepre-
sidencia, que se está a desenvolver des-
de o mes de abril e que se prolongará du-
rante todo o ano. A iniciativa ten como
obxectivo achegar a Galiza temáticas co-
mo a globalización, a participación, o
voluntariado ou a solidariedade. Ade-
mais do director de Chovendo pedras, A
canción de Carla ou O meu nome é Joe,
o ciclo contou coa participación de Nina
Pacari e Carlos Alberto Torres Novoa.♦

Créase o
I Certame Galego de
Bandas de Música
O I Certame Galego de Bandas de Músi-
ca xa ten data. Celebrarase en Composte-
la entre o 23 e o 25 de novembro. Así o
anunciaron a Conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, o director xeral de Cre-
ación e Difusión Cultural, Luís Bará, e o
presidente da Federación Galega de Ban-
das de Música Popular, Emilio Vázquez
Guerra tras a reunión mantida o pasado
23 de maio. No encontro participarán en
total 21 bandas. A Consellaría anunciou
que, ademais do investimento destinado
a apoiar os grupos e a financiar as acti-
vidades formativas, destinarase unha
partida para a participación das bandas
galegas en certames internacionais.♦

Celebrando
o cantante
Andrés Do Barro
Vinte grupos galegos tomaron parte na
edición dun disco duplo de homenaxe a
Andrés Do Barro, a quen recoñecen co-
mo precursor do pop galego. Este disco
está composto de versións das cancións
de Dobarro e foi unha edición que par-
tiu dos propios músicos galegos, que fi-
nanciaron o proxecto. Sae á venda o
luns catro de xuño. Por outra banda,
“Saudade de ti” é o nome da gala de ho-
menaxe que filmou a Televisión de Ga-
licia en colaboración coa Radio Galega
no Teatro Jofre de Ferrol e que se emi-
te o sábado 2 de xuño ás nove e media
da noite presentada por Luís Tosar e a
filla do cantautor, Andrea Lapique.♦
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O presidente da
Federación de Bandas,

Emilio Vázquez,
con Luís Bará e

a conselleira
Ánxela Bugallo.

Miguel Anxo Murado publica
O soño da febre.

“A febre borra
as fronteiras entre

o real e o imaxinario.
Tamén é unha

metáfora da literatura
que mestura o real

e o inventado como
unha alucinación”

(páx. 29)

AA  ffeebbrree  ddaa
lliitteerraattuurraa

Ilustración da capa d’O soño da febre.



CÉSAR LORENZO GIL
Artistas poliédricos, poetas de
longo percorrido, novos valores
mozos, novos valores maiores
de 40 anos. As novidades de po-
esía nas librarías galegas amo-
san unha paisaxe diversa en
canto a autores, temas e estilos.

Galiza segue a considerarse co-
mo o país dos poetas, malia se
reduciren os índices de publica-
ción do xénero lírico nos últimos
anos. Despois de dúas décadas
nas que as tendencias das escolas
poéticas estaban, polo xeral,
máis marcadas, a poesía que se
publica hoxendía é variada e non
é fácil apoñerlle etiquetas.

“Hai moitos camiños aber-
tos na nosa poesía, moitas tra-
xectorias”, explica Miguel-An-
xo Fernán-Vello, director da
editorial Espiral Maior. Preci-
samos que pase máis tempo pa-
ra que se decante o maremag-
num actual e poidamos tirar
conclusións”.

Esa variedade atopámola
ao repasar as novidades que a
propia Espiral Maior tirou do
prelo nas últimas semanas.
Moitos nomes, moitos estilos,
moitas idades e intereses.

O máis novidoso do que se
pode atopar nas librarías é a
presenza de dous libros de poe-
sía coeditados entre Espiral e a
Xunta de Galiza, a través do
Certame Galego de Creadores
Novos GZCrea 2006. Xosé An-
tón Cascudo gañou o premio
GZCrea de poesía 2006 con
Manual do misántropo. “Cascu-
do é un autor profundamente
maduro, cunha enorme densida-
de na súa poesía, con versos in-
tensos”, explica Fernán-Vello.

O editor gaba a iniciativa do
GZCrea por considerala moi
beneficiosa para a difusión da
poesía. “Este sistema de coedi-
ción axuda moito a facilitar a

distribución das obras, para que
a xente as coñeza e poida acce-
der a elas, algo moi complicado
cando se fala de poesía”.

O GZCrea tamén foi orixe
doutro libro que agora edita Es-
piral, Isto é un poema e hai xen-
te detrás, volume colectivo que
axunta os demais premiados no
certame da Xunta: o segundo
premio, Así, de Lucía Aldao; o
terceiro, Heraldos das escuras
horas, de Brais Pérez González e
as mencións de honra: Aparición
de triste, de Ledicia Costas
Álvarez, De ter un can chamarí-

alle Guenguis, de Alberte Mo-
mán Noval e O ladrón de almas,
de Verónica Martínez Delgado.
Para Fernán-Vello, o certame va-
leu para reivindicar as voces
máis novas. “Esa atención pre-
ferente á mocidade dános sem-
pre grandes alegrías e sorpresas
porque é normal atopar poesías
moi interesantes, novos univer-
sos persoais que nos serven para
calibrar a saúde da nosa lírica”.

Outra voz nova publica Es-
piral Maior. Ortigas, de Xiana
Arias Rego, de 24 anos, mere-
ceu o Premio Nacional de Poe-

sía Xosemaría Pérez Parallé
2006, que convoca o Concello
de Fene. “Xiana traballa nas fi-
bras do cotián”, subliña Fer-
nán-Vello. “Propón unha expe-
riencia implicada na relación
co inmediato na realidade.
Contén asemade un elemento
de desasosego e unha visión
crítica da realidade e da condi-
ción humana actual desde a súa
condición de muller”.

Unha voz nova aínda que
con máis idade é a de Pura Sal-
ceda. Filla de emigrantes en
México, esta profesora de 46
anos publica agora o seu pri-
meiro poemario en galego, A
ollada de Astarté, tamén en Es-
piral Maior. O libro procura
unha complicidade co lector a
través de versos de potencia
expresiva extrema, para o que
se vale dunha linguaxe accesí-
bel e un estilo directo. O erotis-
mo feminino, o desexo, o triun-
fo da vontade ou a insubmisión
son algúns dos temas que se
perciben en cada poema.

Espiral Maior tamén publi-
ca agora outros dous poema-
rios que recibiron galardóns.
As horas de María, de Paco
Souto, gañou o ‘Johán Carba-
lleira’ 2006, que convoca o
Concello de Bueu. O autor, na-
do na Coruña no 1962, é un ar-
tista polifacético, que partici-
pou como actor, xornalista ra-
diofónico, ilustrador de libros
e, por suposto, poeta. Non en
van, xa no 1994 gañara o ‘Es-
piral Maior’ no 1994.

Mar aberto, de Xosé Carlos
Gómez Alfaro, gañou o ‘Cidade
de Ourense’ 2006. É Alfaro un
escritor de longo percorrido. Aos
seus 58 anos xa publicou nove li-
bros de poesía. No seu haber ten
outro premio ‘Cidade de Ouren-
se’, á parte do ‘Antón Tovar’,
‘Concello de Marín’ ou ‘Rosalía
de Castro’. A poesía deste último
volume cínxese ao íntimo e á
memoria. Lembranza de sensa-
cións e vivencias que comunica
o poeta con sinxeleza para axili-
zar a comprensión co lector.♦
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As moitas voces da poesía
As novidades na lírica amosan riqueza temática e de estilo

Nos andeis poden encontrarse
outras novidades de poesía,
tanto de veteranos como de vo-
ces novas. Toxosoutos publica
No imo do tempo, de Xosé Lois
García, unha consolidada voz
poética que brilla desde Barce-
lona e que consegue o aprecio
crítico da Lusofonía. Explica
Xosé Luís Axeitos no limiar
que se pode considerar a lírica
de García propia dun exiliado,
explicando o exilio como “a
sensación daquelas persoas que
sentíndose arredadas dos hori-
zontes familiares, despatriados,
se refuxian na súa propia
conciencia para crear men-
talmente, literariamente, unha
patria e unha terra”.

Veteranos tamén son os au-
tores que agora publica Xerais
na súa colección poética. Cóle-
ra, de María Xosé Queizán,
quere ser unha homenaxe aos
homes que loitaron nas déca-
das do 1960 e 1970 contra o
franquismo, pero tamén un
axuste de contas cun pasado
que a autora coñeceu persoal-

mente. Fóra do sagrado, de
Anxo Angueira, consta dun
único poema que canta a Vigo
a través da súa historia e o seu
carácter urbano, moitas veces
sumamente contraditorio. An-
gueira volve á lírica após once
anos de silencio poético.

E de voces maduras a no-
vos valores. Derradeiras con-
versas co capitán Kraft é o pri-
meiro poemario de Oriana
Méndez, que ve a luz na colec-
ción ‘Dombate’, de Galaxia. A
autora viguesa, de 23 anos, de-
buta cun volume de fondas e
moi diversas referencias litera-
rias, políticas, xeográficas e
históricas, que serven de es-
quelete dunha linguaxe propia.
A súa literatura é mostra da di-
versidade da que falaba Mi-
guel-Anxo Fernán-Vello.♦

Outros alentos

Xosé Lois García.

Xosé Carlos Gómez Alfaro.Ledicia Costas.

Xiana Arias e Lucía Aldao.

Anxo Angueira.
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CÉSAR LORENZO GIL
O Pazo de Mariñán volverá
acoller, entre o 4 e o 7 de xuño,
os encontros literarios que or-
ganiza a Fundación Carlos
Casares. Nesta edición, os diá-
logos xirarán ao redor do es-
tado das letras peninsulares,
a poesía e a escrita de muller.

Os IV Diálogos de Mariñán
reunirán en Bergondo unha
manchea de escritores e xentes
da cultura na busca dun espazo
de encontro e intercambio de
experiencias que se está a con-
solidar como ineludíbel no ca-
lendario cultural galego. O en-
contro, convocado pola Funda-
ción Carlos Casares e apoiado
pola Deputación da Coruña, a
Xunta e Caixa Galicia, quere
servir para reflexionar e actua-
lizar o panorama literario.

O 5 de xuño estarán en Ma-
riñán os escritores Jon Korta-
zar e Inês Pedrosa baixo o epí-
grafe ‘Prismas de Iberia’. Kor-
tazar (Mundaka (Euskadi),
1955) é catedrático de Literatu-
ra en éuscaro na Universidade
do País Vasco e ten unha ampla
traxectoria tanto como escritor
coma crítico e estudoso. Pedro-
sa (Coimbra (Portugal), 1962)
ten unha ampla traxectoria lite-
raria como narradora, mais ta-
mén como dramaturga, xorna-
lista e ensaísta. O coloquio es-
tará presentado polo xornalista
d’A Nosa Terra Xan Carballa.

Esa mesma tarde falarán
sobre poesía Pere Rovira e

Luis García Jambrina. O deba-
te estará moderado por Román
Raña, o escritor que coordina
esta edición dos diálogos. Ro-
vira (Vila-Seca (Catalunya),
1947) é profesor de Literatura
e conta cun amplo abano de
premios literarios e unha mo-
rea de títulos publicados, espe-
cialmente de xénero poético.
Aínda así, o seu último libro é
unha novela, L’amor boig [O
amor tolo]. Jambrina (Zamora,
1960) destaca polo seu labor de
profesor na Universidade de Sa-
lamanca e tamén polo seu amplo
coñecemento da literatura en
Castela e León. Como escritor,
destaca polas súas narracións,
moitas delas de corte fantástico.

No mércores, día 6, María
do Cebreiro e Teresa Moure
participan no coloquio ‘Litera-
tura e muller’, que presenta a
ensaísta Rebeca Baceiredo.
María do Cebreiro (Santiago,
1976) é unha das voces poéti-

cas máis destacadas dos últi-
mos anos. As súas obras son re-
cibidas con albízaras pola críti-
ca e posúe un dos discursos lí-
ricos mellor armados das nosas
letras novísimas. Moure (Mon-
forte, 1969) acaba de publicar
unha novela, Benquerida ca-
tástrofe (Xerais) e gañou sen-
llos premios polos seus outros
últimos traballos, tanto en na-
rrativa como en ensaio.

Esa mesma tarde haberá un
acto público no Auditorio da
Fundación Caixa Galicia co tí-
tulo ‘Os poetas falan de si’, que
contará coa intervención de
Luis Alberto de Cuenca e César
Antonio Molina, presentados
polo poeta e ensaísta Xavier
Seoane. De Cuenca (Madrid,
1950) conta cunha estensa obra
poética e foi tamén director xe-
ral de Cultura no Goberno Az-
nar. Molina (A Coruña, 1952)
dirixe o Instituto Cervantes e
encóntrase entre os máis reco-

ñecidos poetas tanto en lingua
española coma galega.

O último día dos encontros
Antón Lopo e Luís Rei Núñez
falan sobre a relación entre le-
tras e comunicación após a pre-
sentación do escritor e xorna-
lista Camilo Franco. Lopo
(Monforte, 1961), dirixe a sec-
ción de cultura dos xornais da
Editorial Compostela e publi-
cou varios títulos de narrativa e
poesía. Rei (A Coruña, 1958)
traballa na TVG e tamén publi-
cou varias novelas.

Como remate, as escritoras
Carme Riera e Luz Pozo fala-
rán sobre “a experiencia na es-
crita” moderadas polo xorna-
lista e narrador Ramón Lourei-
ro. Riera (Palma de Mallorca,
1948) é unha das voces máis
destacadas da literatura catalá.
Pozo (Ribadeo, 1922) é unha
das máis veteranas líricas ga-
legas, recoñecida cunha man-
chea de premios.♦

Mariñán, capital da literatura
A poesía, o estado das letras peninsulares e
a escrita feminina centran a edición deste ano

Aire fresco
MARTA DACOSTA

Respírase mellor. E
despois de días
inestábeis e treboentos,

chegou o sol, un sol parello ao
sorriso que se lle puxo á xente
en Gondomar. Ás veces pasan
estas cousas e as persoas até
se felicitan, ao se cruzar na
rúa. Aire fresco.

Tamén nos espazos
literarios asistimos a aparición
de aire fresco, novas voces,
voces femininas de rapazas
moi novas que comezan gañar
os primeiros premios
literarios, e así sabemos delas,
ou deles. Afacémonos aos seus
nomes e temos entre as mans
novos poemas que engadir ao
fardo da literatura de noso.

Cómpre que sexa así,
cómpre que aos poucos apare-
zan outras voces, que se vaian
incorporando persoas novas,
por descoñecidas e por idade,
que veñan achegar a súa
forma de ver este mundo ruín,
que ás veces, coma hoxe,
semella tan manso.

Como chegaron aquí?
Pois como chegaron outros
antes, porque un libro, unha
persoa, un momento nas súas
vidas abriu un furado fondo
na terra do seu espírito e
sementou a fame de descubrir
a beleza, a fame de convocar-
nos ante a palabra escrita pa-
ra trasladarnos a un mundo
construído desde o corazón e
a intelixencia.

Por isto moitas veces, hai
pequenos xestos que poden ter
un efecto titánico. Como o
xesto de falar cos máis peque-
nos, coas nenas e cos nenos
que te miran cos ollos abertos
de par en par, que erguen as
mans atropeladamente e agar-
dan con rigurosidade a quenda
para intervir, que preguntan
con curiosidade e que se
sorprenden, sorpréndense
moito cando lles contas as
historias cotiás que avultan na
nosa historia e que fixeron de
nós un pobo oprimido que se
autorexeita.

Eses nenos de ollos
abertos e voraces aman a poe-
sía. Reclaman da profesora
que lles lea un poema e
preguntan, pregúntanme a min
que por que escribín un
poema que fala da denuncia
da marea negra e da defensa
dos nosos territorios máis sen-
lleiros, como as Sisargas, e tal
vez comprenderan que
cómpre protexer o que é de
noso, esas plantas e aves
singulares da nosa xeografía,
que só alí medran e que de
nós depende que sigan
existindo. Como a nosa
lingua, unha especie protexida
en perigo, unha especie única
que precisamos manter viva,
tanto coma o monte mutilado
que precisa renacer, que preci-
sa medrar, que precisa facerse
forte para resistir, para perma-
necer, para ser...

Para esas nenas e nenos vo-
races de poesía quixen semen-
tar, porque eles son os donos
do futuro, esa leira inmensa
que aínda nos pertence.♦

María do Cebreiro e Luz Pozo estarán presentes no encontro de Mariñán.



Títulos: Vizoño / Derradeiras conversas co 
capitán Kraft.
Autores: Maxi Rei / Oriana Méndez.
Editan: A.C. Eira Vella / Galaxia.

Eis dúas ben diferentes transla-
cións á poesía do valor da me-
moria. Maxi Rei, desde Vizoño,
título editado pola Asociación
Cultural Eira Vella (Betanzos),
loita pola conservación da me-
moria de Vizoño, topos nutricio,
topos da infancia e a memoria.
A memoria recupera as raíces
nos nomes de familiares (os
avós, principalmente), de veci-
ños, da xente que morre sen que
outra ocupe o seu sitio, de cou-
sas e casas, de veráns, das rodas
do carro, de sabores... Son ver-
sos en loita contra o paso do
tempo, contra o oco do esquezo
que se vai agrandando cos anos,
versos aos que
non chegou
“...polos xar-
díns esbeltos /
da falsa sen-
s u a l i d a d e ” ,
versos que non
son “artificio e
fan ta s í a  no
descanso / das
verbenas”, ver-
sos  que son
conscientes “(... eu non escribo
en papel de fumar) / para que
permanezan polos séculos dos
séculos)”. Versos que non son só
produto dunha ascese melancó-
lica incontíbel que se manifesta
nunha homenaxe sentida que in-
mortalice os sitios que lle deron
infancia e fe, estas casas de pa-
labras son tamén froito dunha
análise social que leva á voz po-
ética a adoptar unha clara postu-
ra de fidelidade aos devanceiros
e á Terra, de compromiso cun
mundo humilde e grande, in-
menso como os afectos verda-
deiros e coma eles infravalora-
do, desvalido ante o impetuosos
paso de tempo. O cal contribúe a
que os poemas trascendan o
anecdotismo localista, que o hai,
non se agacha en ningún mo-
mento e xa desde os mesmos tí-
tulos se anuncia, mais Maxi Rei
soubo evitar que o poemario de-
viñera nun simple exercicio de
afirmación melancólica ligado á
poética de circunstancias. 

O imaxinario, o ritmo e a se-
lección das palabras marcadas,
esas que sosteñen a columna do
poema, danlle unha imaxe mo-
derna a un tipo de poesía que
sempre se cre ancorado no cla-
sicismo inerte e fan que se lea
con agrado por máis que ás ve-
ces o poema se alongue en de-
masía, ao pretender prolongar o
clímax poético artificialmente.

Contra a calma

Xa de inicio, a poesía de Oriana
Méndez séntese a) participante
nunha dialéctica na cal b) o ca-

pitán Kraft xefía a outridade
opositora á fin da historia. Isto
segundo coñecerémolo no re-
mate, o corpo do poemario con-
siste na dialéctica que favorece
a figura do capitán Kraft. Reco-
ñécese membro dunha colecti-
vidade, dun país con dificulta-
des para recuperar a memoria
ocupada pola desertización, e
denuncia o uso instrumental da
infancia desherdada, alfabetiza-
da en lingua estranxeira para
que así esqueza a propia, some-
tidos ao ensino como a unha
institución militar que se esten-
de contra a periferia –van lidos
tres poemas e sabemos que a
poesía de Oriana fala de Europa
(Europa á que non lle é alleo o

acontecer no resto do planeta)
como fala da Galiza, é poesía
escarla e universal. 

Así as cousas, adoptar a
postura do home tranquilo, co-
mo xa adiantara Celso Emilio,
non é máis que un suicidio. Hai
que estar nos sumidoiros para
loitar contra o secuestro da cal-
ma, calma cegadora que só ato-
pará vísceras na disección do
cadáver. Visto o cal imponse
vivir na tensión do que se cala
(que fai fondamente lírica a po-
esía, dun dentro profundo),
agardando reaccionar. 

A historia dos humanos de-
be ser estar preñada fundamen-
talmente de humanismo para
non ser estéril e hostil. Derru-

bar o pracer e introducir un
odio bulímico no seu lugar po-
de ser unha estratexia, sempre
atentos non sentir a culpa de
non ser nenos bos, deses que
non dan problemas, esa culpa
non debe martirizarnos senón
infundir novos ánimos.

A de Oriana é poesía femini-
na, feminista, reflexiva, lírica,
social, galega, universal e antica-
pitalista. A derrota que te deixa
na anestesia da amabilidade esté-
ril, que inclusive che muda o no-
me e desposúe os teus ollos das
propiedades sensitivas, non é
consecuencia dun mal fado, dun
destino irreversíbel e anominal.
Esa situación, ese desastre social
é responsabilidade do capital, en
Etiopía, en Gaza, na banlieu pa-
risiense, nos arrabaldes muni-
queses e inclusive na Galiza. 

Velaí que o coñecemento
non encha a vida de praceres, se
é coñecemento faite consciente,
sitúate fronte ao labirinto, obrí-
gate a reflexionar para non per-
der a perspectiva, obrígate a de-
cidir, que o libro sexa identitario
ou non é decisión do/a autor/a.
A fin de contas esta bipolarida-
de, manterse fiel á súa estirpe,
sufrir e participar na súa historia
ou vivir de festa mentres cae a
casa e arde a Biblioteca Munici-
pal (lembrando a Vicente Ris-
co), preside o camiño da autora,
como o teu, agardando que al-
guén invente novos días, o Ver-
dadeiro Hino da Alegría.

A de Oriana Méndez é poe-
sía de imaxinario ousado, sen
carga culturalista, que non forza
o contido semántico mais si o
contexto lexical, a fin de estra-
ñizar, de provocar preguntas e
reflexións. Poesía fondamente
reflexiva e sentida, agardando a
palabra bengala que ilumine o
restablecemento da harmonía.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio Medicis
Fuxir, do belga Jean-Philippe
Toussaint, conta a historia dun
home que viaxa á China
após unha
ruptura
amorosa.
Alí comeza
unha histo-
ria de amor
e vese enre-
dado nunha
escura trama
de corte po-
licial. Na se-
gunda parte
da novela, a
acción transcorre na illa de El-
ba, onde o protagonista tenta
recuperar aquel amor roto. A
obra gañou o Premio Medicis
2005. Edita Galaxia.♦

Desde Catalunya
Biblos publica a primeira obra
en galego do catalán Pere
Tobaruela, Con ollos
de neno.
Trátase dun
conxunto
de 12
relatos uni-
dos pola in-
fancia.
Narrativa
fresca, áxil,
con moitos
diálogos e
enxeño que
busca o sorriso e a reflexión do
lector achegándoo a ese mundo
misterioso das crianzas.♦

Xentes de Bosnia
Mehmed Paxá Sokoli, após
lembrar as dificultades sufridas
na infancia ao cruzar un río
bosnio, ordena construír naquel
punto unha extraordinaria pon-
te. A ponte
sobre o Dri-
na, de Ivo
Andric,
repara na
historia desta
ponte desde
o século XVI
até a I Guerra
Mundial
fixándose nas
xentes das
ribeiras e nos
cambios histó-
ricos que sufriron os Balcáns.
Edita Rinoceronte.♦

Novas regras
Xavier Queipo volve á narrativa
de longo alcance con Dragona,
que agora edita Xerais. O autor
repara na nova orde social
xurdida coa globalización e o
constante
fluxo
migratorio
mundial.
Nunha cida-
de portuaria
reúne unha
serie de
personaxes
que teñen en
común o
desarraigo e a
necesidade de
se interrelacio-
naren cos seus semellantes a tra-
vés dunha lingua franca.♦

A de Oriana
Méndez
é poesía de
imaxinario
ousado,
sen carga
culturalista.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

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

3. O SOÑO DA FEBRE.
Miguel Anxo Murado.
Galaxia.

4. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

5. TRES SEGUNDOS
DE MEMORIA.

Diego Ameixeiras.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO DE MULLERES

GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

2. A CONSTRUCIÓN
DA IDENTIDADE.

Josep Fontana.
Laiovento.

3. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

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

5. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.                  

X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Da memoria, do seu valor e
a distinta translación poética

Oriana Méndez, á esquerda,
e o seu libro Derradeiras conversas
co Capitán Kraft.
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Grial
Nº 173. Xaneiro e marzo 07. Prezo 12 euros.
Dirixen: Vítor F. Freixanes / H. Monteagudo.
Edita: Galaxia.

A lectura en bibliotecas é o te-
ma máis destacado deste
número. Hilario Fernández,
Isabel Blanco Pardo, Mª Luz
Corral, Pedro Lucas, Luís Ba-
rá, Cristina Novoa e Francisco
Castro reflexionan
sobre o
papel
dos
espazos
públicos
para ler.
Carlos
Lema es-
cribe
unha “car-
ta desde
Casablan-
ca” e, xun-
to con Dolores Vilavedra
entrevista a Alberto Manguel.
Xan Fraga rescata un
documento ao redor da censu-
ra franquista contra o grupo
Voces Ceibes. Publícanse crea-
cións de Xavier Rodríguez
Baixeras e Paula Mariño.♦

Eco
Nº 192. Maio 07. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Inclúese un especial sobre o
50º aniversario da UE, cunha
entrevista a Santiago Gómez-
Reino e unha cronoloxía da
construción de Europa desde o
punto de vista galego. Tamén
contén entrevistas
con Anxo
Guerreiro,
ex líder
comunista,
César An-
telo,
empresario
galego en
América,
Rosa
García, pre-
sidenta de
Microsoft Ibérica e Helena
González, profesora de Litera-
tura Galega en Barcelona.♦

Aceimar
Nº 51. Ano 2007. Prezo 3 euros.
Edita: Colexios Marcote.

Este número é un resumo de
todas as actividades,
educativas, de lecer e deporti-
vas dos colexios Marcote, que
ademais do ensino obrigatorio
e secundario, contan cunha es-
cola de turismo e unha escola
de cinema e son. Por exemplo
coméntanse as curtametraxes
que se produciron neste
curso.
Tamén
se dá
conta dos
estudos
no estran-
xeiro, os
novos
proxectos
para o fu-
turo, un re-
sumo do
ideario das
Letras Galegas e un repaso ás
actividades de verán (hípica,
xadrez, campamentos…).♦

PREZ O  EXCLUSIVO  CLUB DE VI Ñ OS A N T
(6 botellas)

66,80 euros
IVA e transporte incluídos

O s subscritores de A N osa Terra terán
un desconto especia l

do 10% sobre este prezo.

Má is información no teléfono 986 207 317.

DESCUBRA CONNOSCO
O S  M E L L O R E S
VIñOS DE GALIZA
E OUTROS PRODUTOS
ARTESANAIS GALEGOS

A compra de ca lquera viño ou produto ofrecido polo C lub de Viños d’A N osa Terra supón a incorporación dos seus da tos ao ficheiro do
C lub de Viños d’A N osa Terra , ubicado en Príncipe 22 , ba ixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 15 / 1999 .

SEN COMPROMISO DE COMPRA

NIN CUOTAS MENSUAIS

VIÑA DE MARTÍN ‘OS PASÁS’
Viño branco da Denominación de O rixe

Ribeiro. 

MAIO 07

FÁGASE SOCIO E 

Cada mes pomos na súa casa unha selección de viños galegos
de calidade e, sobre de todo, elaborados con castes autóctonas, coi-

dando que a relación calidade /  prezo sexa a máis axeitada.

10%de desconto para

os subscritores de

A Nosa Terra

D.O. RIBEIR O

O  Viña de Martín ‘Os Pasás’,
do colleiteiro Luís A . Rodríguez

Vázquez , está producido nas
ladeiras da Arnoia e feito cun 80%
de treixadura , un 10% de a lbariño

e un 10% de lado e torrontés.
Estamos a fa lar, posibelmente, do

mellor viño do Ribeiro do ano
2006 , do que só ha i

8 .500 botellas. 

NO TA de CATA

Colleita do 2006 
Amarelo pá lido brillante.

Arrecendo de media
intensidade con ma tices

flora is e fruta is.
En boca resulta

equilibrado, lixeiro,
elegante e ledo.
Bon compañeiro
de pescados e,

especia lmente, mariscos
pola súa lixeireza e

subtil refinamento.
Pódese conservar

1 / 2 anos. 

VIÑ O BRA N C O DA D. O . RIBEIR O



A.N.T.
Tui acollerá o vindeiro luns 4
de xuño de 2007 un acto de
homenaxe á figura de Frei
Rosendo Salvado, misioneiro

no século XIX en Australia,
co gallo do CLX aniversario
da fundación da abadía-mi-
sión de Nova Norcia. Estes
actos estarán presididos polo

Embaixador de Australia en
Madrid, Noel Campbell, e o
alcalde en funcións, Antonio
Fernández Rocha. Durante os
actos descobrirase unha placa

conmemorativa na estatua ao
Bispo Salvado na Praza da In-
maculada. Os actos están or-
ganizados polo Concello e a
Australia-Spain Business As-

sociation–ASBA Galicia e
xorden do crecente interese
que a figura do frade tudense
Rosendo Salvado suscita en
Australia.♦
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Homenaxe en Tui a Frei Rosendo Salvado,
o gran defensor dos aborixes australianos

En 1844 un inquedo monxe bieito
de Tui chegaba ás costas australia-
nas atraído pola paixón evanxeliza-
dora que sempre aparecía, no século
dos descubrimentos despois das pe-
gadas dos exploradores e militares
que descubrían novas terras lonxe
de Europa. Era emprendedor, cheo
de sangue vital, curioso, músico,
negociante e capaz de moverse con
habilidade polos sinuosos terreos do
poder eclesiástico e laico. Foi un
dos protagonistas da defensa dos
dereitos dos aborixes nun momento
de plena efervescencia colonial e
mentalidade racista. Coñecemos a
Frei Rosendo Salvado por outra
máis polémica faceta. Na viaxe que
realizou en 1860 a Europa para re-
cadar fondos para a súa Abadía de
New Norcia, ao oeste de Australia,
trouxo un agasallo que segue a le-
vantar agrias polémicas hoxe en día:
a semente dos eucaliptos, que plan-
tou no seu xardín e que agasallou
aos seus amigos.

Frei Rosendo Salvado naceu en
Tui en 1814. Sería unha cidade que
sempre tería en mente, e á que vol-
vería de Australia nunha ocasión
entre mostras de fervor popular. En
1898, continuaba recibindo o xor-
nal tudense La Integridad, e pedía que
non se lle deixase de mandar. De alí,
pasou ao mosteiro de San Martiño Pi-
nario de Santiago de Compostela, con
15 anos, onde destacara pola súa habi-
lidade coa música como organista aos
20 anos e a súa capacidade de aprendi-
zaxe, unha actitude na que o seu pai,
Pedro Salvado, destacara como cantor
da catedral de Tui.

A chave que marcou boa parte do
destino de Rosendo Salvado veu dada
por causas políticas. En 1835, un novo
goberno comeza a mandar en España e
un ministro con gran influencia na Cor-
te, Mendizábal, decide adoptar unha no-
va política con respecto á Igrexa e desa-
mortizar os mosteiros para poñelos á
venda nun proceso que se coñece como
a Desamortización. Non só isto: as or-
des monacais, cunha tradición secular,
son disoltas. Frei Rosendo era monxe
benedictino que non puido ver rematado
o seu desexo de tomar os hábitos e ten
que volver á súa casa familiar en Tui.

En 1838, Frei Rosendo Salvado re-
cibe unha mensaxe dun compañeiro
catalán que coñecera en San Martiño
Pinario, José Benito Serra, que cos
anos acabaría por converterse no seu
alter ego e un amigo íntimo. Benito
Serra pedíalle que se incorporara ao
mosteiro de Cava dei Tirreni, no de
aquela Reino de Nápoles.

Para os bieitos, Nápoles era terra li-
berada, o que significaba que os mostei-
ros especializados na formación de no-

vicios estaban ateigados de mozos che-
gados de todos os países de Europa que
estaban a secularizar. Malia todo, Salva-
do consegue ingresar no convento.

De camiño ás misións en Australia

En 1843, ten lugar o feito que marcaría
de xeito definitivo o futuro misioneiro
de Salvado; todos os días paseaba con
Serra polo bosque do mosteiro. No
transcurso da conversa, Serra exprésa-
lle o seu anceio de ir ás misións e, o
máis relevante, confésalle que se se de-
cide a ir con el, non o pensaría dúas ve-
ces. E iso é o que fan.

En Roma entrevístanse con Monsig-
nor Brunelli, secretario da Congregación
para a Propaganda da Fe, unha especie de
Ministerio para a Evanxelización dos Es-
tados Pontificios. Brunelli ábrelles unha
posibilidade: a Igrexa Católica quere in-
troducirse no nacente mercado australia-
no, un remoto e enorme territorio domi-
nado polos ingleses e no que a Igrexa an-
glicana leva, evidentemente, unha boa
ventaxa na conversión dos indíxenas.
Que o fenómeno era clave indícao tamén
outra cuestión: a expedición a Australia é
preparada polo bispo irlandés Joseph
Brady. El, Salvado e Serra son recibidos
polo mesmo Papa. A expedición prepára-
se para saír dende Londres.

O 7 de setembro de 1844, o veleiro
Elizabeth deixa o porto de Gravesend,
no estuario do Támesis. Nas súas me-
morias, Salvado non agacha a emoción

que lle produce entregarse a unha
viaxe de meses polo medio dos océ-
anos: “cando entramos no estreito
de Calais, a furia infernal e os pérfi-
dos elementos, cando as ondas do
océano, agora elevándose como
montañas brancas de escuma, agora
afundíndose e mergullándose o
máis profundamente posíbel, seme-
llaban ameazarnos cunha morte cer-
ta en cada bandazo”, ata que chegan
o 8 de xaneiro ás costas de Austra-
lia e se hospedan en Fremantle.

Contacto cos indíxenas

Os primeiros paseos polo lugar dan
idea das angueiras dos misioneiros,
ávidos de atoparse coa poboación in-
díxena. No primeiro paseo que dan
pola colonia de Fremantle xa obser-
van un bo número de aborixes e ocu-
rre unha escea curiosa, que Frei Ro-
sendo relata deste xeito: “estando an-
siosos de tomar contacto falámoslle
aos dous primeiros que coñecimos.
¿Pero como entendelos? A primeira
palabra que escoitamos foi maraña,
que repetían continuamente. Maraña
no meu dialecto galego significa ‘de-
cepción’, e pregunteime se esa xente
estaba preocupada de que fósemos a

facerlles algo malo. Dinme a volta e pre-
gunteille ao noso anfitrión que significa-
ba. “Simplemente, comida”, replicou.
Así que eu collín unha gran barra de pan,
repartino entre eles, e anotei a palabra no
meu caderno, de acordo co método que
decidín seguir”.

O primeiro obxectivo que tiñan os
monxes era atopar indíxenas. Falando
cos colonos, decatáronse de que os abo-
rixes tiñan un estilo de vida nómada. A
primeira pegada deulla un dos terrate-
nentes da zona, quen lle indicou que ao
sur da súa prantación existían grupos de
individuos movéndose. Cunha compa-
ñía en expedición dirixíronse á zona e
camiñaron varios días ata que as reser-
vas de auga comezaron a esgotarse.

Coa axuda de dous guías, consegui-
ron chegar a fontes de auga e instalar un
campamento provisional. Aí produciuse
o primeiro contacto coa poboación indí-
xena, non sen medo. Existía a crenza na
colonia de que os aborixes eran caníbais.
Se o eran, dende logo non deron mos-
tras. Os primeiros días nos que se insta-
laron, os monxes fixeron continuos ofi-
cios relixiosos e cantaban a toda voz sal-
mos. Non se trataba, posibelmente, dun-
ha cuestión litúrxica, senón máis ben de
atraer a posíbeis curiosos. Algo que con-
seguiron, cando un día, á tardiña, obser-
varon como un reducido grupo de indí-
xenas contemplaba a aquel grupo de ho-
mes barbudos e vestidos con roupas ce-
rradas no medio da calor da campiña
australiana. De aquela, nunha distancia

prudencial, prenderon unha fogueira e
pasaron a noite observándoos. Ao día se-
guinte, apareceron homes armados a esa
distancia, e os monxes puxéronse en gar-
da, pero os indíxenas limitáronse a sen-
tar ao redor dunha fogueira.

O contacto viría con posterioridade,
cando un fato de homes, mulleres e ne-
nos achegouse ata o campamento e co-
mezou a curiosear o que facían e deixa-
ban de facer. É de supor a ledicia dos mi-
sioneiros. A confianza mutua incremén-
tase. Frei Rosendo nárrao este xeito:
“con eles comimos, bebimos e marcha-
mos, e fumos voluntarios para as tarefas
que eles estimaban máis pesadas. A miú-
do levabamos aos nenos sobre os nosos
ombreiros coas súas pernas randeándose
na fronte e descubrimos que preferían a
nosa compañía á dos seus pais”.

Os indíxenas como estranos

Rosendo Salvado foi clarividente á ho-
ra de evaluar a problemática indíxena
en Australia. Neste senso, a súa curiosi-
dade fíxolle recoller e, en moitos casos,
respectar a cultura local. O que era ex-
traño na súa época en Australia era a
consideración que tiña polos indíxenas.

Afirmar que calquer indíxena tiña a
capacidade, con educación, para apren-
der calquer tipo de disciplina e ciencia,
era bastante extraño no contexto colo-
nial. Pero había algo que fallaba. A idea
orixinal de Salvado de que os indíxenas
fosen propietarios de terras e vivisen
delas en Nova Norcia, de feito, nunca
chegou a triunfar. Nun informe que re-
mitiu ao goberno británico, Salvado
desvelou cales podían ser as claves.

Dicía que os indíxenas estaban afec-
tados de “nostalxia”, o cal quería dicir
inadaptación ás novas estruturas occi-
dentais creadas no medio da selva. O es-
tado “nostálxico” dos indíxenas caracte-
rizábase por períodos de gran fortaleza e
de debilidade que se sucedían, o cal os
facía incompatíbeis co traballo occiden-
tal e coa aprendizaxe na escola da Abadía
de Nova Norcia. E, dicía Salvado, se os
indíxenas atopaban extraña a civilización
occidental porque xa tiñan unha de seu.
Deste xeito, Salvado potenciou máis a
agricultura que os estudios académicos.

Salvado visitou Roma á avanzada
idade de oitenta e seis anos. Hospedou-
se no mosteiro de San Pablo Extramu-
ros, onde se convertira nunha figura de
referencia para os novos cregos polas
súas historias da misión. Morreu o 29 de
decembro de 1900 e o seu corpo foi le-
vado de volta para ser enterrado baixo o
altar da pequena Catedral de Nova Nor-
cia. A súa memoria segue a ser motivo
de investigación nas universidades aus-
tralianas para comprender a formación
do seu país. Na memoria popular, con-
vertiuse nunha figura case lendaria.♦

Misioneiro explorador en tempos coloniais
MANUEL GAGO

(CONSELLO DA CULTURA GALEGA)



Por que a febre?
Funciona como escusa para

converter os relatos en fantásti-
cos sen que deixen de ser rea-
listas. A febre borra as frontei-
ras entre o real e o imaxinario.
Tamén é unha metáfora da li-
teratura que mestura o real e o
inventado como unha aluci-
nación. Tamén me apetecía
darlle ao libro, non unha unida-
de temática, senón atmosférica,
por dicilo así. Non son xa que
logo as personaxes as que lle
proporcionan esa unidade, se-
nón un estado físico e anímico.

Nun momento afirma que
a febre é o motor da historia.

Antes de cada relato hai un
texto que fai de nexo entre eles,
aínda que seña unha relación
feble. Eses textos son, a partes
iguais, micro-ensaios literarios
e reflexións sobre o poder da
febre. Sempre me interesou a
historia secreta das cousas. Na
novela Guerra e paz a acción
dos personaxes explícase a tra-
vés da febre até en corenta mo-
mentos diferentes. Poderiamos
dicir que toda a historia da hu-
manidade pode explicarse case
a través da febre.

Nótase que é neto de mé-
dico e historiador de forma-
ción.

Sen dúbida. O meu avó
Xosé María e o meu tío Aveli-
no son personaxes reais que
saen no libro, aínda que non é
real o que se conta sobre eles.
Igual que eu tiven febre no
Cairo, como se di no libro,
aínda que non padecín, nin
moito menos, o tipo de aluci-
nacións que se relatan. 

A súa prosa está sempre
ao servizo do narrado, sen
amaneiramentos.

Gústame a claridade e o es-
tilo pouco recargado, aínda
que uso a metáfora, o símil e
outras figuras literarias. Varios
relatos teñen unha atmosfera
de conto vitoriano de pantas-
mas, pero sen imitalo. A mate-
ria de moitos dos contos proce-
de da tradición literaria, con
pequenos experimentos como
en O pan dos xustos, un relato
coral, no que os personaxes
non teñen nome e onde uso os
verbos dunha forma non habi-
tual. Outro relato, o que se ti-
tula Soldado, soldado, que es-
tá ambientado en Palestina, é
case un conto popular falso.
Dá a impresión de ser un rela-
to tradicional palestino, con
xenios e pequenos milagres, tí-
picos do folclore árabe e pales-
tino. Estas técnicas permíten-
me darlle un aire fantástico a
historias realistas e un ton rea-
lista a contos fantásticos.

Hai relatos como O soño
da neve, ambientando nunha
Galiza que podía case ser
África ou un país árabe. Tal-
vez hai unha globalización
da pobreza, da dor e da su-
perstición?

Está ambientado na Galiza
dos anos cincuenta, nunha zo-
na de montaña case illada.
Efectivamente é unha Galiza
alucinatoria. Situar o nexo do
libro no Cairo permíteme des-
localizar as historias. Vexo Ga-
liza desde Exipto e iso propor-
cióname un punto de vista dis-

tinto. É o caso do meu tío Ave-
lino, morto polos falanxistas,
que está observado desde un
punto a carón das pirámides.
Entón si é certo que hai ese te-

rritorio común, que é o territo-
rio da febre. Outro conto, o dos
lobicás, é un conto de lobos ao
estilo de Fole, pero actualizado
coa técnica do thriller de te-

rror. O resultado é unha mestu-
ra das dúas tradicións.

Que autores influíron en
vostede?

Gústame a literatura cen-

troeuropea, a eslava, a rusa.
Gústame Maupassant, Hoff-
mann. O conto do XIX é a ba-
se da miña cultura literaria no
que respecta ao relato. A ver-
dade é que prefiro ler os clá-
sicos e non estou moi ao día
das novidades. Tamén recorro
aos temas clásicos, como o
tempo que xa está no Conde
de Lucanor. Son temas eter-
nos escritos doutra forma, si-
tuados noutro contexto.

Vostede viviu varios anos
en Palestina. Como ve a li-
teratura e a cultura árabes,
agora que tamén entre nós se
empezan a editar libros pro-
cedentes dese ámbito?

Non creo nin no choque
nin na alianza de civili-
zacións. O mundo árabe é o
mesmo que o noso. Somos a
mesma cultura. Velo como
antitético é unha idea dos
Reis Católicos e de Carlos V,
dunha época de enfrontamen-
tos no Mediterráneo co impe-
rio otomano. Pero, polo de-
mais, é o mesmo mundo. A
cultura clásica grega, desde a
medicina á matemática e ao
resto da ciencia, foinos trans-
mitida polos árabes. Contra o
que se adoita crer, a cultura
palestina está máis próxima
da nosa que a de Israel. A de
Israel é nova e máis distante.
Vive de ideas que nós xa des-
botamos como o etnicismo,
ideas dos anos trinta. Os es-
critores árabes tocan os mes-
mos temas ca nós. Un pódese
entender e comunicar con
eles perfectamente. O que pa-
sa é que hai un mito exótico
sobre Oriente que pervive.
Falo da cultura, outra cousa é
a relixión, o islam. Pero todas
as relixións levadas ao extre-
mo crean exclusión e proble-
mas de convivencia.

Como ve a literatura galega?
Levo fóra máis de dez anos

e non a coñezo demasiado. O
que sei é que se publica moito.
Hai vinte anos, cando empe-
cei, a literatura galega era un
gueto. Agora é unha pequena
industria, hai escolas, xera-
cións. O mellor que podo dicir
dela é que xa non se pode co-
ñecer toda, salvo que señas un
especialista. Antes lía canto
saía, agora resúltame feliz-
mente inabarcábel.

Que o atrae do relato curto?
Gústame moito, aínda que

ao primeiro resultábame moi
difícil. Atrapoume precisa-
mente por iso, por difícil. Eu
empecei facendo novela. A
novela ten trucos para atraer o
lector, non en balde naceu nos
xornais e cada día remataba
cun continuará e cunha frase
para manter a atención. Iso
non di nada malo dela, sim-
plemente que ten unha arqui-
tectura máis grande, con pole-
as e maquinaria. O relato per-
mite experimentar máis e ao
tempo resulta menos artificio-
so. É o xénero dos que gustan
das historias, lese dun golpe e
gusta ou fracasa. Na novela
pódese salvar unha parte, o
estilo, o ambiente, a trama...
Nese sentido o relato asemé-
llase máis ao poema pola súa
tensión e concentración.♦
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Miguel Anxo Murado
‘A febre borra a fronteira

entre o real e o imaxinario’
M.V.

Cando telefonamos ao seu domicilio de Madrid pídenos que volvamos chamar máis
tarde. En ton serio, aclara que non se trata dunha broma, pero que ten febre, 39 gra-
os, e que debe tomar algo para, dentro dunha hora, poder responder á entrevista. E é
que o seu último libro leva precisamente por título O soño da febre (Galaxia). Son on-
ce relatos unidos polo fío da peste, da alucinación. Miguel Anxo Murado (Lugo,
1965) escribe coa técnica que lle deparan xa vinte anos de traxectoria literaria e un bo
feixe de títulos recoñecidos ás súas costas. As historias aquí contadas ofrécennos o
sabor e a amenidade da literatura clásica co contrapunto necesario que as fai actuais.

A . G . N .



Ao abeiro do vixiante monte
Corpiño, o dos altos penedos,
que diría o poeta, está o cemite-
rio de Muxía. Non mira cara ao
solpor, tampouco cara ao santua-
rio da Barca, mira para onde abre
o día. O que xa non sei é si se ve
o mar, pois a vaga construtiva le-
vantou cortinas de ladrillos para
tapalo e afastalo. Antes cemiterio
e igrexa parroquial marcaban o
límite habitable desta vila, pois
máis alá só había cativas hortas
rodeadas de fortes muros, e que
tanta fama quitaron, e o santua-
rio da Barca, situado xa nun lu-
gar inhóspito e sempre batido
polo mar, como diría frei Sar-
miento. Pero hoxe podemos che-
gar ao santuario por un ancho
paseo e as hortas, aquelas nas
que aínda non se construiu, están
á espera de que as convirtan en
“solares”, palabra que se desfai
na boca de promotores urbanísti-
cos e alcaldes, borrando de paso
unha importante páxina da histo-
ria social deste pobo.

Ramón Caamaño Bentín
gustaba de contemplar a posta de
sol desde a punta da Barca. Ago-
ra os seus ollos case centenarios
descansan xa de tanto mirar, pero
aos seus oídos chegará o balbor-
do do mar, dun mar que cada vez
está máis afastado da vila e da vi-
da dos de Muxía, un mar que non
bica xa as praia das Lanchas ou
do Capitán, pois están soterradas
baixo o cemento. Mais Caamaño
escoitará o mar porque este aquí
brúa con forza e e até fai que a
Buitra ronque. Caamaño gustaba
de mirar ao mar e de fotografalo,
el que foi dos poucos muxiáns do
seu tempo que non tivo que arris-
car a vida como mariñeiro, por
iso contemplábao con ollos dis-
tintos e por iso tamén foi fotógra-
fo. A súa primeira cámara com-
prouna sendo aínda un mociño.
Tiña uns aforros, algús procedían
de recoller os alfinetes que perdí-
an as panilleiras nas xuntas e des-
pois revendíallos. Rachou o peto
e deulle os cartos ao señor Riva-
dulla, que facía a ruta cun camión
á Coruña, co encargo de que lle
trouxera unha cámara. As primei-
ras fotos que revelou foron só
manchas nun papel.

Así empezou a carreira dun
prolífico fotógrafo e moi popular
na Costa da Morte. Aquí non era o
fotógrafo, era só Caamaño, até a
muller e as fillas lle chamaban Ca-
amaño. Andivo por todos os re-
cunchos destas comarcas cargado
coa súa cámara e trípode para cap-
turar o presente e, cando chegaba
a noite, proxectaba cine sobre un-
ha saba narrando a película coa
súa voz. Nunha ocasión en Fiste-
rra cando o “malo” ía atacar a
“moza” da película, un mariñeiro
saíu do público para defendela e
no intento rachou a saba coa na-
valla, e os de Fisterra quedaron ser
ver o final da película, Caamaño
sin saba, pero a moza salvouse. 

Caamaño foi un retratista
nos tempos en que había nece-
sidade de ir ao fotógrafo. Ago-
ra xa non temos esa necesidade
porque vivimos expectantes
ante o inmediato e nesa ansia a
memoria pesa. As fotos de Ca-
amaño son a nosa memoria
gráfica, nelas podemos atopar
múltiples claves sociais e cul-
turais coas que visualizar a no-
sa historia en transformación.
Quizais aquí está o principal
valor patrimonial da súa obra:
visualizar a nosa transforma-
ción como sociedade. As súas
imaxes servían para comunicar
o que non se podía dicir con
palabras, para encher o valeiro
da ausencia.

Hoxe as miles de fotos, va-
rias caixas de placas, cámaras e
outras cousas –acostumaba a
gardar todo- dormen nas súas ca-
sas de Muxía e Corcubión. Ago-
ra en campaña electoral algún

partido propón a crea-
ción dun “Museo Ra-
món Caamaño”, como
tamén lle deron unha
rúa en Muxía, mais nin
llo comunicaran no seu
tempo nin o invitaron
despois a descubrir a
placa. Pero non se fala
de gardar e documentar
ese arquivo de fontes
documentais prima-
rias, onde está unha
boa parte da memoria
gráfica de nós. Un ar-
quivo que merece ser
gardado, é máis, debe-
ría ser documentado e
organizado para facili-
tar o acceso á informa-
ción, xa que estamos
diante dunha fonte do-
cumental importante e
emotiva para moitos
habitantes da Costa da
Morte e deste país.♦
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Seguro Azar

Todos
menos un
DAMIÁN VILLALAÍN

Aínda que é evidente que
nas eleccións hai sempre
quen gaña e quen perde,

os resultados das municipais do
pasado domingo introducen tan-
tos elementos de compensación
para uns e para outros que,
finalmente, incluso os que
perden votos poden considerar-
se, se non completamente satis-
feitos, si polo menos mellor pa-
rados do que se prevía. Puido
ser peor, estarán pensando
aliviados, por exemplo, nas
sedes pontevedresas do PP, e
mesmo celebrando como unha
gran vitoria a agónica conserva-
ción da Deputación Provincial
por un pequeno número de
votos. Hai nacionalistas que se
senten decepcionados pola non
consecución dalgúns importan-
tes e explícitos obxectivos, pero
o certo é que o seu descenso nas
cidades vese compensado polo
relevante papel que van desem-
peñar na súa gobernación. Os
socialistas, dende logo, teñen
que estar ben contentos. Por aí
non hai queixa, aínda que
algunha das moitas expectativas
depositadas nestes comicios non
fose finalmente cumprimentada.

Así que todos poden
atopar nos resultados definiti-
vos algún motivo para estar
contentos e mesmo para sacar
peito. O cal está moi ben, pois
nada hai mellor para o
tranquilo discorrer da
convivencia que un sentimen-
to xeral de triunfo e de
poderes repartidos.

Só hai unha excepción a es-
te estado global de felicidade
absoluta e vitoria para todos.
Chorando polas esquinas,
apiltrafados e catatónicos, andan
os que máis o merecían. Vou fa-
cer leña da árbore caída e deixar
aquí escrito que unha das alegrí-
as que a moitos nos depararon
estes comicios foi o boicot do
electorado aos descarados
executores da fea manobra de
usurpación e manipulación polí-
tica das siglas históricas do par-
tido fundado hai oito décadas
polos galeguistas das
Irmandades da Fala e da
Xeración Nós. Unha ducia de
políticos rebotados, dispostos a
especular co seu voto nos desa-
fortunados concellos nos que
conseguiron entrar, é todo o bo-
tín atrapado por esta nada
romántica requitropa. Só exclúo
da miña ledicia por tan contun-
dente fracaso a unha candidata
de Vigo, Maite Fernández,
respectada ex-concelleira do PP,
inexplicablemente implicada
nesta trapallada. Pero que non
lograse poñer o pé en María Pi-
ta o piernas que optaba a facer-
se co control do urbanismo
coruñés, con abraiantes apoios
mediáticos e económicos e con
mensaxes radicalmente
contrarias ao ideario representa-
do polas siglas baixo as que se
disfrazaba, é a máis edificante
lección que os pícaros da políti-
ca poden obter destas
municipais. E, ademais, evitóu-
selle un disgusto a don Avelino
Pousa Antelo.♦

Ramón Caamaño,
memoria gráfica da Costa da Morte

MANUEL VILAR



Volveuse repetir. Apesar da ameaza
de chuvia, Cans converteuse duran-
te tres días na capital do audiovisual
galego, por moito que soe a tópico.
Miguel de Lira, Víctor Mosqueira,
Ramón Costafreda, Mariana Carba-
llal, Toñito de Poi, Antonio Durán
Morris, Teté Delgado e Víctor Fá-
bregas, entre outros, puxeron rostro
coñecido e autógrafo en papel para
os fieis da TVG e para os ávidos de
famoseo. Os chimpibuses, ese pe-
culiar medio de locomoción paten-
tado en Cans para conducir os es-
pectadores dun galpón a outro, bo-
taron fume durante a tarde do sába-
do e o torreiro da festa estoupou co-
as actuacións de The Ellas, a banda
de Luís Tosar, e Víctor Coyote, Pa-
blo Novoa e Os Bravos de São Vi-
cente e co concerto de Tony Lomba
e Elio dos Santos e a despedida de
Festicultores Troupe. As peculiari-
dades do festival máis canalla, que
naceu hai catro anos revirando o
glamour da cita cinematográfica de
Cannes, acapararon novamente os
focos. E todo, porque o festival de
Cans, organizado pola asociación
Arela e dirixido por Alfonso Pato,
non só acadou de seu un oco dentro
do audiovisual galego, senón que
consolidou a súa proposta e conse-
guiu implicar como poucos a un pú-
blico do máis heteroxéneo. 

Pero aínda que a moitos llo
poida parecer, en Cans o cinema
non foi o secundario. Máis de vin-
te cinco curtas foron proxectadas
para os espectadores que conse-
guiron facerse con entrada (esgo-
táronse en pouco máis de media
hora). Ademais das dúas adegas,
tres alpendres e unha casa abando-
nada, todos habilitados para aco-
ller as proxeccións das 19 fitas a

concurso, a organización volveu
poñer en marcha o Jalpón Friki, de
acceso libre. E alí, nun pendello de
corenta metros cadrados puideron
verse algunhas das propostas máis
extravagantes e politicamente in-
correctas dos últimos meses. 

Sen chumbo

A curtametraxe Sen chumbo foi a
gran triunfadora do festival ao con-

seguir os premios do xurado á me-
llor curta de ficción, mellor actriz
(Cristina Castaño) e actor (Xulio
Abonjo). Dirixida por Xurxo Saa-
vedra e cunha historia de amor e
drogas como pano de fondo, a pe-
lícula conseguiu facerse co apoio
dun xurado que valorou “a realiza-
ción sutil”, “gran traballo de mon-
taxe” e “un reparto coral no que to-
dos os actores están fantásticos”. O
xurado destacou ademais a alta ca-

lidade de todas as curtas de ficción
presentadas, e fixo unha mención
especial a As carreiras secretas, de
Antón Coucheiro Cou. 

No apartado de animación, o
premio do xurado recaeu en Pro-
mesa, dirixida por Fernando
Cortizo, mentres para o público a
mellor curta foi A flor máis gran-
de do mundo, de Juan Pablo Et-
cheberry, baseada no único con-
to que o escritor Saramago escri-
biu para crianzas. 

Máis cine, máis actividades

Cans estendeu a súa programación
en días e actividades. Nesta cuarta
edición estreáronse dúas longame-
traxes. A primeira delas foi Abríga-

te, do realizador porriñés Ramón
Costafreda. A coprodución galego-
catalá-arxentina chegou a Cans ava-
lada polos tres premios acadados na
Mostra de Cine Iberoamericano de
Lleida. Esta comedia romántica na-
rra a historia de Valeria nunha vila
da Coruña tras o seu retorno da emi-
gración arxentina. Para Costafreda
foi “unha honra poder estrear no lu-
gar no que nacín” e destacou que o
que procura co filme é “chegar ao
público, que coido que é algo no
que o cine europeo, e o galego en
particular, ten moitas posibilida-
des”. Non chegará as salas comer-
ciais até o mes de outubro.

A segunda longa foi a copro-
dución galego-canaria Gritos en el
pasillo, un filme animado rodado
con manises. Nela, un debuxante
vese envolto nun angustioso mis-
terio cando acude a un manicomio
a pintar por encargo as paredes do
centro. As cousas complícanse
cando escoita por primeira vez un
berros estarrecedores no corredor.

En paralelo celebrouse o pri-
meiro concurso de videoclips. O
Tubulart foi o espazo no que se
proxectaron o xoves 24 as pezas
participantes, entre as que o xu-
rado seleccionou como gañadora
Song 74, de Niño Pistola. O pú-
blico preferiu Como cada día de
El Cubo. Ademais por Cans pa-
sou Tristán Ulloa, para inaugurar
a sección coloquios na leira, e as
veigas adornáronse coas propos-
tas da Can Parade, un arremedo
da viguesa Cow Parade.

Esta cuarta edición despediu-
se cun gran éxito en canto á
afluencia de público, uns 4.500
espectadores, e coa mente posta
xa no vindeiro ano.♦Nº 1.270 ● Do 31 de maio ao 6 de xuño do 2007 ● Ano XXX

‘SEN CHUMBO’ ARRASA EN CANS 
M. COUTO

A curtametraxe de ficción Sen chumbo foi a gran triunfadora da cuar-
ta edición do festival de Cans, unha cita na que os chimpíns se enga-
lanan, nos galpóns se proxecta e as leiras locen alfombra encarnada.

Alfonso Pato, Antón Reixa e Tristán Ulloa dirixíndose ao público nunha das Conversas na Leira.



Máis de catrocentas mulleres e al-
gúns homes procedentes de boa
parte do país e de diferentes pun-
tos do Estado reuníronse o pasado
19 de maio en Vigo no I Encontro
de Palilleiras da cidade, unha cita
organizada pola Asociación Arte e
filigrana, que lle rendeu homena-
xe a unha das tradicións artesanais
máis arraigadas en Galiza. Ao
igual que o resto dos encontros
que se celebran no país, a cita vi-
guesa quixo servir de punto de en-
contro entre as palilleiras galegas
e, ao tempo, de intercambio de
material e de experiencias. 

Unha das impulsoras da inicia-
tiva foi Amalia Durán, unha antiga
profesora da Escola de Artes e Ofi-
cios de Vigo. Polas súas clases, que
non só impartiu en Vigo, pasaron
ducias de alumnas. Unha vez reti-
rada seguíase a reunir con moitas
delas. Así foi como naceu a Aso-
ciación Arte e filigrana, que parti-
cipa anualmente noutros encontros
organizados polo Estado e que
conta con máis de setenta socios. 

Contra o que poida parecer,
Durán asegura que o encaixe atra-
vesa un dos seus mellores momen-
tos, cun número crecente de aso-
ciacións e de palilleiras. Ao seu ver
as publicacións facilitan a relación
entre as diferentes asociacións así
como o intercambio de novos de-

seños e das particularidades técni-
cas de cada zona. Destaca ademais
que a tecnoloxía está a favorecer
unha mellora no acabado do tecido
final, tanto polo seu emprego na
elaboración dos patróns como na
creación dos útiles para palillar.

Quen palilla?
Mario Galego Rei, estudoso da ar-
tesanía do encaixe e autor de libros
como O encaixe galego, asegura
que a finais do século XIX era bas-
tante habitual que as nenas empe-
zasen a palillar con catro anos sen

recibir máis formación ca esa. Por
iso, indica o pontevedrés, era moi
común que mulleres analfabetas re-
alizasen encaixes marabillosos. Na
actualidade nada queda desa reali-
dade e son cada vez máis e máis di-
ferentes as persoas que se achegan
ao encaixe. Amalia Durán apren-
deu a palillar cando nena. Foi a súa
nai quen lle ensinou a mover os pa-
lillos e os alfinetes ao xeito. Ao aca-
bar a escola no verán reuníanse as
rapazas da vila para palillar. Pero
non foi até a década dos oitenta
cando Amalia Durán empezou a
dar clase. Polas súas aulas pasaron

nenas, rapazas licenciadas, amas de
casa, mulleres retiradas... “nin hai
un perfil tipo nin só é para maio-
res”, apunta Durán “o que cómpre
é que haxa gusto polas labores”.

M áis artesáns
Outra das mudanzas que marca o
encaixe de agora vén da man dos
artesáns. Na actualidade existen
profesionais que elaboran o ma-
terial das palilleiras, dende os
coxíns até os palillos, que facili-
ta moito o labor das profesionais.
Como indica Durán “antes tiña-
mos que arranxarnos para facer
nós mesmas os nosos aparellos”.
Á cita de Vigo tamén acudiron
artesáns cataláns, con diferentes
mostras dos seus produtos.

Se no pasado o encaixe foi
unha actividade económica com-
plementaria aos labores do mar,
chegando a congregar nalgúns
momentos máis mulleres pali-
llando que mariñeiros, na actuali-
dade poucas das pezas que se ela-
boran acaban no mercado. “Non
teñen prezo”, sinala Durán, “as
pezas valen máis do que a xente
está disposta a pagar”. Como ela
mesma explica véndese mantela-
ría e xogos de cama pero “as que
facemos encaixe adoitamos rega-
lalo aos nosos seres queridos”.♦
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Claro,
home, claro
MARICA CAMPO

Os xudeus ultraortodo-
xos protestaron
porque Zara, na con-

fección duns traxes, mestura-
ra liño e algodón; non fíos,
senón panos. Seica iso é un
híbrido e a súa lei prohibe os
híbridos. Para a miña mente
máis ou menos científica, iso
non é un híbrido, senón dous
tecidos en contacto. Que eu
saiba, do contacto de dous te-
cidos non nace un terceiro,
fillo de ambos. Nese caso si
que sería híbrido. Mais non é
diso do que quero falar. Zara
internacional apresurouse a
pedir desculpas por descoñe-
cer que ofendía a sensibilida-
de de tan observantes
señores. Doutores ten o
xudaísmo e Zara acata os
seus mandatos. Ao fin e ao
cabo os sionistas non son
xente atrasada, que teñen car-
tos e a benzón dos USA. Ta-
mén sabe como as gastan os
integrismos relixiosos e nada
bo se podería seguir de lles
botar un pulso con argumen-
tos científicos e occidentais.

Coñezo moitos casos, aquí
en Galiza, de persoas que
foron mercar roupa de cabalei-
ro a Zara Home e atopáronse
con que alí non había outra
cousa que enxovais para a ca-
sa. O nome do establecemento,
certamente equívoco para os
galegos, é unha claudicación
máis diante da cultura anglosa-
xona que nos invade, un
indicio de autoodio e pailanis-
mo. En Galiza home é home e,
se queremos dicir fogar ou ca-
sa, dicimos fogar ou casa.
Aquí non nos pedirá desculpas
o Señor Ortega. Non hai por
que. Os defensores do Galego
non somos perigosos, por máis
que causemos tanta preocupa-
ción aos renegados das propias
raíces. Moita xente, despois de
descubrir o equívoco,  seguirá
a mercar toallas, sabas e panos
de mesa a Zara Home, que non
é Zara Home, senón Zara Casa
ou Zara Fogar; pero xa se sabe
que soa máis cosmopolita,
máis “chic” por ser menos ga-
lego, tal como se pide nesta
novena. Unha empresa que é
como un polbo inmenso de
potentes tentáculos a rodear o
mundo, non pode reparar en
mexericadas nin farrapos de
gaita. Home é casa, fogar, que
se decaten os pailáns dos gale-
gos e lle agradezan á multina-
cional a aprendizaxe da lingua
máis franca do mundo, que
por algo se empeza. O
Galego?  Bo, o Galego en can-
to pasas de Ponferrada ... E as
raíces? Que lle van falar de ra-
íces a quen plantou as súas ár-
bores en terras tan diversas. E
se falamos da lingua daquelas
primeiras mulleres que cosían
sen horarios na casa, é dicir, na
home, para que o Señor Ortega
sentase as bases desa sexta for-
tuna do mundo? Vaia, ho, quen
se vai acordar agora daqueles
tempos.♦

400 Palilleiras
M.B.

M áis de oitocentas mans armáronse de fíos, alfinetes e palillos para celebrar
en Vigo o I  encontro de Palilleiras da cidade. A  súa finalidade non foi ou-
tra que o intercambio de experiencias e a promoción dunha artesanía arraiga -
da en Galiza, que, en palabras dos organizadores, goza de moi boa saúde.

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



O single Que más da, pendu-
rado na web www.dismal.es,
non é só o adianto do que vai
ser o novo traballo de The
Dismal senón que é a confir-
mación de que Neptuno su-
porá unha nova viaxe dentro
da traxectoria da banda pon-
tevedresa. Con novos sons,
se cadra máis electrónicos, e
con varias mudanzas dentro
das filas dos músicos, The
Dismal dá, en palabras de Xo-
sé Barros, vocalista e letrista
do grupo, a terceira viraxe
dos seus quince anos de vi-
da. Un cambio que en Neptu-
no se traduce no abandono
das letras en inglés que mar-
caron os seus traballos ante-
riores e mesmo as versión de
temas de bandas consagra-
das, como a realizada sobre a
peza La grange, de ZZTop,
que se chegaron a converter
en himnos da banda, para
instalarse na composición
propia en castelán. 

Sen perder o estilo que
The Dismal foi curtindo a gol-
pe de directo, o novo traballo
enchóupase nun rock elabo-
rado con aires de metal e de
hardcore. Pouco queda da-
quel death metal que marcou
os seus inicios.

A banda formouse en
1992, coa confluencia de Xo-
sé e Xavi Barros, Isaac Cor-
dal e Iván Lorenzo. Despois
de varios anos colaborando

en recompilatorios e tocando
en directo, en 1999 publicou-
se o seu primeiro disco ofi-
cial The new bomb, editado
polo selo portugués Division
House, onde o hardcore foi o
ingrediente estrela. Este pri-
meiro compacto foi acompa-
ñado por un libro de poesía
en inglés e en castelán dun-
has cen páxinas. Con esta
publicación, a banda quixo
render homenaxe a Xavi Ba-
rros, autor das composicións
poéticas. 

Xa máis rockeiro e cunha
destacada presenza dos sin-
tetizadores, o segundo traba-
llo ve a luz tras a xira que os
levou por diferentes escena-
rios da península ibérica. Ti-
tulouse Make your mind up e
con el rodaron tamén por Ho-
landa, Bélxica e Eslovenia.
Os membros The Dismal po-
den gabarse de ter actuado
con bandas de referencia co-
mo son Sepultura, Entombed,
Testament, Toy Dolls, Kreator,
Napalm Death ou Rammstein.
Algo ten que ver que o seu di-
recto sexa un dos máis con-
tundentes da actualidade. 

Nova viaxe

“Buscamos cousas novas”
sinala Xosé Barros, “non
queremos encasillarnos por
iso formulamos cada traba-
llo como unha nova viaxe”.

Ao seu ver Neptuno presén-
tase na traxectoria do grupo
como un novo punto de in-
flexión, o terceiro, “un banzo
máis na nosa evolución”.
Para definir este novo traba-
llo, o vocalista fala de “no-
vas melodías” e de “forza”,
dúas constantes que se pro-
barán en directo no Festival
Cultura Quente, que se cele-
brará o 13 e o 14 de xullo en
Caldas de Reis. Os organiza-
dores da cita estival teñen
programada a actuación de
The Dismal para a noite do
venres, na que compartirán
cartel con grupos como
Asian Dub Foundation ou
Kula Shaker entre outros.
Sobre o escenario debulla-
rán os doce temas que com-
poñen este novo disco, con
letras que falan de estados
de ánimo e de sensacións e
que buscan a identificación
do público. “Non todo é falar
do demo, tamén se lle pode
cantar ao amor. Nós busca-
mos calidade, que as pezas
teñan espírito e que transmi-
tan algo”, indica Xosé Ba-
rros, “somo independentes,
sempre intentamos levar
adiante as cousas que con-
sideramos oportunas aínda
que ninguén as faga”.

Este novo disco sae cin-
co anos despois da publica-
ción de El tristeza, unha tar-
danza provocada polas mu-

danzas na banda. En 2004
Gonzalo Sánchez pasa a sen-
tar detrás da batería substi-
tuíndo a Lino Cordeiro, e a
principios do 2007 Tino Álva-
rez toma o control nos sam-
ples. A necesidade de adap-
tación e de rodaxe dos dous
novos membros, xunto coa
procura de discográfica, pro-
vocou que a publicación do
disco se demorase. 

“Quixemos ademais face-
lo con calma”, explica Xosé
Barros, “ o anterior, El triste-
za, acabámolo en tres me-
ses. Agora non tiñamos pre-
sa”. Este novo traballo, ao
igual que a propia banda, es-
tá marcada por influencias
diversas, que pasan polos
gustos musicais dos seus
membros e que van dende o
folk até a música clásica e o
chill out. “As cousas saen,
non forzamos”, sinala o vo-
calista. 

Para a gravación de Nep-
tuno a banda contou coa co-
laboración do grupo de rap
De la hoja e da cantante es-
cocesa Maureen. O resultado
verá a luz o 1 de xuño en for-
mato digipack, composto por
un cd e un dvd con 17 temas
gravados en directo o pasa-
do ano nas festas de Ponte-
vedra. Ademais o dvd inclúe
seis videoclips que The Dis-
mal foi gravando nestes
quince anos.♦
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a única
elección
MARGA ROMERO

Eel deberemos supoñer que
despois do 27 de maio en Ga-
liza chega o tempo dos

pactos, pactos da esquerda cando
a dialéctica esquerda-dereita
semella pertencer a outra época,
pactos de dereitas, pactos indepen-
dentes, realmente pactos que van
traizoar primeiro ca nada ás pala-
bras e aos seus significados, si, al-
go fede a podre en Dinamarca.
Debe ser esta semana a das
conversas ás agachadas, a dos
mensaxeiros que coma anxos se
presentan nos negocios, a través
da voz nas chamadas telefónicas,
procurando un encontro que
troque o número que conduza á
maioría desexada, ao poder onde
tamén reina a libido, aínda que pa-
ra iso non importen os cualificati-
vos que nos axuden a definir outra
palabra: transfuga. Esta será a se-
mana das alianzas, sen dúbida,
que non sabemos en que se van
basear, cando a dereita xa botou
man do discurso da esquerda, can-
do a dereita xa fala de sustentabili-
dade e na orde mundial de
antiglobalización, cando a esquer-
da renuncia a discursos e métodos
clásicos, que aínda clásicos lle
pertencían e nun tempo foron
revolucionarios, máis a revolución
tamén se converteu nunha palabra
valeira de significado. Non
sabemos cal será a base destes
pactos e alianzas, xa que os
programas cópianse uns dos
outros e podían ser obxecto dunha
boa trama para unha novela de es-
pionaxe. Apróxima semana vere-
mos o verdadeiro resultado destas
eleccións, eleccións internas de
gabinetes de consulta, e ese será o
mellor dos casos, cando o benes-
tar social e a calidade de vida, re-
presentada polos centros de día de
acollemento ás persoas maiores,
as garderías municipais ou os par-
ques, os xardíns, o patrimonio, a
urbanidade, sexan temas de acor-
dos e debate. Mais hai unha ima-
xe que non debemos esquecer e
que debe estar presente na mente
de quen pacte, ese primeiro
discurso postelectoral, dos que se
ven como futuros alcaldes de Fe-
rrol, Vigo e ACoruña, ese primei-
ro discurso en español, que foi re-
almente unha agresión, palabra
que xa non se emprega nestes ca-
sos, por utilizarmos mal a toleran-
cia e o que se considera
politicamente correcto. Agardo
que esta semana, todas as persoas
que pensen no ben do seu conce-
llo, esas que nunca son
transfugas, sexan capaces de ver
máis alá da contorna inmediata e
pensen, sobre todo,  no ben do
seu país, e que saiban aínda que
lles soe a unha vella
reivindicación e moitas das
consignas que se nos ocorran pa-
ra defendela pertenzan á linguaxe
clásica dunha verdadeira
revolución, que teñan presente,
que a lingua é o noso sinal de
identidade. Agardo e desexo que
a lingua sexa incuestionábel, e
que se comece a dicir tamén, por
ser máis moderno, tolerancia cero
contra a agresión lingüística.♦

The Dismal
M. BARROS

O 1 de xuño sae á rúa Neptuno, o cuarto traballo dunha das bandas ponte-
vedresas que están a recadar o aplauso da crítica e do público. Chámanse The
Dismal. Despois de quince anos sobre os escenarios e de suavizar o estilo
hardcore co que debutaron, a banda propón unha viraxe neste novo traballo.
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Obradoiro 
FRANCISCO CARBALLO

Desde neno non
volvera contemplar
un obradoiro rural

como o que está a se crear
en San Tomé de Piñeiro (O
Morrazo). Digo desde neno,
cando participei nas sesións
de cine mudo e ouvín os
adultos  recitaren a Curros e
Rosalía grazas á súa escola
de inverno. Fora na II
República, cando a escola
renacía  para cativos e, de
noite, para adultos. 

Eis como, nun local
espéndido da Comunidade
de montes, a impulsos do
cura un obradoiro reúne
adultos que len, analizan,
interrogan o paso do tempo
a comezar pola obra de
Rosalía de Castro. Acoden
–accidentalmente–
distintos invitados con
especial dominio da
historia, a socioloxía, a
música, etc, a
complementar o grupo. 

Moitos dos adultos
conectan o século XIX de
Rosalía co dos seus pais, o
XX, porque o cambio social
foi lento e inda se constatan
as pisadas dos antergos,
xeración tras xeración. É
moi propio da cultura rural
a ponderación moral das
relacións sociais. Un
memorialista do XIX, X.A.
Posse, nacido na costa
galega e cura en León,
subliñaba apreciacións
deste tipo contra os
perturbadores –os
inquisidores, frades,
clérigos e militares– a
esfarelaren o pobo
inocente. Na montaña onde
este cura vivía non
contaban os fidalgos do
pazo, pero a memoria de
San Tomé de Piñeiro si
retén maltratos señoriais. 

Este obradoiro de San
Tomé faime evocar a escola
de adultos de Cangas, un
obradoiro de madureza
humana e vitalidade social.
Nunha vila é máis doado,
nun rural disperso é posíbel
como o caso de San Tomé.
A escola de Cangas é
regrada; a experiencia de
San Tomé é libre, á vontade
de participantes. Nos dous
casos, estamos ante unha
realidade provocativa: a
adecuación ao cambio
tecnolóxico precisa dun
acompañamento mental. Iso
faise nos obradoiros
devanditos. 

No diálogo cos veciños
nada máis oportuno que a
pedagoxía de Paulo Freire.
Ese  partir do particular e
tanxíbel, esa constatación
do significado de cada
palabra, refrán e dito
popular. Toda unha escola
de sabedoría.♦

Zé Tomé
‘Detrás de cada
porta tapiada
hai unha historia’

M.B.
O venres 1 de xuño inaugú-
rase na Casa do Libro de Vi-
go a exposición fotográfica
Caso pechado, que recolle
imaxes dun proxecto no
que leva traballando cator-
ce anos. En que consiste?

As fotografías retratan
portas e fiestras fechadas. Esa
sería a lectura primeira, a
máis directa. Pero a min o que
me interesa é a ambigüidade
que subxace na idea de que
unha fiestra tapiada non é un-
ha fiestra, pero ao tempo se-
gue a selo. O que me moveu a
empezar esta serie hai catorce
anos é o que se esconde detrás
desas portas, os motivos que
levaron á xente a tapiar unha
fiestra. Coido que detrás de
cada unha delas agáchase un-
ha historia que merece ser
contada, e, como non son es-
critor, limítome a plasmala. 

É un proxecto pechado?
Supoño que será unha

serie en constante evolución,
que durará anos, porque
constantemente están en-
trando novas imaxes. É co-
mo unha teima, por iso pen-
so que a escollín para pre-
sentar a miña primeira expo-
sición en solitario en Vigo.

O seu proxecto pode re-
cordar o traballo realizado
por Manuel Sendón en Ca-
sas doentes.

Non lle vexo ningunha si-
militude, nin a nivel plástico
nin conceptual. Mentres que
Sendón se centra sobre todo
na idea de casas abandonadas
a min interésame máis o que
oculta unha porta tapiada. A
maiores, el dálle un formato
cadrado recollendo toda a ca-
sa e eu trato as portas e as
fiestras como iconas. El tra-
balla as casas como animais
feridos eu trátoas como ar-
quivos policiais, como unha
porta cara unha historia.

Cada vez é máis frecuen-
te que este tipo de imaxes se
empregue en capas de dis-
cos ou de libros con valor es-
tético. Que o move a facer
este tipo de fotografías?

Moitas das miñas series
teñen que ver coa pegada do
tempo. Pode ser que o feito
de vivir nunha sociedade tan
obsesionada pola moderni-
dade nos fai descubrir o en-
gado das enrugas.♦

Pódese dicir, ou debería dicirse,
que o fin último de toda a viticul-
tura, empezando polo microcos-
mos individual da propia cepa e
seguindo polo conxunto de técni-
cas, coidados, labores e calquera
outro tipo de actuación, desde o
propio deseño do viñedo, é a ob-
tención dun bago de uva nas con-
dicions óptimas para o tipo de vi-
ño que se queira elaborar. 

Un bago de uva san e de cali-
dade deberia ser o primeiro pen-
samento de todo colleiteiro –ela-
borador– viticultor. Primeiro e
sobre calquera outra considera-
ción un bago ben dotado, despois
pero sempre tendo como finali-
dade ese bago, os acios, os pám-
panos –sarmentos, a cepa, a den-
sidade de cepas, o sistema de
condución, as podas (en seco e
en verde), etc.

Un viño de calidade procede
dunha uva de calidade, neste as-
pecto son determinantes os com-
postos que integran o bago (azu-
cres, ácidos e compostos polife-
nólicos) e a súa localización nas
diferentes partes do bago.  

Partes do bago de uva 

Pel. Tamén chamada película ou
casca, constitúe a parte exterior
do bago. Cando se aproxima á
madurez recóbrese dunha capa
cerosa chamada pruína que ten
como misión protexer o bago da
chuvia e da humidade, frear as
evaporacions de auga que contén
a polpa e reter os microorganis-
mos, especialmente as levaduras
autóctonas desenvolvidas no vi-
ñedo. A riqueza en polifenois
(colorantes, aromas e taninos) da
pel depende da varidade e do seu
grao de maduración, distinta esta
á evolución na maduración dos
azucres e dos ácidos. 

A pel é a parte máis nobre
dos bagos xa que contén a case
totalidade das substancias aro-
máticas, das materias colorantes
e unha gran parte dos taninos.

Os compostos máis impor-
tantes son: Antocianos. Situados
nas vacuolas das células da pel.
Constituen a materia colorante.
Taninos. Situados nas células da

pel. Forman a estructura do viño.
Aromas varietais (compostos
terpénicos, norisoprenoides, me-
toxipiracinas). Situados na zona
da pel mais próxima á polpa.
Existen castes coma o moscatel
que tamén posúen unha polpa
aromática.
Polpa. É a parte mais volumino-
sa do bago. Contén a maior canti-
dade dos azucres e ácidos do ba-
go. Os seus compostos máis im-
portantes son: Auga. E o compos-
to maioritario da pulpa en máis
dun 80 por cento. Azucres (gluco-
sa e fructosa) están entre 150 e
250 g/l. A zona da polpa mais ri-
ca en azucres é a mais próxima á
pel. Ácidos Os máis importantes
son o ácido tartárico e o ácido
málico. Materias minerais pota-
sio, sodio, calcio, magnesio, fe-
rro. Compostos nitroxenados.
Pébedas. Un bago de uva pode
conter como máximo catro pébe-
das, as uvas que carecen delas
chamanse apirenas. Durante a
maduración o contido en taninos
das pébedas diminúe pola súa mi-
gración cara á pel, onde aumen-
tan. Os taninos das pébedas resul-
tan máis astrinxentes e ácidos ca
os da pel, resultando un factor de
grande importancia na elabora-
ción de viños tintos de crianza
porque se polimerizan cos anto-
cianos, suavizándose e contri-
buíndo á estabilización da cor.

O grao de madurez das pébe-
das e da pel do bago son os facto-
res máis determinantes da calida-
de da uva, fundamentalmente a
destinada a vinificación en tinto.
As peles maduras posúen unha
proporción elevada de fenois poli-
méricos que se asociaron cos an-
tocianos para convertérense en ta-
ninos que dan unha sensación de
volume en boca astrinxente pero
non amarga, ou ben se xunguiron
aos polisacáridos ou proteínas in-
ducindo unha sensación de volu-
me en boca máis suave. As pepitas
maduras posúen moi poucos res-
tos de fenois amargos e conteñen
contidos altos de taninos que sa-
ben a pan negro torrado ou grans
de café cando están maduras.

Pola súa banda a maduración
da polpa determina a máxima re-

lación azucre/acidez. O bago
verde, sen madurar, posúe unha
gran cantidade de ácido tartárico,
ácido málico e, en menor medi-
da, de ácido cítrico. O contido
destes ácidos dependerá funda-
mentalmente da variedade de
uva e das súas condicións xeocli-
máticas porque a luz, a tempera-
tura e a humidade son decisivas
para a sua conformación. A me-
dida que avanza o proceso de
maduración do bago os ácidos
diminúen en cantidade e os azu-
cres aumentan. As calidades gus-
tativas dos compostos polifenóli-
cos varían dependendo do seu
estado de maduración: 

–En vendimas insuficiente-
mente maduras as pébedas e ras-
póns engaden taninos groseiros,
agresivos e herbáceos, que son
pouco apreciados por provocar
astrinxencia. 

–Os taninos achegados pola
pel de vendimas ben maduras e,
ás veces, por unha certa propor-
ción de raspón, aseguran un
equilibro óptimo que evoluciona
no tempo en diferentes formas e
grados de polimerización coa
conseguinte sensación de volu-
me e paso máis amábel en boca.

Dependendo do seu tamaño
os bagos poden ser grandes, me-
dianos ou pequenos. Os bagos de
tamaño grande teñen unha rela-
ción pel/volume de polpa peque-
na (demasiada polpa), nos bagos
de tamaño pequeno esta relación
é maior, tendo polo tanto moitas
máis posibilidades de conseguir
un viño de calidade xa que dis-
porá de maior concentración de
compostos de calidade que pasa-
rán ao mosto e deste ao viño, es-
tes compostos fenólicos denomi-
nados nobres por ser os respon-
sábeis de que da uva se poida ob-
ter un produto coma o viño, se
atopan como dixen antes na pel
do bago. Outros compostos co-
mo azucres e ácidos, denomina-
dos comúns, están en calquera ti-
po de froito e se atopan na polpa.

Os bagos tamén se poden cla-
sificar pola súa forma en ovalados,
esférios, esmagados, elípticos, etc,
ou pola súa cor en brancos, rosa-
dos, tintos ou tintoreiros.♦

A Viñoteca

O bago de uva
ANTONIO PORTELA

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



BetanzosBetanzos
■ DANZA

ENGADO
No Auditorio Municipal
poderemos ollar o vindei-
ro sábado 9 ás 22h30 esta
segunda proposta escéni-
ca de Nova Galega de
Danza, que afonda no ca-
miño de fusionar en vivo
a tradición folclórica ga-
lega coa danza contempo-
ránea.

■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
As súa obra gráfica pode
contemplarse na Funda-
ción CIEC até o sábado
30; até a mesma data tere-
mos no mesmo lugar unha
mostra cos traballos parti-
cipantes no I Premio de
Arte Gráfica Jesús Nú-
ñez.

JOSÉ TOMÁS
Até o 15 de xuño o Liceo
acolle Tras o espello, unha
mostra deste debuxante de
Betanzos e colaborador da
Voz de Galicia.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CangasCangas
■ MÚSICA

PAGAGNINI
Ara Malikian e Produ-
cións Yllana estrean esta
peza, que combina a músi-
ca clásica, o virtuosismo
do violinista Ara Malikian
e o humor e loucura de
Yllana, tendo como resul-
tado un divertido descon-
cierto. Este sábado 2 ás
22h30 no Auditorio Muni-
cipal con entradas a 6 (bu-
taca) e 4 euros (anfiteatro).

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

SOSTENIBILIDADE
O MACUF acolle este xoves
31 ás 20h a conferencia Cara
a un modelo enerxético equi-
librado, a cargo de Honorato
López Isla, Vicepresidente
Primeiro e Conselleiro Dele-
gado de Unión Fenosa.

LIBERALISMO
ECONÓMICO...
y catolicismo social: el eco-
nomista Joaquín Díaz de
Rábago, é a conferencia
que pronunciará a doutora
en Economia, Susana Mar-
tínez Rodríguez o martes 5
ás 20h na Fundación Ba-
rrié, con entrada libre.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo Fóra de serie, adi-

cado ao norteamericano
Sam Peckinpah, proxécta-
se este xoves 31 e venres 1
Quero a cabeza de Alfredo
García (1974). Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

RGF + DDT
Roberto González e Da-
vid Trullo expoñen, até o
martes 5 de xuño, na gale-
ría 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 percorri-
do polas fotografías máis
recentes de Manuel Sen-
dón, que recolle imaxes de
casas en ruínas, deteriora-
das ou inacabadas, a modo
de reflexión sobre o estado
actual das construcións e o
significado do paso do tem-
po. Ademais a Fundación
tamén presenta a mostra
Áreas residenciais univer-
sitarias. Concurso de ideas
Campus de Elviña Univer-
sidade da Coruña, que reú-
ne paneis e maquetas.

MEMORIA
NAS PAREDES
A biblioteca pública Gon-
zález Garcés presenta esta
mostra de cartaces até o 30
de xuño.

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.

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-

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

Agora que remata o Mes das Le-
tras e pouco e pouco se impón o
bon tempo, non era mala viaxe
percorrer os lugares que marca-
ron a súa vida e a súa lírica en ga-
lego. En Noia podemos encontrar
as paisaxes e olladas da súa in-

fancia, adubiadas co sal do mar.
No Courel cada golpe de vista
inspira a melancolía e a forza po-
ética de María Mariño. E como a
literatura non tira a fame, que
mellor que gozar das respectivas
gastronomías?♦

Ruta María MariñoRuta María Mariño
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
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Rock´n OiaRock´n Oia

O Torreiro dos Liñares de CANIDO, na parroquia vi-
guesa 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 asturianos Skama la rede, Nao e Se-
gismundo Toxicómano. A organización conta cunha
carpa de 600 metros, bebidas a prezos populares e afo-
ro limitado. Abre ás 21h30, o prezo das entradas de 8
euros –para un día– e de 12 euros –o bono de dous dí-
as– de mercalas anticipadamente, ou por 15 na billetei-
ra. Máis información en www.rocknoia.es.♦

BonovoBonovo
O grupo folc toca este venres 1 en XINZO DA LIMIA; o
sábado 2 estará no Liceum do PORRIÑO ás 23h.♦

EncontrEncontro de Gaiteiro de Gaiteirosos
Manuel Manuel VVillanuevaillanueva
Celébrase en POIO do venres 1 ao domingo 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 Fer-
nández, gañador desa edición. O sábado 2 ás 10h  no
salón de actos do Mosteiro, relatorios a cargo de: Car-
los 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 tra-
dicional Pai da Cana e IV Concurso de Gaiteiros M.
Villanueva (para tríos, con traxe e instrumentos tradi-
cionais, máis información en xente.mundo-r.com/pai-
dacana, o prazo inscrición remata este xoves 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 participación libre.♦

SiarSiareir@s Galeg@seir@s Galeg@s
O sábado 2 de xuño ás 20h30 na sala Capitol de COM-
POSTELA, celébrase un concerto para reivindicar a ofi-
cialidade das seleccións galegas, cos grupos Non Resi-
dentz, Skacha e Skárnio. Tamén haberá unha presen-
tación dun DVD e un partido entre Siareir@s e Perso-
eir@s. A prezo da entrada é de 10 euros, de mercala an-
ticipadamente, ou 12 na billeteira.♦

SugarSugar MountainMountain

Presenta o seu seu novo disco In the raw este sábado 2
no Náutico de San Vicente do Mar, no GROBE; o ven-
res 8 poderemos escoitala no Clavicémbalo de LUGO.♦

LumeLume
O grupo ourensán chega coa súa xira Folk Express co
mércores 6 á Fábrica de Chocolate de VIGO; o xoves
7 está no café D´Antón na LARACHA.♦

☞ A MULLER INVISÍ-
BEL. Coprodución galega

dirixida por Gerardo Herrero con
guión de Belén Gopegui. María
Bouzas interpreta unha directiva
cansa de non “existir” para os
homes, polo que decide seducir
un compañeiro seu que se cre
atractivo. O malo é que hai outra
muller invisíbel na oficina.

☞ HALF NELSON. Un
profesor dun colexio po-

bre de Brooklyn móstrase per-
fecto en clase pero é incapaz de
ter unha vida privada normal,
polo que cae adicto ás drogas.
Unha das súas alumnas acabará
sabéndoo e entre os dous crea-
rase unha forte amizade.

☞ RETRATO DUNHA
OBSESIÓN. Biografía

sui generis da artista Diane Ar-
bus, que modificou o canon de
beleza a través das súas fotogra-
fías. Nicole Kidman interpreta a

fotógrafa nun filme no que ta-
mén participa Robert Downey Jr.

☞ 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. Re-
lato construído coma un enor-
me folletín na época medieval
do Imperio da China. Grandes
decorados nunha película de
acción, amor e sensualidade.

☞ PREMONITION. Un-
ha muller (Sandra Bu-

llock) sofre episodios de aluci-
nación nos que o seu marido
morre. Pero son tan abundan-
tes que acaba vivindo en dúas
dimensións paralelas 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.

☞ A VIDA EN ROSA.
EDITH PIAF. Marion

Cotillard interpreta a famosísi-
ma cantante francesa Edith
Piaf neste biopic que mostra
con naturalidade a atormenta-
da vida da artista. Criada nun
prostíbulo, incapaz de ter éxito
no amor, autodestrutiva, aca-
bou morrendo aos 48 anos.♦

CarCarteleirateleira

Betagarri.

Engado é o
novo
espectáculo
de Nova
Galega de
Danza que
este xoves
31 está en
OURENSE
e o sábado
9 en
BETANZOS.



tógrafa presenta unha vi-
sión estética das tribos afri-
canas de Etiopía.

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

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MÁXIMO RAMOS
O C.C. Torrente Ballester
expón a obra selecciona-
da 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.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS 

AMARES
Este programa para promo-
ver a explotación sostíbel
dos recursos mariños pre-
senta a mostra Áreas Mari-
ñas Protexidas, que pode-
mos desde o martes 5 nas
instalacións do Supercor.

LugoLugo
■ ACTOS 

V MÊS DA LÍNGUA
Este venres 1 ás 20h po-
deremos escoitar no local
da A.C. Alto Minho (Rúa
Calassol 15) a Vítor Lou-
renço, ex-director do
Portal Galego da Língua,
que falará sobre O movi-
mento reintegracionista
hoje; o sábado 2 Xico Pa-
radelo, membro de BD
Banda, falará sobre a His-
tória da banda desenha-

da na Galiza; o mércores
6 Xúlio López apresenta
o I Congresso Interna-
cional de Educaçom Am-
biental dos Países Lusó-
fonos, Galiza, que se vai
celebrar en Compostela
do 24 ao 27 de setembro;
e o sábado 9 rematan estas
actividades coa V Festa
pola Língua.

PALOMA
GÓMEZ BORRERO
Participa no ciclo Xornalis-
mo Século XXI coa confe-
rencia Vintecinco anos dun
Papa que marcou a histo-
ria, o xoves 31 ás 20h30 no
Círculo das Artes.

■ 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
Provincial até o 15 de xuño.

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 podemos
visitar no Castelo de Santa
Cruz a mostra Lenda e Rea-
lidade do Lobo Ibérico, adi-
cada a Félix Rodríguez de
la Fuente, composta por
módulos fotográficos, exem-
plares naturalizados, pezas
óseas e fósiles.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

DESTINO LA LIBERTAD
Na sala de exposicións do
Centro Social Caixanova
poderemos admirar, até o
1 de xullo, a mostra Desti-
no la libertad 1962-2002,
con obras de grande for-
mato e enorme forza plás-
tica de artistas como Bar-
celó, Broto, Saura, Tà-
pies ou Sicilia.

AMARES
Este programa para promo-
ver a explotación sostíbel
dos recursos mariños pre-
senta a mostra itinerante
Áreas Mariñas Protexidas,
no Supercor até o sábado 2.

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

■ TEATRO 

ENGADO
No Auditorio Municipal
podemos ollar este xoves
31 a segunda proposta mu-
sical e escénica de Nova
Galega de Danza, que
afonda no camiño de fusio-
nar a tradición folclórica
galega coa danza contem-
poránea.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

DIOS KE TE CREW
Chegan á sala Parroquial
coa súa xira Maila nai ke te
pariu, este venres 1.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS 

ANÁLISE
DOS RESULTADOS
DAS ELECCIÓNS
O Ateneo organiza este acto
no que participan Guiller-
mo Márquez Cruz, cate-
drático de Ciencia Política
da USC; Gabriel Vázquez
Fernández, profesor de
Socioloxía da UDC e direc-
tor de Sondaxe; e Xosé
Luís Barreiro Rivas, pro-
fesor de Ciencia Política da
USC, este xoves 31 ás 20h
na Sala de Conferencias do
C.S. Caixanova (4º andar)

■ EXPOSICIÓNS 

GRAVADO CAIXANOVA
Até o domingo 3 temos no
C.S. Caixanova os 87 me-
llores traballos selecciona-
dos na IX edición da recoñe-
cida Bienal Internacional.

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.

■ MÚSICA

LEILÍA
As pandereteiras tocan este
xoves 31 ás 20h na Facul-
tade de Ciencias Sociais e
da Comunicación, dentro
do ciclo 4x4.

O PorriñoO Porriño
■ CINEMA

CANÓDROMO
ABiblioteca Municipal acolle
este ciclo organizado en cola-
boración co Festival de Cans,
co que se pretende facer unha
mostra das posibilidades da
curtametraxe para integrarse
en películas longas, e no que
podemos ollar este xoves 31
ás 21h a fita Café e Cigarri-
ños, de Jim Jarmusch; O
vindeiro xoves 7 comeza o ci-
clo Coa suor da túa fronte,
sobre as dificultades de atopar
traballo digno e de calidade
nos nosos tempos, coa pelícu-
la Recursos humanos, de
Laurent Cantet.

■ TEATRO

CANDIDO PAZÓ
Poderemos gozar da súa ac-
tuación este venres 1 ás 23h
no Liceum.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Podemos visitar esta mos-

tra no C.C. Capela da Ma-
dalena.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ CINEMA

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que po-
deremos ollar, o luns 28 ás
20h15 e con entrada de bal-
de, a fita Rebeca.

■ DANZA

ERRE QUE ERRE
Esta compañía presenta o
espectáculo Deberían llo-
ver cristales o sábado 2 no
Auditorio de Galiza.

PISANDO OVOS
Xunto co Centro Coreográ-
fico Galego presenta a mon-
taxe 30.000 este sábado 2 e
domingo 3 no Salón Teatro.

■ 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.

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
Presenta até este domingo 3
de xuño a terceira, e derra-
deira, mostra do ciclo Ma-
pas, cosmogonías e puntos
de referencia, conformada
con fondos do propio centro
e da colección ARCO, que
pretende afondar na colec-
ción e nos estudos derivados
dela. Desta volta están repre-
sentados artistas como
Adrian Piper, Loris Cec-
chini, Valeska Soares, Rod-
ney Grham, Jorge Barbi,
Álvaro Negro, David Bes-
tué ou Marc Vives; no mes-
mo lugar temos, até o 1 de
xullo, a mostra Senescencia
do lucense Ignacio Pardo,
na que se recolle a produ-
ción do vídeo-artista nos
anos 80 e unha nova obra
producida para o centro. 

SALIR A
Encóntrase no CGAC esta
mostra coa que se trata de re-
saltar un feito diferencial co-
mo é a paisaxe desde o pun-
to de vista tradicional, social,
cultural e, sobre todo, patri-
monial. Até o 24 de xuño.

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

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blan-
co, Xurxo Martiño, Ro-
mero Masia, Morquecho,
Soledad Pite, Vicente Pre-
go e Xosé Vivián poden
ollarse até o 2 de setembro
no Auditorio de Galiza.

SUSO FANDIÑO
Até o 17 de xuño temos a
mostra Álbum 04/05/06 na
Zona C, espazo expositivo
municipal en San Domingos
de Bonaval. Instalación 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-
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O Centro Dramático Galego estrea esta obra escrita e dirixida por Cán-
dido Pazó e interpretada por Xosé Manuel Olveira “Pico”, Susana
Dans, Yolanda Muíños, Marcos Orsi, César Goldi, Ricardo de Ba-
rreiro e Marián Bañobre, este xoves 31 e venres 1 na Área Panorámi-
ca de TUI; o mércores 6 estará no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA;
e o venres 8 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.♦

El túnelEl túnel
O recoñecido actor Héctor Alterio protagoniza esta peza de Ernesto
Sábato, que poderemos ollar o luns 4 ás 20h30 no Gustavo Freire de
LUGO; o mércores 6 ás 21h no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA; o xo-
ves 7 ás 20h30 no Jofre de FERROL; e o venres 8 ás 22h30 no Audi-
torio Municipal de CANGAS.♦

MatarileMatarile
O xoves 7 e venres 8 podemos ollar en Vigo, na sala Ensalle, Truenos y mis-
terios, de Ana Vallés; o sábado 9 e domingo 10 estará no Salón Teatro de
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Entradas e horarios en www.teatrogalan.com.♦

AA PiraguaPiragua

A exposición Patrimonio do Ven-
to e do Sal: as embarcacións tra-
dicionais galegas, desenvolve, a
través dunha proposta museográ-
fica moi visual, os fitos máis im-
portantes que marcaron a nosa
cultura marítima e fluvial, reflec-
tida nunhas tipoloxías de embar-
cacións. A mostra compleméntase

cunhas actividades didácticas e
obradoiros para crianzas, exposi-
ción de embarcacións e, naquelas
sedes que reúnan condicións,
mesmo actividades de navega-
ción. O domingo 3 está en RIBEI-
RA, e o domingo 10 chega a Mon-
forte de Lemos. Máis informa-
ción en www.nabeira.org.♦

NabeiraNabeira

A obra en
papel de

Keith Haring
encóntrase

na Fundación
Caixa

Galicia do
FERROL.

Suso
Fandiño
expón en
San
Domingos
de Bonaval.

Podemos
coñecer a
obra de
Menca
Estévez na
galería
Sargadelos
de SANTIAGO



dación Granell podemos
ollar a súa mostra Joumutt,
até o 4 de xullo.

SANTIAGODC
Un percorrido polas rúas,
construcións e arquitectu-
ras da cidade desde a meta-
de do século XIX até a ac-
tualidade. Na antiga sede
do Banco de España até o
30 de setembro. 

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.

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 título de Mantendo vivas
as frechas amarelas, po-
den ser coñecidas no Mu-
seu das Peregrinacións até
o 10 de xuño.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagó-
xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.

■ MÚSICA

JAILANDERS
O o trío acústico toca este
xoves 31 ás 22h30 na Casa
das Crechas.

ELIANE ELIAS
A cantante e pianista brasi-
leira dá un concerto este xo-
ves 31 ás 20h30 na Funda-
ción Caixa Galicia, dentro
do ciclo de música brasileira.

ESTACIÓN PRIMAVERA
O Festival Sinsal presenta
no Salón Teatro o concerto
da norueguesa Hanne
Hukkelberg o vindeiro xo-
ves 7 ás 22h.

MALA RODRÍGUEZ
Considerada como unha
das representantes máis
destacabeis do hip hop esta-
tal, chega co seu disco Ma-
lamarismo o vindeiro sába-
do 9 á sala Capitol.

■ TEATRO

YEPETO
Na sala Nasa, desde este
xoves 31 ao sábado 2 pode-

remos ollar a representa-
ción desta obra polo Teatro
do Andamio.

CACHIRULO
Os máis cativos gozarán
coa peza de marionetas de
fíos Do, re, mi Mozart xo-
ga aquí o domingo 3 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.

SarriaSarria
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
O grupo folc presenta o seu
novo disco Polo aire!! o
venres 1 na sala Planeta.

VVigoigo
■ ACTOS 

MÊS DA LÍNGUA
O C.S. Revolta, o Instituto
Camões, A.C.V. Casco Ve-
llo e a Biblioteca Pública
Central veñen promovendo
unha chea de actos en torno
á língua galega. O sábado 2
desde as 12h ás 14h na Bi-
blioteca Pública Central
haberá actividades para
crianzas co contacontos e
músico Servando Barrei-
ro; o domingo 3 proxéctase
ás 20h30 no Revolta o do-
cumental sobre a música da
lusofonía Lusofonía e Re-
volução, e o vindeiro do-
mingo á mesma hora A pas-
sagem da noite, do portu-
gués Luis Filipe Rocha; no
mesmo lugar actúan o mar-
tes 5 ás 21h30 en dúas se-
sións de 45 minutos os re-
gueifeiros Luís Caruncho
e Bieito Lobariñas, por
unha entrada de 2 euros; o
venres 8 ás 22h celebrarase
un espectáculo poético-mu-
sical coa voz e a poesía de
Concha Rousia, José Ma-
nuel Barbosa, Artur

Alonso Nouvelhe e José
Alberte Corral, acompa-
ñados coa música de Ser-
vando Barreiro; e o sába-
do 9 haverá unha festa con
moitas sorpresas. Até o luns
11 temos no Revolta unha
interesante mostra sobre
Historia da Lingua Gale-
go-Portuguesa.

HOME SWEET HOME
O deseñador gráfico e in-
dustrial e interiorista israelí
Arik Levy falará o martes
5 ás 20h no Salón de Actos
do MARCO.

■ CINEMA

RÍO BRAVO
A película que estreou en
1959 Howard Hanks pro-
xéctase este xoves 31 ás 20h
no C.S.C. Caixa Galicia.

ISABELLE HUPPERT
A actriz francesa é a prota-
gonista deste ciclo no que
podemos ollar o luns 4 ás
20h30 e con entrada de bal-
de no MARCO La Dente-
llière (1977), dirixida por
Claude Goretta; o martes 5
proxéctase Sauve qui peut
(la vie), de Jean-Luc Go-
dard en 1980; e o mércores
6 tocaralle o turno a Loulou
(1980), de Maurice Pialat.

■ EXPOSICIÓNS

ZÉ TOMÉ
Expón na Casa do Libro a
serie de fotografías Caso pe-
chado –portas e fiestras ta-
piadas– a partir deste venres
1 ás 20h en que se inaugura.

ARTE-FACTO
O colectivo artístico TAMT
expón, até venres 15, na
Casa da Xuventude.

CRISTINO DE VERA
O C.C. Caixanova acolle,
até o 1 de xullo, a primeira
mostra antolóxica en Gali-
za do artista canario, consi-
derado o eslabón entre a
pintura clásica de Zurbarán
e a vangarda.

JAZZ EN PORTUGAL
Podemos visitar esta mos-
tra de cartaces na Casa de
Arines.

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

CARLOS RIAL
O artista galego realiza un-
ha intervención no Espazo
Anexo do MARCO.

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
esta mostra no Verbum Ca-
sa das Palabras até o 24 de
xuño. Como reacción ao
“expresionismo abstracto”
dos anos 50, o “pop art”
xorde simultaneamente en

Inglaterra e nos EE UU,
aínda que acabou identifi-
cándose coas vivencias
norteamericanas onde viviu
a súa época dourada entre
1962 e 1987. As mostras do
“pop art” caracterízanse
polo seu contido superfi-
cial, captado con facilidade
polas súas formas e temas
divertidos e doados de en-
tender, o que explica a súa
grande aceptación.

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-

I LENTE NEGRA
O Festival Internacional de Tráilers
Ficticios Luís Seoane pretende di-
fundir e promover fitas de categoría ar-
tística ou alternativa, que contribúan a
un achegamento ao mundo da video-
creación e á videoarte desde un forma-
to doméstico, mediante a realización
dun tráiler dunha película ficticia pero
existente a todas luces aos ollos, valo-
rándose a creatividade na capacidade
de síntese, potencialidade artística e
credibilidade á hora de resolvelo. A
participación está aberta a todas as
persoas creadoras maiores de 16 anos
tanto individual como colectivamente,
sen distinción de nacionalidade nin re-
sidencia, con pezas inéditas de temáti-
ca libre, mudas, en galego ou castelán
ou subtituladas nestas linguas, nun nú-
mero ilimitado por autor, dunha dura-
ción máxima de tres minutos, incluídas
cortiniñas e títulos de crédito (se os
houber), e no caso de levar música, es-
ta terá que ser orixinal e/ou libre de de-
reitos. Enviaranse en formato DVD ou
VHS, cun único tráiler en cada sopor-
te, nun sobre pechado que levará no in-
terior outros dous, un cun lema ou títu-
lo no exterior e cos dados do autor, tí-
tulo da obra, duración, ficha técnica,
breve currículo, fotografía do director
e sinopse no interior, e outro co mesmo
título ou lema que o anterior por fóra,

e o DVD ou fita dentro, antes do 29 de
xuño, á Fundación Luís Seoane (San
Francisco s/n, 15001 - A Coruña). Es-
tablécense dous premios de 1.500 eu-
ros cada un.

XÉNERO E DOCUMENTACIÓN
A Comisión de Igualdade do Consello
da Cultura Galega propón nestas xor-
nadas, que se van celebrar o xoves 21 e
venres 22 no Pazo de Raxoi de Santia-
go de Compostela, en horario de 9h30
a 13h30 e de 16h30 a 19h30, un ache-
gamento ao tratamento da información
desde a perspectiva de xénero. Dirixido
ás persoas vinculadas a bibliotecas e
centros de documentación, a cota de
inscrición é de 15 euros e farase efecti-
va mediante unha transferencia banca-
ria á conta de Caixa Galicia 2091-
0300-47-3110063172. Máis informa-
ción en www.consellodacultura.org.

BOLSAS DE CREACIÓN
O MACUF convoca tres bolsas para a
creación artística no estranxeiro, desti-
nadas a artistas plásticos ou visuais na-
dos ou redidentes na Galiza, que non
teñan cumpridos os 35 anos o 31 de de-
cembro de 2007, facéndose efectivas a
partir do 1 de outubro de 2007 e o seu
aproveitamento concluirá o 31 de mar-
zo de 2009, cunha duración máxima de
18 meses. Cada unha das bolsas estará

dotada con 16.000 euros, que se abona-
rán en diferentes pagamentos, destina-
dos a viaxes, estancia, matrículas en
centros docentes, materiais, traslado de
obra realizada, etc. Os aspirantes debe-
rán presentar, ou remitir, antes do 15 de
xuño, ás dependencias do Museo de Ar-
te Contemporanea Unión Fenosa (Av-
da. de Arteixo 171, 15007) da Coruña,
o seu currículo profesional, artístico e
académico, reprodución en formato di-
xital en CD de, cando menos, 10 obras
artísticas propias, unha memoria deta-
llada do traballo artístico que pretende
realizar, con especificación dos seus
fins, medios e prazos de execución e a
expresa xustificación de que este traba-
llo teña que realizarse necesariamente
fóra do Estado Español. Información
completa en www.macuf.com.

XVII CONSTANTINO BELLÓN
Poderán participar neste premio de
gaita galega quen o desexe, con gaitas
que poderán estar afinadas en calquera
tonalidade. Deberán enviar un CD gra-
vado coa peza Danza do gato e o rato,
de Iván Costa Blanco, sen acompaña-
mento e facendo constar na mesma o
pseudónimo adoptado, nun sobre pe-
chado identificado co mesmo. Este so-
bre introducirase dentro de outro repe-
tindo outra vez o pseudónimo no exte-
rior, xunto cunha partitura orixinal

dunha peza inédita composta expresa-
mente para este concurso e unha copia
da partitura da peza tradicional ou de
autor, e os dados persoais. Remitirase
antes do 12 de xullo ao Ateneo Ferro-
lán, sito na rúa Magdalena 202, 1º -
15402 de Ferrol. Co obxectivo de pro-
mocionar a participación da Galiza ex-
terior, créase un apartado específico,
dirixido aos gaiteiros das comunidades
galegas da emigración, chamado Gai-
teiro de Soutelo, que deberán cumprir
os mesmos requisitos que os do certa-
me anterior, e remitir antes do 25 de
xuño o CD e documentación requirida.
Na final actuarán, como máximo, un
total de catorce gaiteiros. A interpreta-
ción no concurso constará de unha pe-
za inédita mais unha peza tradicional
ou de autor. Ademais establécese un
Certame de Composición, no que po-
derán tomar parte todos os composito-
res que o desexen, cunha partitura es-
crita para gaita galega solista, con ou
sen orquestra ou conxunto instrumen-
tal composto por un máximo de 40 ins-
trumentos, que ten que ser inédita, non
ter sido estreada nin ter sido premiada
anteriormente en ningún outro concur-
so, nin ter sido obxecto de ningún en-
cargo previo. Terá unha duración míni-
ma de, aproximadamente, 5 min. e má-
xima de 12. Farase chegar ao Ateneo
antes do 2 de xullo.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL

Convócanse bolsas de prácticas
para os, recentemente, titulados
en especialidades agrarias, fores-
tais, veterinaria e tecnoloxía dos
alimentos. Estabeleceranse un
total de 54 bolsas de prácticas
dunha duración mínima de tres
meses cada unha delas, que se
prolongarán, como máximo, até
o 31 de decembro. O prazo para
presentar as solicitudes remata o
15 de xuño. A información com-
pleta desta orde pode consultarse

no DOG de 14 de maio de 2007.

SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE
DO HOME E DA MULLER

Regúlase o procedemento para a
concesión da axuda económica de
pagamento único dirixida ás mu-
lleres vítimas de violencia de xé-
nero que, residindo na Galiza,
acrediten insuficiencia de recur-
sos e unhas especiais dificultades
para obter un emprego. Esta reso-
lución recóllese no DOG de 14 de
maio de 2007.♦

D.O.G.D.O.G.

Eliane Elias
dá un

concerto
este xoves

31 en
SANTIAGO.

Zé Tomé
mostra
as súas
fotografías
na Casa do
Libro
de VIGO a
partir deste
venres 1.



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 mos-
tra A memoria do futuro, na
que artistas de talla interna-
cional como The Atlas
Group / Walid Raad, Ble-
da y Rosa, Luc Delahaye,
Juan Manuel Echevarría,
Jacques Fournel, Sebas-
tián Friedman, Brian Mc-
kee, Ann-Sofi Sidén, ou
Alec Soth presentan, a tra-
vés de vídeos e fotografías,
diversas maneiras de docu-
mentar a realidade contem-
poránea.

MAR VICENTE
Esta artista do Valadouro
presenta na Fundación La-
xeiro, até o 17 de xuño, Re-
flexo de superficies, a súa
primeira mostra individual
tras gañar a bolsa Feirma-
Fundación Laxeiro á crea-
ción artística.

■ MÚSICA

REVOLVER
A Sala A! acolle o concerto
de Carlos Goñi o sábado 2
ás 22h30, con Stereotipos
de teloneiros. Entradas á
venda en Elepé, Gong e Ti-
po por 18 euros, ou por 22
na billeteira.

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 2 poderemos es-
coitar á Escola de Estudos
Musicais A Tempo de Pon-
tevedra, ás 11h30 no paseo
peonal do Calvario, ás 13h
na Praza da Independencia
e As Travesas, ás 17h30 no
Príncipe, e ás 19h30 por
Montero Ríos.

THE VIRGINALS
Abanda de brit-pop e rock to-
ca este venres 1 na Iguana
Club xunto con Capitán Fu-
rilo. O sábado 2 chega ao
mesmo lugar o ska de Kogi-
to, que estarán acompañados
polos pontevedreses El ko-
mité del zementerio vecinal.

■ TEATRO

LOLAS
Arte Livre presenta os venres
e sábados ás 21h30 e os do-
mingos ás 20h30 este espec-
táculo prohibido polo nazis-
mo, que protagonizan Humy
Donado, Marga do Val,
Agustín Leirós, Marta Vi-
llar e José L.Miranda. En-
tradas en www.tal2005.com
a 10 e 13 euros.

IMAXINA QUE...
É un espectáculo de danza
contemporánea e teatro
xestual para crianzas de to-
das as idades, no que o te-
ma principal é a imaxina-
ción como medio de crea-
ción e aprendizaxe... No te-
atro Arte Livre (Vázquez
Varela 19) este domingo 3
por  10 euros.

CoimbraCoimbra
■ MÚSICA

TUSITALA
O Baldo Martínez Grupo
presenta o seu novo traballo
discográfico este xoves 31
no festival Jazz ao Centro.

PorPortoto
■ MÚSICA

VITORINO
Como colofón á xira conme-
morativa dos 30 anos de ca-
rreira, apresenta o espectá-
culo Tudo. Alentejo, Amor,
Lisboa esta quinta feira 31
de maio ás 22h na Casa da
Música. O cantor e composi-
tor revisita as cancións que o
tornaron en figura chava da
música popular portuguesa.

6PM + KLAXONS
O grupo galego toca esta
sexta feira 1 de maio ás 22h
na Sala 2 da Casa da Músi-
ca dentro da noite Clubbing
que pecha coa actuación
dos británicos Klaxons.

■ TEATRO

FITEI 07
Baixo a dirección artística
de Mário Moutinho, a edi-
ción deste ano ábrese ao te-
atro de rúa, artes dixitais e
danza, xuntando estas pro-
postas ás clásicas do teatro.
Até o 6 de xuño poderemos
disfrutar coas representa-
cións de compañías de Es-
paña, Portugal, Catalunya,
Cuba, Brasil, Moçambique
e Franza. Estes días pode-
mos contemplar O resto do
mundo representada por
Visões Úteis (Porto); Trici-
cle 20 por Tricicle (Barce-
lona); O palco da ilausão,
por Antiqua Escena (Ma-
drid); Stabat Mater, por Ar-

tistas Unidos (Lisboa); En-
tranhas, por Titzina (Bar-
celona) entre outras. Pecha
o festival Platiciens Vo-
lants (Franza) con A 8ª ma-
ravilha o 6 de xuño. Pódese
consultar o interesante pro-
grama en www.fitei.com

MadridMadrid
■ ACTOS

HAIKÚS
DA COSTA DA MORTE
Este venres 1 ás 20h30,
Juan Manuel Bonet pre-
senta esta carpeta de obra
gráfica e poemas de Alfonso
Armada e Antón Patiño,

na galería Antonio Machón
(Conde de Xiquena 8). O ac-
to celébrase coincidindo coa
mostra de Antón Patiño, Me-
moria líquida, que podere-
mos coñecer até o venres 7.

BruxelasBruxelas
■ MÚSICA

BAL OF BALS
Mostra de bailes este sábado
2 a partir das 20h en Halles
de Schaerbeek (Rue Royale
Sainte-Marie 22b, 1030 -
Schaerbeek) aínda que ha-
berá obradoiros de danza a
partir das 15h. Ademais de
A Contrabanda, charanga

galego-belga na que tocan
integrantes de Ialma, tamén
están Didier Laloy & Bru-
no Letron Band (folc),
Cumbia Ya! (fanfarra co-
lombiana), Milleret-Pignol
(folc), Sivan Perwer (Kur-
distán), Benoit Guerbigny
trio (folc), Amorroma
(folc) e Djinè (de Mali).

IDA E VOLTA
Proxecto das Ialma para fa-
cilitar o encontro de músi-
cos galegos, belgas e outros
afincados en Bélxica, o
mércores 6 ás 20h no Mo-
lière, Galerie de la Porte de
Namur, 3 Square du Bas-
tion, 1050 Brussels. Actúan

Guadi Galego, Uxía, Vero-
nica Codesal e Ad Comi-
notto & invitados. As ga-
legas estarán acompañadas
por Didier Laloy (acordeón
diatónico), Pascal Chardo-
me (guitarra), Cédric Wa-
terschoot (baixo) e Osval-
do Hernández (percusión).

CURSOS
DE GAITA E PERCUSIÓN
Entre o 10 e o 17 de xuño
impartidos polo coñecido
gaiteiro Suso Vaamonde e
o acordeonista e percusio-
nista Xosé Lois Romero
(Nova Galega de Danza).
Máis información en
www.muziekpublique.be♦

XURÁSICA
www.xurasica.com

Páxina electrónica da Asociación Cultural
Xurásica do Castiñeiriño que o 2 de xullo
celebra o Festival Rock en Costa na parro-
quia compostelá. Ademais dos datos do
festival, o sitio web tamén conta con infor-
mación sobre a asociación, noticias, relato-
rio de actividades, ligazóns e contactos.♦

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
que non sexa fumadora ou estudante,
para compartir piso novo, amobla-
do, 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 ra-
zoábel. 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 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
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terra-
za de 10 m2, garaxe e trasteiro por
500 euros. Telf. 609 437 908 ou lan-
gas9@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 noi-
te. Converte o ordenador nun moder-
no transistor do s. 21 para sentir os
ouveos e música contemporánea des-
ta emisión.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Despois das eleccións a clientela pode aumentar exponencialmente. Entre os que non lle
sairon as contas e os que teñen que pintar como seña o fracaso como éxito, aos do cam-
po freudiano pódelles sair unha nova subsección de tratamento.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Uxía
–na imaxe–

xunto con
Guadi

Galego,
Verónica

Codesal e
Ad Comintto

& invitados
están no

festival Ida
e Volta en

Bruxelas o
mércores 6.
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Nº 1.270
Do 31 de maio ao
6 de xuño
do 2007 Unha muller urbana,

moderna, de trinta e
cinco anos, comenta:

“Non entendo como non
deixan gobernar ao que saca
a maioría absoluta”. O seu
contertulio corríxea e explí-

calle que do que ela fala e
da lista máis votada. Entón
a muller retruca: Eu non sei
de política, pero non enten-
do como se uns votan peras,
outros mazáns e outros ce-
reixas logo se fai un pacto.

O contertulio, algo sorpren-
dido pola metáfora, garda
silencio un intre e logo res-
ponde: É que se presentaron
chourizos, grelos e berenxe-
nas e o que se vai facer é un
pacto vexetariano.♦
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Madrid
XOSÉ A. GACIÑO

Elixíanse 65.347 conce-
lleiros en todo o Estado
e 812 deputados en tre-

ce comunidades autóno-
mas, pero no que se centran
determinados oráculos me-
diáticos das canles impor-
tantes (estatais, por suposto,
e con sede en Madrid, falta-
ría máis) é nos 57 concellei-
ros da capital de España e
nos 120 deputados da Co-
munidade de Madrid, como
se o porvir do país e da de-
mocracia dependese só da
decisión dos 4.316.225 ci-
dadáns con dereito a voto
nesa comunidade. 

Xa poden andar a bai-
lar as presidencias de tres
comunidades autónomas
significativas (as dúas in-
sulares e a fronteiriza Na-
varra) e numerosas alcal-
días nas que a dereita per-
deu a maioría absoluta e
non ten capacidade para
pactar. Nin falar, por su-
posto, da fidelidade do
electorado dereitista aos
seus representantes máis
sospeitosos de corrupción
(o PP presume, por certo,
de ter conseguido a alcal-
día de Marbella por ser o
único partido que non ten
ningún implicado no caso
Malaia, pero a realidade é
que recolleron o voto dos
que apoiaban a corrupción
do GIL, espero que con
arrepentimento polo seu
apoio á especulación urba-
nística e non co desexo de
que estes tomen o relevo).
Nin botan conta, na súa
obsesión bipartidista, de
que hai máis forzas, á par-
te dos dous “grandes”, que
recollen votos en ámbitos
máis ou menos extensos,
pero nalgúns casos decisi-
vos, e con perfís ideolóxi-
cos máis centrados ou
máis á esquerda, que con-
figuran unha pluralidade
máis viva e dinámica
(Barcelona, Pamplona,
Ferrol, por exemplo) ca
das fortalezas bifrontes
que aseguran estabilida-
des fosilizadas.

Nada de matices. Para
eses brillantes cerebros
mediáticos, capaces de
descifrar escuras conspira-
cións (esas si pluralistas)
ou de describir con minu-
ciosidade os detalles de
exóticas concesións (unha
prisión atenuada, unha pe-
tición fiscal de menos, un-
has listas... ) coas que pre-
tenden demostrar que o go-
berno central se rendeu aos
terroristas, eses enredos lo-
calistas son minucias pro-
vincianas. O importante é
Madrid, onde a dereita
arrasa. Claro que contan
coa complicidade dunha
esquerda que se devora a si
mesma por repartirse mi-
gallas de oposición ou que
mantén no cargo un líder
incompetente que lles fixo
sentir vergonza aos seus
electores por non ter detec-
tado o inimigo na casa.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Xerardo Fernández Carrera é
un naturalista que preside a or-
ganización do Congreso de
Mirmecoloxía que organizan a
Asociación Ibérica de Mirme-
coloxía e a Universidade de Vi-
go. Celebrarase do 3 ao 6 de xu-
llo e nel participarán expertos
sobre o mundo das formigas.

Non sabía que houbese afeccio-
nados a criar formigas.

Eu até hai catro anos tampou-
co, pero cultívanse para estudos
científicos e tamén por afección.
Aquí non hai tradición máis no
mundo anglosaxón vén desde o
século XVIII. Críanse en vitrinas
con escaiola ou xeso simulando
a estrutura dun formigueiro. Son
uns aparellos que mesmo hai nas
tendas de xoguetes. Logo, conse-
gues unha raíña e vas ampliando
a colonia até que tes suficientes
exemplares como para metelos
no formigueiro.

Eu, se quero formigas, non
limpo unha semana e boto azu-
cre.

Nese caso só consegues
obreiras e se é nunha cidade con
toda probabilidade serán formi-
gas exóticas. Para crialas necesi-
tas unha raíña, ou varias, segun-
do a especie. Despois vén a pos-
ta de ovos, as larvas...

Non as criarán para comer?
Para nada. É por fins científi-

cos ou de lecer. Son insectos moi
sociais cun mundo moi comple-
xo, moito máis que a maioría dos
insectos, que destacan máis po-
las súas formas ou cores.

De todas as formas, sonlle
unhas mascotas ben raras.

Pois cólleslles cariño por-
que estás á expectativa de como
evoluciona a colonia. Se tes un-
ha boa lupa podes ver como
son, que fan...

Cando morre unha, vaia
desgusto!

Cunha non, pero cando ves
que o niño non vai para riba,
cando ves que por exemplo non
das co factor de humidade... é
frustrante. É todo un reto, hai es-
pecialistas que se marcan a meta
de completar o ciclo reprodutivo
das especies máis complexas.
Fanse cunha raíña e procuran a
súa reprodución até conseguir
outra raíña fértil.

Non son caras de manter?
Para nada. O formigueiro ar-

tificial divídese no que é o propio
niño e na zona de forraxe, onde
lle botas a comida: grao, auga
con azucre, mel, bichiños... Elas

van e escollen o alimento. Ade-
mais, son tan limpas... Se morre
un individuo sácano fora para
que non apodreza dentro do niño.

Ademais, pasa como cos
cans, hai moitas especies.

Na Galiza oitenta e catro re-
partidas en vinte e oito xéneros. A
Península é unha zona moi rica en
formigas, pero no mundo teñen
unha biomasa equivalente á hu-
mana. Hai tantos quilos de formi-
gas como quilos de carne humana.

Debe ser terríbel cando es-
tán en celo.

E moi molesto, sobre todo no
sur da Península, porque hai un-
ha eclosión e non hai quen pare
no campo. Moitas especies apa-

réanse no aire. Neses casos non é
que teñan alas todos os exempla-
res, só contan con elas os repro-
dutores. Os machos copulan no
aire ás femias e estas caen ao
chan, despréndense das súas alas
e comezan a procurar o niño.

Hai problemas coas formi-
gas exóticas. Pasará como cos
eucaliptos, se cadra son elas as
responsábeis dos lumes.

Non, os lumes favorécenas,
sobre todo á formiga arxentina, a
especie máis invasiva onde hai
actividade humana. É moi agre-
siva, mata de fame as formigas
autóctonas e axuda a difundir de-
terminadas sementes que tam-
pouco son de aquí.♦

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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Xerardo F. Carrera
‘Gozo criando formigas e véndoas medrar’
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