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O s lug ares: Shanghai e a illa de Elb a ,
a China contemporáne a , próxima e
urb ana , e a Europ a esquecid a ,
sorprendentemente afasta d a e primitiva .
O s sentimentos: a extrañe z a do amor e
a familiarid a de d a morte. O tempo: a
velocid a de e a simultaneid a de. Unha obra
narrativa que logra reflectir o movemento,
que ca pta as emocións. E que se pregunta:
por que non nos detemos xamais?

A ETA RACHOU DEFINITIVAMENTE A TREGUA. POR VEZ PRIMEIRA
vincúlase a acción calculada da organización terrorista vasca
cunha caída do goberno, aínda que se exprese matizadamente como adianto electoral, supoñendo que deste xeito José Luis Rodríguez Zapatero perderá as eleccións. Velaí o punto ao que a dereita pretendía chegar desde os atentados do 11-M mesmo inventando unha teoría que implicase nestes a organización vasca. Por
iso botaron todo este tempo de tregua poñéndolle toda caste de
trabas ao proceso negociador. Se a ruptura do “alto ao fogo permanente” é responsabilidade única da ETA, tamén é certo que a
dereita viña demandando insistentemente que o proceso de paz
chegase ao seu final. Saben as demais organizacións políticas
que facer agora? Zapatero dixo o único que podía dicir un presidente do goberno central: que seguiría intentando o camiño da
paz. José María Aznar fora moito máis contundente nesa afirmación cando a ETA lles puxo fin ás negociacións que mantivera. A
experiencia mostra que o abandono das armas e a súa substitución pola loita exclusivamente política non é o comezo dun proceso, senón o final. Un camiño que só é viábel, como se recollía
no Pacto de Ajuria Enea, cando as opcións que xustifican a violencia se convenzan de que só é factíbel defender os seus principios por métodos exclusivamente políticos.♦
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A creación de coalicións dificulta os acordos municipais

PSOE e BNG tratarán de facer real
unha nova cultura política
AFONSO EIRÉ

As conversas para acadar uns pactos municipais entre socialistas e nacionalistas avanzan lentamente. Esta vez non se pretende tan só de acadar o acordo sobre un programa común, senón de pór as bases que sustenten unha nova cultura política, a da coalición de goberno, que
os cidadáns votaron nas eleccións. Trátase, xa que logo, dunha negociación de longo alcance.
Ao día seguinte de asinar o acordo de goberno entre socialistas e
nacionalistas en Vigo hai catro
anos, o alcalde Ventura Pérez
Mariño citou todos os concelleiros ás oito da mañá no seu despacho. Pretendía que percorresen con el a beiramar. Os nacionalistas non asistiron e do seu
grupo só tres.
Ese día puideron comprobarse os grandes problemas que ía
ter o acordo de goberno na cidade viguesa. Mariño pretendía ser
un alcalde presidencialista que
movería os concelleiros ao seu
antollo. Os nacionalistas non estaban por esa forma de entender
a alcaldía e tampouco varios dos
concelleiros socialistas máis experimentados.
A esta “desobediencia” seguirían intentos e máis intentos
do alcalde en “meter os concelleiros en cintura”. Mariño quería “dirixir o concello coma unha
empresa”, sen asumir que existían dous partidos que o mantiñan
no goberno. Como teimou na súa
visión, perdeu a alcaldía.
É só un exemplo das dificultades de asumir acordos nun goberno de coalición. Pero un
exemplo significativo que socialistas e nacionalistas pretenden
que non se volva repetir, entre
outras cousas polos custos electorais que lles trouxo a ambos.
Aínda que máis aos nacionalistas, todo hai que dicilo.
Así as cousas, o que comezaron a negociar agora as delegacións do PSOE e BNG son as liñas xerais que teñen que marcar
as relacións neses gobernos de
coalición. Os atrancos que se están a atopar son grandes, pois ta-

Corina Porro, alcaldesa de Vigo, e Santiago Domínguez Olveira, do BNG.

mén é moi diferente o punto de
partida dos socios.
Os socialistas parten dunha
idea de bipartidismo PSOE-PP
onde “circunstancialmente” o
BNG é a “muleta necesaria” para gobernar. Nestas eleccións, o
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Alberte Ansede, Francisco Jorquera, Ánxela Bugallo e Roberto Mera –polo BNG– e Antonio Lagares, Ricardo Varela e Manuel Vázquez –polo PSOE– forman a comisión negociadora.
Vén da páxina anterior

cións non fixeron máis que confirmar que Galiza conta cun mapa político propio, diferente polo
tanto do estatal e do das outras
nacións do Estado.
A cultura da coalición
Ademais deste mapa “político
galego” afirman que os votantes
apostan por unha cultura política
diferente á usual até o de agora.
Unha “cultura política de coalición que é o normal en Europa”,
afirma o seu voceiro nacional,
Anxo Quintana.
Esa nova cultura política é a
que debería plasmarse nos concellos e deputacións, como filosofía xeral, á hora de chegar a
pactos.
Semella que os socialistas
non “entenden” ou non comparten esta filosofía dos nacionalistas. A súa idea de denominar
“gobernos de progreso” é indicativa. Para os nacionalistas os gobernos entre ambos, incluído o
da Xunta, non son de “progreso”, porque esta palabra non di
nada”, a firma Quintana, “pois
ninguén lle vai chamar ao seu
goberno de retroceso”, senón entre nacionalistas e socialistas.
Que se visualicen esas dúas
forzas onde gobernen é a pretensión dos nacionalistas. A experiencia indícalles que, de non ser
así, como ocorreu en Lugo hai
catro anos, o seu traballo político
sería rendibilizado polos socialistas. Daquelas, na cidade amurallada, as áreas nacionalistas do
goberno eran as mellor valoradas
pero os cidadáns déronlle ao alcalde a maioría absoluta.

Esta visualización da dualidade, que quedaba expresa dalgún xeito no pacto entre ambas
as formacións na Xunta, mesmo
trae roces. Non hai máis que
lembrar a orde de Emilio Pérez
Touriño para mudar os rótulos
onde aparecía só Vicepresidencia.
Por iso nas negociacións que
estabeleceron socialistas e nacionalistas, a instancias destes
últimos, tratouse tamén a marcha
da coalición no goberno autónomo, incluíndo na comisión negociadora a conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo.
Para plasmar nos gobernos
de coalición a realidade de que é
un goberno de dúas forzas políticas, atópanse, ademais, coa dificultade de que, cada vez máis, os
concellos son máis presidencialistas por lei, outorgándolles aos
alcaldes cada vez máis poderes.
Se a isto lle engadimos que o
cargo de alcalde semella que
crea un hábito e que conforma
un xeito personalista de comportarse, que leva moitas veces tamén ao localismo, as dificultades
acrecéntanse á hora de chegar a
acordos neste senso.
Non hai máis que ollar as declaracións dos alcaldes rexeitando “bicefalias” , “bigoberno” ou
“alcalde bis”. Todos os alcaldes
queren ser “alcaldes” e iso significa, para a maioría, o ordeno e
mando.
Os nacionalistas explican
que non se trata de que existan
“dous alcaldes senón dúas referencias políticas, como existe
agora na Xunta ou como ocorreu
na Deputación da Coruña”, explica o coordinador da Executi-

va do BNG, Francisco Jorquera.
“Alcalde só ten que existir
un, como existe un único presidente da Xunta. Tamén un só goberno, sexa municipal ou autonómico. O presidente ou o alcalde é o seu coordinador, o que
non quita é que poidan existir
dous referentes políticos porque
o programa que se vai aplicar
non é o dun único partido, senón
o froito dos dous partidos coaligados”, afirma Quintana.
Un Quintana que explica como “esta cultura é algo normal
en toda Europa”. Unha cultura
que fala de gobernos “vermelloverde”, “social-liberal”, “monocor”, etc.
Os socialistas explican que
os gobernos teñen que reflectir o
peso que as urnas lle deron a cada partido político e que os pactos non poden suplantar o veredito dos cidadáns.
Desde o BNG insisten en que
non queren subverter esa proporcionalidade, que ten que estar reflectida nas áreas de goberno que
asuma cada partido, pero que o
que non se pode tratar é de que
sexa “un goberno do PSOE cuns
concelleiros do BNG”, senón un
“goberno de dúas forzas políticas segundo a representación
que lle outorgaron os cidadáns”.
Os outros pactos
E nestas anda a discutir a comisión de nacionalistas e socialistas logo de que, na primeira xuntanza, a semana pasada, os socialistas rexeitasen de plano a
pretensión nacionalista de discutir a filosofía dos gobernos antes
das cuestións programáticas xe-

rais que deberían conformalos.
Logo da reunión do 5 de xuño acordaron reunirse todos os
días até que se produza o acordo,
que non semella fácil. O PSOE
tería que mudar a súa idea de
partido hexemónico e dos nacionalistas como unha forza
“aliada conxuntural”.
Máis tarde, se superan isto,
un punto tan importante para os
nacionalistas que afirman estaren dispostos a renunciar aos
pactos xerais cos socialistas de
non cumprirse, chegará a hora de
negociar as liñas xerais. Aspecto
que semella moito máis doado é
técnico, dada a experiencia da
deputación coruñesa e da Xunta,
segundo fontes consultadas nos
dous partidos. Trataríase, principalmente, de chegar a acordos en
tres temas: idioma, urbanismo e
servizos sociais.
Logo serían os distintos concellos os encargados de pactar o
organigrama e os programas polos que se rexerían. Algúns apuran máis ca outros, aínda que a
dirección nacionalista cursou indicacións para que non se sigan
as negociacións mentres non se
acade un acordo marco xeral.
Un acordo marco que tamén
vai diferir do que asinaron hai
catro e oito anos ambos os partidos. Daquelas obrigábase a todos
os concelleiros das dúas formacións a que votasen como alcalde o que máis concelleiros tivese
de ambas e tamén se os instaba a
entrar no goberno.
Nesta ocasión todo semella
indicar que existirán concellos
onde nacionalistas ou socialistas
se neguen a entrar nun goberno
de coalición co seu socio. Tamén

A.G . N .

farán excepcións nalgúns concellos para que non se apoie como
alcalde o máis votado dun ou
doutro partido coaligado.
A experiencia ensinalles que
a teima dun pacto global a machacamartelo podía ser contraproducente, coñecendo a existencia de fortes diferenzas nalgúns municipios. O BNG tamén
comprobou como mentres eles
decretaban o obrigado cumprimento, expulsando os díscolos, o
PSOE lles abría un expediente
pero os seguía mantendo no partido e presentaba como candidatos nas próximas eleccións. Foz,
Pol, Vimianzo, Corcubión... serían algúns destes concellos onde
podería non existir finalmente
pacto.
As deputacións
Outro dos atrancos para un pacto
global entre nacionalistas e socialistas vai a estar nas deputacións. Vai ser tamén unha cuestión de filosofía. Os nacionalistas poñen sobre a mesa de negociacións a idea de ir desmantelando pouco a pouco estes entes
provinciais.
Queren acordar, así, que
competencias lles van ir transferindo aos entes comarcais e áreas metropolitanas e cales outras
van pasar á Xunta, xa sexa a xeito de xestión directa ou de coordinación de proxectos e orzamentos.
O PSOE non está moi polo
labor, aínda que semellan existir,
se temos en conta as declaracións de diversos dirixentes, diferenzas internas de como tratar
estas institucións provinciais.♦
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O cambio do voto rural
C. LORENZO
Nas pasadas eleccións municipais o nacionalismo logrou mellorar os seus resultados especialmente nas pequenas cidades, vilas medias e incluso en concellos
onde o peso das parroquias rurais é moi
alto. Son moitas as causas deste avance,
empezando pola propia perda do poder
autónomo por parte do PP ou a percepción
cidadá do traballo desenvolvido por consellarías moi próximas a estes hábitats,
caso de Medio Rural ou Benestar.
Mais un dos factores que se deben ter
en conta á hora de analizar os resultados é
o valor das propias candidaturas do BNG
en cada concello. Só así se entende que
nalgúns municipios con idénticos perfís
sociais o Bloque avance espectacularmente e noutros quede cos mesmos resultados
ou mesmo os empeore.
E velaquí está a cuestión. Que valora a
cidadanía nunha candidatura? O comportamento electoral nos concellos pequenos
non ten nada a ver co padrón habitual das
cidades. E varía non por unha cuestión de
falta de liberdade ou presión do poder. Ou,
polo menos, certos mitos do voto rural como o acarrexo de votos ou as coaccións teñen unha incidencia menor no resultado final e moitas veces se usan como factores
que xustifiquen pésimos resultados.
Mais para analizar os fracasos os candidatos tamén deben atender os propios
comportamentos e o modelo de relacionamento co pobo, cos veciños. Están próximos ás inquedanzas e necesidades da xente que vive no rural? Interésanse polos
seus problemas cotiáns máis alá das campañas electorais? Eis un elemento básico
para entender o fracaso de moitas candidaturas opositoras no medio rural. Os veciños, en moitas ocasións, non teñen interlocución directa cos representantes do

partido no Concello ou, o que é peor, non
encontran apoio cando buscan axuda, só
alento para denunciar irregularidades da
alcaldía. En conclusión, eses candidatos
perden a súa utilidade como alternativa de
poder e pasan a ser só oficinas de protesta. E así, na meirande parte dos casos, non
se constrúe unha candidatura gañadora.
Pese ao cambio social, no rural seguen
a pervivir os modelos vixentes hai centos
de anos: poboación espallada, lonxanía
entre administración e administrado, pouca atención ao desenvolvemento das infraestruturas de todo o tipo (viarias, tecnolóxicas, sociais…). A aldea galega, no entanto, perdeu parte da súa independencia
de funcionamento. En moitos lugares funcionan mal as comunidades de montes ou

de regantes por causa do envellecemento
ou a emigración ás cidades. En poucas se
conseguiu alentar asociacións de veciños
que realmente amparen os veciños.
Diante deste abandono administrativo
do rural, á espera dunha reforma que potencie a comarcalización para así revitalizar as parroquias, o labor dos políticos debe ser de apoio constante ás demandas da
veciñanza. E non só durante a campaña
electoral, senón durante todo o ano, todos
os anos do mandato. A xente na aldea necesita dos políticos como intermediarios
cos poderes máis elevados e a dereita soubo lelo desde hai moito tempo. É máis, meteuse tanto no papel que fixo desa tarefa da
intermediación o seu punto forte: “nós somos os que conseguimos”. Dese xeito se

creou unha rede clientelar, de favores e
promesas que parece tomado directamente
do modelo de ofrendas aos santos. A xente
ofrécelle unha ducia de ovos a San Bieito a
cambio de liberarse dunha verruga; ao alcalde ofrécelle o seu voto a cambio de que
atenda as súas necesidades.
Loxicamente, de nada valería que o
cambio galego acabase contaminado no
mesmo bulleiro e se seguise alimentando
esa besta con outros colares. Mais si é importante que aqueles candidatos cun proxecto distinto, de avance e de potenciación dos
concellos pequenos, que puxan por facer
viábel vivir dignamente no rural, se aproximen con decisión aos problemas reais da
xente e saiban atender, con pragmatismo e
sen medo, o que piden e necesitan. Cómpre
que os veciños os coñezan, que os teñan de
man, que saiban onde atopalos e que cando
os precisen van estar do seu lado.
O PP adicouse, en moitos lugares, a
difundir a imaxe de que, de perderen o poder, os novos gobernantes pasarían seis
meses retirando farolas, esixindo licenzas
de obra e tirándolles o piche aos camiños
para que volvan ser lameiros nos invernos. Como en todo tópico, subsiste un rastro de verdade na esaxeración. E a xente
da aldea decátase. Eles non queren ser bonecos nesa maqueta mítica e perfecta de
paisaxe sacada dunha lámina de Xoaquín
Lourenzo Xocas, senón máis ben cidadáns
de primeira que non teñan que mendigar
avances tales coma unha rede de sumidoiros, asistencia social no domicilio ou axuda para rozar os montes.
Quen saiba ler o actual estado das aldeas e sexa quen de facer críbel un modelo de benestar e crecemento vai ter éxito
nas urnas. Nestas eleccións, algúns xa o
viviron en carne propia.♦

A mocidade perde protagonismo na axenda do BNG
RUBÉN VALVERDE
O BNG conseguiu consolidar a súa base
electoral ao obter 315.000 sufraxios, fronte aos 325.000 que obtivo no 2003 (aínda
que daquelas a participación foi tres puntos maior). O resultado pode considerarse
un triunfo tendo en conta que aumenta en
case setenta o número de concelleiros obtidos a maiores, con respecto ao 2003 e
que conseguirá acceder a todos os gobernos das cidades galegas (agás Ferrol, cuxo resultado cómpre analizalo aparte).
Porén, semella que despois da bonanza
de finais dos noventa, en plena efervescencia dos nacionalismos en todo o Estado
(impulsados polo pacto entre o PP e CiU),
o BNG non é quen de ampliar a base electoral. Unha das claves pode estar en ter esquecido duns anos para aquí á mocidade
como un dos factores claves de crecemento
e tentar centrar a campaña na xente maior.
A mocidade é un sector moi específico,
cuns problemas moi concretos, facilmente
detectábeis –emprego, vivenda, ensino- e
cuxas circunstancias non melloraron nos
últimos anos (máis de 200.000 mozos tiveron que emigrar na última década por falta
de oportunidades de Galicia). Por outro lado, no plano ideolóxico, non existe un encorsetamento, nin uns prexuízos previos
cara a opcións innovadoras. Ao contrario,
nesa franxa de idade existe unha tendencia
a primar o que é distinto ao resto.
Pola contra, a franxa de idade que vai
a partir dos sesenta e cinco anos funciona
baixo outras premisas. A súa xeración está educada no franquismo e polo xeral
adoitan ter unha visión máis limitada da

alternancia no poder. É máis, non adoitan
percibir o desgaste dun goberno que se
prolonga durante moitos anos no tempo.
En segundo lugar, tamén influídos pola
propia idade, son máis sensíbeis a temas
como a inseguridade cidadá e adoitan conformarse con cobrar a pensión a fin de mes,
co cal tampouco buscan cambios no modelo económico mentres funcione para eles.
En terceiro lugar, é unha xeración que
pasou de non ter moito poder adquisitivo
nin ningún tipo de prestación social, a
contar cunha sanidade gratuíta, medicamentos de balde e con centros de día e
centros sociais. É dicir, eles si percibiron
que a súa situación mellorou notablemente e polo tanto élles máis difícil facer visualizar que aínda poderían estar mellor.
A excesiva fixación do BNG neste
sector, o da terceira idade, non é rendíbel
electoralmente, malia que Anxo Quintana
estea a levar unha política acertada e asine convenios cos concellos para construír
centros de día con servizos de asistencia a
domicilio. Para a inmensa maioría da xente maior o referente electoral sempre seguirá sendo o PP, por ser un partido conservador, ou ben o PSOE, por ser nestes
momentos quen paga as pensións.
Anxo Quintana seguramente é visto
como unha boa persoa e incluso lle pode
caer simpático a unha parte ampla desta
poboación cando o miran bailar, pero seguramente nunca terá un voto que supere
o 10% nese sector de idade, cando menos
nesta xeración actual.
Pola contra, na mocidade si que hai un

amplo campo de acción que non se está
traballando ao xeito, malia que o director
xeral de Xuventude, Rubén Cela, sexa unha persoa con boas ideas e moita intención. Conta con pouco orzamento e poucas competencias para actuar, ademais de
non ter o protagonismo que se merece.
Iso convértese nun problema nun sector tan sensíbel aos problemas que antes
comentamos e que precisa de solucións e
atencións no curto prazo. A imaxe de
Quintana bailando cos vellos non axuda en

exceso, posto que entre a mocidade hai unha tendencia a caer no apoliticismo e dicir
aquilo de que “todos os políticos son
iguais”. E nese sentido, malia a boa intención de Anxo Quintana, puidera parecer de
cara a fóra que o seu comportamento non
difire moito do de Manuel Fraga, cando
organizaba as romarías coa xente maior.
Unha boa proba é a tendencia que ten
a xente nova a votar a opcións cun mínimo de discurso antipolítico e antisistema,
como poden ser Ciudadanos de Cataluña,
o Partido do Cannabis (que foi a cuarta
forza política nas pasadas eleccións europeas) e outras opcións no plano local que
obtiveron uns resultados considerábeis.
Por este motivo, o BNG debería comezar
a traballar este sector cun maior orzamento
no plano institucional, malia que se levaron
a cabo ideas moi enxeñosas como concertos,
o GZ Crea ou o encontro de cibernautas en
Santiago. O problema, talvez, veu ao non negociar competencias específicas en materia
de emprego ou ensino, malia ter boas actuacións en vivenda e deportes, por exemplo.
Pero todo iso cumpriría presentalo dun xeito
máis compacto, do mesmo xeito que se fai
cos programas para a terceira idade.
Tamén debería dinamizarse máis a actuación de Galiza Nova, dándolle unha
perspectiva de organización xuvenil dunha forza que está no Goberno e non dunha que ten o 5% dos votos. Quizais habería que reformular o obxectivo de dito colectivo, abríndoo á sociedade en troques
de ficar estancado como unha organización de cadros. ♦
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O medo á descentralización, o rexeitamento da inmigración e
o atentado de Barajas claves na vitoria do PP

A dereita vence en Madrid cun discurso baseado
na defensa do poder económico da capital
RUBÉN VALVERDE
Os resultados das eleccións na comunidade de Madrid e na capital
seguiron comportamentos diferentes aos do resto do Estado. Se ben
o PP consolidou certas prazas fortes como Valencia, Castilla y León, La Rioja e Murcia, é certo que perdeu apoios en Navarra, Baleares e Canarias, onde o PSOE podería entrar a gobernar logo dos
pactos con forzas nacionalistas e de esquerdas. Porén, en Madrid o
PP tivo unha subida espectacular: tres concelleiros máis (33 dun total de 57) na capital e dez deputados máis (67 de 120) na Asamblea
Regional. As causas son diversas, pero recaen no gran peso económico que quere conservar a capital con respecto ao resto do Estado.
O Estado ten un comportamento
contraditorio: por un lado hai unha
maior descentralización políticoadministrativa, pero por outro lado
prodúcese unha maior concentración económica en Madrid. Segundo explicaba o propio presidente José Luís Rodríguez Zapatero Madrid acapara o 80% dos bens
do Estado e o 80% das grandes
empresas. As declaracións do presidente do Goberno central falando da necesidade de descentralizar
economicamente o poder que acumulou a capital durante os últimos
25 anos xogaron a favor dun PP,
que nos oito anos que gobernou fixo unha política explícita de concentración financeira en Madrid.
“O poder político atomizouse
co sistema autonómico, mentres
que o poder económico desprazouse cara a unha capital que até
hai pouco só o era politicamente;
un fenómeno que a moitos lles
sorprende porque o que agardaban
era xusto o contrario. Madrid converteuse na capital de facto deste
país, e non só politicamente, o cal
non impide que siga vendo con
desconfianza os intentos doutras
comunidades por desligarse da súa
influencia e do seu poder”, explica
o escritor Julio Llamazares.

Madrid foi a terceira rexión da
UE que máis medrou no período
1995-2003 (época de Goberno de
José María Aznar). Pasou de representar o 14% do PIB do Estado
en 1980 ao 17,35% no 2004, tendo o 13% da poboación. Ademais,
é con bastante diferenza sobre a
segunda, Navarra, a primeira comunidade en PIB per cápita, co
130% da media española.
Todos estes datos fan de Madrid un xigante económico que
ve perigar o seu liderado coa
descentralización propugnada
polos nacionalismos, que son o
apoio do PSOE nesta lexislatura
no Estado e tamén en moitas comunidades autónomas. Malia
que iso si, os socialistas seguiron
apoiando a centralización económica a través dos orzamentos do
Estado e dos investimentos públicos en infraestruturas.
O PP, pola súa banda, erixiuse
como defensor do centralismo
cun discurso demagóxico, xa que
a realidade plasmada nos Orzamentos do Estado é outra. Propuxo unha reforma constitucional
para que o Estado recuperase
competencias fronte as comunidades autónomas, opúxose ao Estatut catalán e até esta semana opo-

ñíase a “vender España pactando
cos nacionalistas”, segundo afirmaba o propio Mariano Raxoi.
A presidenta da comunidade
de Madrid, Esperanza Aguirre, fixo unha campaña baseada “na defensa do nacionalismo español e
do liberalismo”, tal e como ela
mesma afirmou tras a súa aplastante vitoria. A defensa do imperio
que propugna Esperanza Aguirre
enlaza directamente tanto coa oposición á descentralización política

e á conservación do patrimonio
económico da capital, como tamén
á oposición á inmigración. Este é
un dos factores que máis pesaron
nos resultados da campaña.
O auxe económico da capital
levou nos últimos anos a concentrar alí a máis de un millón de inmigrantes. Cunha taxa de pero
case residual (só o 6,5%), a inmigración masiva é un dos índices
que usan os sociólogos para medir o desenvolvemento dunha zo-

G O NZ ALO

na. “Un territorio está desenvolvido cando hai barrios chineses”,
explica Xosé Luís Veira. Porén,
ese aluvión de xente de fóra (especialmente de Suramérica e de
Europa do leste) creou entre a poboación madrileña un sentimento
de rexeitamento e de defensa dos
valores propios, reafirmando o
“nacionalismo español” do que
fala Esperanza Aguirre. Un discurso conservador que se reafirmou ademais na defensa da seguridade cidadá, fronte a unha inmigración que sae continuamente
nos medios cometendo crimes,
roubos e que incluso forma mafias organizadas.
Por último, tamén contribuíu a
reafirmar ese nacionalismo español o estourido en decembro da
nova terminal, T-4, do aeroporto
de Barajas. A ampliación dun dos
aeroportos máis centralizados do
mundo custou o equivalente ao
66% do orzamento de Galicia, é
dicir, uns 6.200 millóns de euros.
O atentado de ETA, máis alá de
matar a dúas persoas, causou un
impacto na poboación madrileña
ao supoñer un ataque a un dos
símbolos do esplendor económico
e do centralismo. As eleccións tamén foron para os madrileños un
plebiscito en contra da política antiterrorista do presidente Zapatero
ou de como se percibe esta tras ser
pasada polo filtro dos medios de
comunicación afíns á dereita.
Todos estes elementos converteron unha das cidades máis
cosmopolitas, integradoras e con
tradición de esquerdas do mundo, nun feudo conservador, centralista e que rexeita abertamente
a inmigración.♦

Por que baixou tanto o BNG en Ferrol?
PERFECTO CONDE
Na toupada que levou o BNG en Ferrol
nas recentes eleccións municipais, fundamentalmente, hai dúas explicacións que
están moi relacionadas entre si. A primeira é o cambio de rumbo experimentado a
respecto da instalación da planta de gas de
Reganosa dende que Xaime Bello perdeu
a alcaldía ferrolá e pasou a desempeñar a
vicepresidencia da Deputación da Coruña.
A outra explicación hai que buscala na
prolongada crise interna que vén padecendo a organización nacionalista dende hai
tempo en Ferrolterra e moi particularmente na cidade departamental.
Cando en 1999 o BNG logrou oito
concelleiros e puido colocar na alcaldía a
Bello, a Lastra Muruais en Urbanismo e a
María Luísa Rodríguez Sabio en Facenda,
por citar só as concellarías máis importantes, aos nacionalistas de Ferrol abríuselles
a oportunidade de gobernar a súa cidade
en coalición cos cinco concelleiros que
conseguira o PSdeG-PSOE e que estaban
encabezados daquela polo xa falecido Bonifacio Borreiros que moi pronto caeu en
picado dentro do seu partido e foi substi-

tuído por Amable Dopico, actual presidente do Porto de Ferrol.
A experiencia non foi demasiado brillante. Unhas veces por haches e outras por
bes, aquel goberno que espertara moitas
esperanzas no ambiente político local foi
esmorecendo no medio dunha política
máis espesa que municipal na que houbo
responsábeis de obras que tardaban anos en
tapar fochas nas rúas do centro da cidade,
concelleiros de Cultura que ían ao seu ritmo particular e funcionarios que se resistían a que minguase o máis mínimo a capacidade que tiñan de influír na res publica
que controlaban dende había moito tempo.
Deste xeito, en Ferrol acabou pasando o que tamén pasou en Lugo, pero ao
revés. A culpa das fochas botóuselle ao
alcalde, que era do BNG, e o que se fixera ben (urbanizar a praza de España, comezar a rehabilitación da Magdalena e
do Ferrol Vello, etc.) a oposición logrou
que pasase desapercibido ou que fose
mal interpretado. Consecuencia, o BNG
perdeu no 2003 a alcaldía de Ferrol e pasou á oposición a consecuencia de perder

dous concelleiros. De oito pasou a seis.
Neste período Xaime Bello e o seu
grupo de concelleiros nacionalistas, tamén
apoiados polo menos por parte dos socialistas, guiaron a oposición municipal a que
a planta regasificadora de Reganosa fose
instalada onde agora está a piques de empezar a funcionar, de paso que sempre se
mostraron favorábeis a que esta industria
tivese cabida no Porto Exterior de Ferrol,
que daquela aínda non empezara a ser
construído. Até tal punto este compromiso
do equipo de Bello foi asumido que deu
lugar a que o propio Concello de Ferrol
formulase dous recursos –un deles gañado
xa– pola suposta ilegalidade das obras que
se realizaron na Punta Promonotoiro de
Mugardos e que Xoán Juncal, o alcalde seguinte, do PP, rapidamente se ocupou de
que fosen retirados da circulación.
Por razóns case exclusivamente de pragmatismo administrativo, o BNG virou esta
oposición á planta de Reganosa mostrando
o seu apoio a que a planta sexa posta en funcionamento aínda que reservando a crítica
de que o lugar elixido para ela non foi o in-

dicado no seu día. Parece evidente que a cidadanía ferrolá, altamente sensíbel agora
mesmo a este problema, non entendeu esta
postura do BNG e acabou pasándolle factura nas urnas e máis aínda probabelmente
cando o conselleiro nacionalista de Industria
da Xunta acudía a Mugardos para deixarse
retratar a bordo do Galicia Spirit moi poucos días antes do día das eleccións.
Pero a verdade tamén é que unha parte
nada despreciábel da militancia do BNG
en Ferrol anda desorientada dende hai
tempo e parece seguro que non foron poucos os que nin sequera foron votar o 27-M.
Se a isto se suma que o candidato socialista, Vicente Irrisarri, protagonizou unha
campaña sen dúbida intelixente mostrándose cuidadosamente exquisito á hora de
non molestar a ninguén (até chegou a ofrecerlle o segundo posto na súa lista a unha
ex concelleira do BNG), e tratando sempre
de “vender” a súa imaxe como o “psicanalista” que podía sentar no diván e curar as
grandes doenzas de Ferrol, a decandencia
actual do BNG ferrolán empeza a ser máis
doada de interpretar.♦
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Xosé M. Barreiro (PP, Lugo)
‘Os candidatos do PP teñen liberdade
para chegar a pactos en cada concello’
RUBÉN VALVERDE
Vén de sufrir unha derrota en
Lugo, onde se postulaba como
sucesor de Francisco Cacharro á fronte da Deputación.
Froito deses malos resultados
presentou a súa dimisión, que
non lle foi aceptada pola dirección do seu partido. Nesta entrevista analiza os resultados en
Galiza e na provincia de Lugo.
Como valora os resultados en
Galiza?
Coido que no seu conxunto
obtivemos un bo resultado. Subimos en todas as cidades dun xeito
importante, pasando a ser a forza
maioritaria. Apréciase unha caída
do BNG nos contornos urbanos e
unha baixada moderada do PSOE,
o cal é un síntoma positivo.
Pero malia a suba do PP
nas cidades, quédase nunha vitoria aceda.
Cada un pode poñerlle os
cualificativos que estime oportunos, pero o resultado está aí. En
moitos sitios quedamos a pouco
da maioría absoluta, como en Vigo, ou Pontevedra, onde relegamos o BNG, a segunda forza, a
moita distancia. Polo tanto, a realidade é esa.
Porén o PP coa actual situación quedará con poucas vilas
de máis de 20.000 habitantes e
con ningunha cidade. Provocará unha reflexión esta situa-

ción sobre a necesidade de
abrirse a pactos de goberno?
Non debemos esquecer que
somos unha forza política de ámbito estatal. Non somos unha forza nacionalista e polo tanto temos unha serie de principios no
modo de entender a participación
de Galiza dentro de España. Poden existir, polo tanto, aspectos
discrepantes no tocante á política
estatal ou autónoma. Non embargante, coido que si podemos chegar a un entendemento no eido
local. Ambas as cousas son compatíbeis e haberá que ver até onde pode chegar a colaboración en
cada caso concreto e que tipo de
pactos poden asinarse.
Na provincia de Lugo o PP
sufriu un descenso tanto en votos como en alcaldías. Como
analiza este resultado?
Efectivamente, na provincia
pasamos a ter algo máis do 42%
dos votos e polo tanto non estamos satisfeitos cos resultados, xa
que aspirabamos a acadar a maioría absoluta na Deputación. Non
foi posíbel e agora haberá que ver
cales foron as causas e buscar as
solucións para ver até onde se poderá corrixir. Coido que o futuro
hai que velo con optimismo, xa
que temos aínda unha representación moi grande tendo en conta
ademais que o contexto non era o
máis favorábel para nós.
Pensa que existe relación

entre o non apoio de Francisco
Cacharro á candidatura do PP
e os malos resultados obtidos?
Foi consecuencia de múltiplos
factores, relacionados tamén cunha tónica xeral. Pode haber algún
elemento interno que nos puido
desestabilizar, pero non creo que
unha persoa teña un peso tan grande como para conducir a situación
electoral cara a un lado ou outro.
Aínda así penso que hai actitudes
como a que tivo Francisco Cacharro que non son positivas. El é unha persoa que leva moitos anos no
partido e que ten cargos institucionais grazas ao propio partido. Fóra
diso tampouco hai que focalizar os
resultados nunha soa causa.
Díxose que Francisco Cacharro apoiou candidaturas
como a de Terra Galega ou incluso do Partido Galeguista
para desgastar o PP.
Foi un comentario que se fixo
que non sei se é verdade ou non e
polo tanto queda dentro da incertidume. Por outro lado, hai que
ver se esas candidaturas de Terra
Galega ou doutros independentes
restáronlle votos o PP ou a outras
forzas políticas. Eu coido que si
nos pasaron factura pero hai que
facer unha análise máis exhaustiva concello a concello.
En todo caso, está doído
con Cacharro?
Penso que en política non hai
que mesturara as relacións per-
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soais. Eu traballo nun proxecto,
que é o do PP. Procuro ser leal e
coherente e por iso defendo sempre a mesma posición.
Como valora a perda da
maioría absoluta na capital?
Coido que é consecuencia de
catro anos de maioría absoluta
nos que López Orozco non foi
capaz de levar a cabo ningún dos
proxectos que prometeu. Incluso
nesta campaña volveu incluír
propostas que xa estaban anunciadas hai oito anos como o auditorio ou a ponte.

Vai facer o PP unha proposta máis firme sobre a posibilidade de pactos nos concellos onde non obtivo maioría
absoluta?
Coido que Núñez Feixóo foi
claro nese sentido. Dixo que os
candidatos tiñan liberdade para
chegar a acordos en cada concello para atopar a mellor solución
de cara á gobernabilidade. En segundo lugar, dixo que estamos
dispostos a traballar para acadar
maiorías estábeis. Coido que ser
máis claro é imposíbel.♦

Efraín Juanes (PSOE, Nigrán)
‘Unha das nosas primeiras visitas
será á Consellaría de Vivenda’
RUBÉN VALVERDE
Representa o sector máis progresista e galeguista do PSOE. Co
seu xeito de entender a política
conseguiu lograr unha maioría
para os socialistas despois de moitos anos de gobernos de dereita
en Nigrán. Xunto cos seus futuros socios de goberno do BNG,
unha das súas primeiras prioridades será elaborar un novo
Plano de Urbanismo despois da
intervención xudicial do actual.
Como valora os resultados en
Nigrán?
Fomos capaces de reconverter
toda a desilusión que existía no
concello en ilusión, co noso modo
de entender a política e sobre todo
no tocante a urbanismo. Aquí o
centro-dereita sempre pretendeu
controlar o urbanismo priorizando
os promotores fronte aos veciños
e iso sempre foi o xermolo das
tentacións de corruptela. O pobo
de Nigrán opúxose a un plano xeral lesivo para os seus intereses. O
grande erro do PP foi entender a
política sen contar cos veciños. Eu
comprometinme a que os veciños
participarán na configuración do

novo modelo urbanístico a través
dun consello sectorial co concurso
de todos os colectivos veciñais.
Neste primeiro ano faremos moita
pedagoxía urbanística porque
quero converter os nigraneses nos
que máis saiban de urbanismo de
todo o mundo.
Que vai pasar co plano xeral?
Eu quero partir de cero. O plano xeral que intentaron aprobar está baixo sospeita. Pende unha denuncia do Ministerio fiscal sobre o
actual alcalde en funcións e o seu
equipo de goberno e coido que polo tanto é imprescindíbel comezar
de cero. Eu quero reunirme tamén
co PP, ademais de cos veciños, para elaborar entre todos un novo
plano xeral, pero iso si, antes prefiro que haxa moita pedagoxía urbanística. Os colectivos veciñais
deben saber en que parámetros deben facer as súas propostas para
non seren lesivos co medio ambiente e co seu contorno. Eu quero
facer de Nigrán unha vila con calidade de vida e dotacións públicas
que responda ao interese dos veciños e non ao dos promotores inmobiliarios, como era a intención
do goberno anterior.

Que mecanismos hai que
introducir para combinar os
intereses dos veciños e o desenvolvemento urbanístico dun
lugar con tanta presión como é
o Val Miñor?
Até o de agora en Nigrán a iniciativa sempre a tivo o promotor
privado. Nunca o Concello foi capaz de facer planificación urbanística. Coido que é unha das dinámicas que temos que cambiar. A iniciativa urbanística ten que tela o
concello, que até o de agora se limitou a dicir cumpre ou non cumpre, sen priorizar uns terreos e facer dotacións públicas. Hai que
conciliar o interese do promotor
co dos veciños de Nigrán, por iso
falaba de deixar espazos públicos,
de lecer e dotacións e servizos. Até
o de agora en Nigrán, por poñer un
exemplo, só contabamos cunha
escola infantil pública, que se fixo o ano pasado e que aínda non
ten o mobiliario por falta de
apoio por parte do concello. Non
temos centro de día e nin tan sequera hai un auditorio para ir escoitar unha obra de teatro ou ver unha
exposición. E todo iso nun concello
de case 20.000 habitantes e que ti-
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vo un crecemento espectacular.
Como vai ser o entendemento co BNG?
Co BNG tivemos xa conversas e estamos a espera de que o
pacto galego frutifique dunha
vez. Pero penso que de non ir
adiante teriamos que pactar

igualmente aquí por dúas cuestións. En primeiro lugar porque
creo nos pactos co BNG. En segundo lugar, porque os cidadáns
decidiron darlles o apoio a dez
concelleiros progresistas, fronte
a sete do centrodereita. Son moiContinúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

tas máis as cousas que nos unen
que a que nos dividen.
No reparto de concellerías urbanismo tería que quedar necesariamente en mans do PSOE?
Nas conversas co BNG sempre deixamos claro que Urbanismo quedaría baixo a acción
da alcaldía e creo que no vai a
haber ningún problema nese
sentido. Pero aínda así ten que
formar parte de toda a acción do
goberno e o grupo que me axude a gobernar ten que axudarme
a decidir que modelo de vila
queremos.

Teñen pensado facer vivenda pública?
Non se fixo vivenda pública
nos últimos 30 anos. Para nós é
unha prioridade absoluta. Unha
das primeiras visitas que temos
que facer é a Consellaría de Vivenda, aínda que non sei baixo
que fórmula poderemos xestionar solo. Pero hai que cambiar o
modelo, porque aquí os fillos de
Nigrán teñen que marchar para
que veña xente cun poder adquisitivo alto. O meu compromiso é
acabar con esta emigración.
Que opina dos resultados
no resto do Val Miñor?

O aumento das forzas de progreso, PSOE e BNG, foi un voto
de castigo contra o xeito de entender a política do PP. A xente quere un cambio e nós debemos implicarnos de forma efectiva, non
facendo só unha variación nos
matices, senón a través dun cambio radical no xeito de entender a
política. Todo o demais sería defraudar a confianza que depositaron en nós os cidadáns. A transparencia e estarmos do lado da xente que máis o necesita deben ser as
nosas prioridades nos tres gobernos de progreso que se constitúan
no Val Miñor.♦

Roberto Mera (BNG, Ponteareas)
RUBÉN VALVERDE
É un dos negociadores do futuro pacto de Goberno nos concellos e coordenou a campaña
electoral. Presentouse como cabeza de lista por Ponteareas
conseguindo ser a forza máis
votada e obtendo seis concelleiros. O PP acadou outros seis, os
independentes do UCPA 5 e o
PSOE 4. Difícil estará formar
goberno, aínda que a intención
do Bloque é gobernar en minoría, unha vez que nos pasados
catro anos fracasase o goberno
de coalición entre a UCPA e o PP.
Como valora os resultados obtidos en Ponteareas?
De xeito moi positivo. É a
primeira vez que conseguimos
ser a forza máis votada, nun concello cunha socioloxía e unha traxectoria tan complexa. Polo de
agora acadamos o noso obxectivo e de aquí en diante pretendemos aumentar a nosa vantaxe.
Os resultados non deixan
claro como se conformará o futuro Goberno. Aspiran a acadar a alcaldía?
Polo de agora non estamos
negociando nada. Somos a forza
máis votada e polo tanto aspiramos a acadar a alcaldía. Tal e como quedou o escenario político
só habería posibilidade de que
gobernasen o PP e UCPA en coalición, pero tal e como acabaron
estes catro anos, rachando a oito
meses das eleccións, semella unha saída pouco viábel, a menos
que se fixese co obxectivo de que
non gobernase o BNG. En canto
á posibilidade de pactar entre nós
e UCPA, é practicamente imposíbel, tanto por programa como por
liña ideolóxica. De todos os xeitos iniciamos unha rolda de conversas para encarar dun xeitos racional o período de investidura e
coñecer a opinión das demais
forzas políticas. A nosa intención
é gobernar en minoría e chegar a
acordos puntuais para darlle estabilidade ao concello.
Tampouco contarían co
PSOE?
Neste caso o PSOE non engadiría estabilidade ao goberno
porque entres os dous acadamos
dez concelleiros e a maioría está
en once. Intentaremos pechar
pactos puntuais co PP e cos independentes nalgúns aspectos.
Entón non teme un pacto
entre o PP e os independentes?

Non teñen un proxecto común. Durante estes catro anos
demostraron que é imposíbel que
se entendan. O único sentido sería impedir que eu fose alcalde,
pero nada máis.
Será fácil gobernar cunha
minoría tan exigua?
Sei que teremos problemas
para levar a cabo todo o noso
programa, pero si que poderemos poñer en marcha unha parte
importante. A través da alcaldía
hai fórmulas para sacar proxectos adiante e seguro que conseguiremos mellorar a situación da
vila nos vindeiros catro anos.
Como valora os resultados
en Galiza?
Acadamos os obxectivos que
nos marcamos ao principio, que
eran realistas. Teremos máis poder municipal, estaremos presentes nos gobernos de todas as cidades e acadamos cen concelleiros máis que no 2003. Aumentamos os nosos apoios en vilas intermedias e no rural, onde por
primeira vez deixamos de ser unha organización marxinal. Ademais diso estaremos en dúas deputacións gobernando, co cal o
resultado é positivo.
Como analiza a perda de
apoios nas cidades?
Coidamos que ten que ver
coa polarización da política estatal e toda a dinámica dos últimos
anos que leva a concentrar no PP
e no PSOE a pugna polo poder.
No voto urbano operou unha
compoñente ideolóxica afastada
do debate municipal que tivo que
ver coa estratexia do PP no Estado de considerar estas eleccións
como un plebiscito previo ás Xerais do vindeiro ano.
Ferrol tamén entrará no
pacto co PSOE?
En Ferrol os resultados hai
que analizalos doutro xeito, xa
que alí o descenso foi grande e a
participación do BNG non é imprescindíbel para a gobernabilidade. Polo tanto alí haberá que
agardar para ver que é o que
máis nos convén.
Que opina do ofrecemento
do PP de chegar a pactos puntuais co BNG para obter alcaldías?
O PP demostrou a súa falta
de seriedade con esta proposta,
porque en lugar de estabelecer
unhas canles institucionais e que
os líderes de ambas as dúas formacións se puxesen en contacto,

Alberte Núñez Feixóo optou por
lanzarlle unha mensaxe aos medios carente de contido. Por outro lado, semella que o PP non
entendeu a mensaxe da cidadanía, que quere trasladar aos concellos o modelo de goberno da
Xunta. Esta é a liña de traballo
que vai seguir o BNG.♦

A.G . N .

‘Aspiramos a gobernar en minoría’
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

O xuíz Fernando
G rande-M arl ask a ,
que leva na
a ctua lid a de unha
c ausa contra O tegi,
toma b a c a fé
ha bitua lmente na
c a feterí a Edelw eiss
de Bilb a o e a lí
conversa b a moito
con Iulen
M a d ari a g a ,
avog a do e fund a dor
d a ETA e a quen
anos má is tarde
tamén enc ausarí a
(Ver: M a d ari a g a , de

l as arm as a l a
p a l a bra . A ntoni
Batista . Editori a l
RBA . Barcelona ,
2007).

O novo presidente
d a autorid a de
portuaria de Vigo,
Xesús Pa z , ten a
vantaxe de que polo
menos sa be g alego.
Foi secretario político
d a UP G en M a drid
nos primeiros
oitenta.

A ANPA do colexio
salesiano de Vigo vén
de enviarlles unha
nota aos p aís
avisándoos do perigo
de que o próximo
curso se imp artan a
meta de d as clases en
galego.

O

coñecemento da historia que está detrás, ou mellor dito, antes dunha alerta sanitaria, é clave para a prevención
desta. Esquecendo esa historia remataremos
por volver repetir os erros que, por ignorancia, nos vimos obrigados a cometer.
A alerta sanitaria ten a aparencia de algo sorpresivo: un brote inesperado de algo
que nin coñeciamos nin agardabamos, pero realmente non é así. Cando a Encefalopatía Esponxiforme Bovina (EEB) fai a
súa aparición en Europa, xa había máis de
20 anos que os investigadores, certamente
con poucos medios, viñan traballando no
estudo do scrapie (encefalopatía no ovino), e moito antes, en medicina humana co
kuru, doenzas do mesmo tipo que a EEB,
e xa os investigadores demostraran que o
consumo de certas vísceras procedentes de
enfermos era o motivo de contraer a enfermidade, polo que o erro cometido polo
sector gandeiro a finais da década do 1970
e principios da do 1980 (e que nós pagamos nos 90) foi, nun desaforado afán mercantilista e neocapitalista, darlle de comer
ao gando fariñas feitas con restos de animais enfermos, fundamentalmente ovellas.
Un dos ensinos que se derivan destes
feitos é que, para evitar a aparición dunha
alerta sanitaria produto dun deixamento na
vixilancia, ou produto do xurdimento dunha enfermidade emerxente, é preciso manter perfectamente engraxadas todas as partes dun sistema composto polo control e
inspección a nivel de explotación, de transporte, de matadoiro, de lugares de elaboración, distribución e consumo de alimentos
de orixe animal e a investigación en sanidade animal e saúde pública veterinaria.
Nestes últimos elementos do sistema, podemos dicir que o noso modelo está ben
engraxado?
A investigación en saúde publica veterinaria non existe no noso país; posibelmente, se existíse unha Axencia de Seguridade
Agroalimentaria este sector non estaría
abandonado.
O caso da investigación en sanidade animal é diferente. Cando na década do 1970 o
Banco Mundial, a través dunha das súas institucións, o BIRF, analizou o problema da
investigación agraria en España, veu moi
claro que para o desenvolvemento da gandaría galega era necesario que existise unha
parcela dedicada á investigación en sanidade animal. O informe desta institución sinalou a necesidade de investigar ao menos
nas áreas da patoloxía infecciosa e parasitaria e de fisiopatoloxía da reprodución. Sinalaba o BIRF que se debería chegar a que na
década do 1980 cada unha de estas áreas deberían ter equipos formados como mínimo
por catro investigadores veterinarios.
O noso país carecía totalmente de investigación en sanidade animal. No campo
do control contaba cun laboratorio en Lugo, (o chamado Laboratorio Pecuario, hoxe LASAPAGA) que tiña, e ten, unha misión de servizo e diagnóstico; polo que o
Programa BIRF convocou bolsas e contratos de especialidade para reparar as eivas
investigadoras existentes. Desgraciadamente, nunca se desenvolveron eses equipos veterinarios, chegando a contar só con
catro investigadores como máximo para
todas as áreas teoricamente previstas. Su-

Investigar
en sanidade animal
COLECTIVO PEGUREIRO

Só mediante investigación é posíbel atopar con premura problemas na crianza de animais destinados ao consumo humano. Dotala de medios é fundamental para que sexa útil na detección de enfermidades tales como o mal das vacas tolas.
Cando o Goberno actual creou unha
memos a isto a escasa dotación económica
destes equipos, con infraestruturas media- dirección xeral específica destinada á Investigación Agraria moitos de
namente desenvolvidas, á busnós soñamos con que, por fin,
ca de dotacións orzamentarias
alguén se decatara do imporen convocatorias a nivel do estante que era a investigación
tado con liñas prioritarias afasinvestigación
para un país na cola, como o
tadas da realidade do noso panoso. Pero este soño durou
ís; tendo que competir nas conen
saúde
pouco, xa que tamén puidevocatorias I+D do país con oumos ver que se aproveitaban
tras entidades de máis envergapublica
leis de gobernos anteriores,
dura e orzamento, e sen recibir
veterinaria
que foran contestadas polos
dotacións específicas para progrupos de oposición no parlaxectos de investigación da súa
non
existe
mento, para crear outro estilo
propia consellaría, quen adeorganismo investigador no
mais é a receptora dos resultano noso país; de
que á investigación en sanidados obtidos, e quen ten que
transmitírllelos aos produtores
posibelmente, de animal non tiña cabida, e
que, se se aplicaba o calzador
aos que teñen que estar destide existir
para introducila, isto facíase
nados.
entrando en franca fraude da
Mellorou isto nestes últimos
unha
Axencia
lei na que o organismo se batempos? Ao noso entender, non.
Os gobernos anteriores de- de Seguridade seaba. Como vai sosterse un
sistema de prevención e alerta
cidiron abandonar á súa sorte a
investigación agraria en xeral, Agroalimentaria sanitaria cunha investigación
en precario?
e a investigación en sanidade
este sector
Crucemos os dedos para que
animal en particular. Chegaron
o azar non permita que se destaa dispoñer da dotación econónon
estaría
pe en Galicia a próxima alerta,
mica específica que para este
servizo fora transferido dende
abandonado” xa que o afán voluntarista dos
escasos investigadores en Sanio goberno do Estado, para
dade Animal que traballan para
destinala a convocatorias abertas nas que a competencia, para os preca- descubrir os sistemas que posibelmente a
anunciarían, non chegan para evitala.♦
rios equipos existentes, era imposíbel.

‘A

O momento do himno
HENRIQUE HARGUINDEY

A

renovación das corporacións é un
momento importante na vida dos
concellos. E o acto institucional debería ter a solemnidade que o día demanda:
na súa clausura, como nas grandes ocasións, debería soar o Himno Galego.
O Himno é de todos, ningún partido pode monopolizalo e ningún partido pode rexeitalo. A Lei de Símbolos de Galiza aprobou por total unanimidade o himno e a bandeira. E os símbolos son para utilizalos.
Seguramente, o protocolo dos nosos
concellos recolle xa esta norma. Posiblemente, a Federación de Municipios de Galiza ten enviado directrices recordándoa.
Probablemente, alcaldes e grupos políticos
adoptaron medidas para materializala nesa

data. Pero por se non fose así, por se se desleixou o asunto ou se deu por descontado
algo no que todos están de acordo mais do
que ninguén se encarga, é ben lembralo para que despois non aconteza o mesmo que
noutras ocasións: que todos se laian cando
xa é tarde.
E que non se argumenten premuras de
tempo nin dificultades técnicas: non é
precisa unha orquestra sinfónica nin mesmo unha banda de música, un grupo de
gaiteiros abonda, e se cadra é o máis acaído. Claro está que ten que ser o Himno
Galego, enteiriño e ben tocado. Non unha
entroidada.
Velaí a mellor celebración no ano do
seu centenario.♦

Cartas

Trens de proximidade
Calquera que vaia hoxe á Manga
do Mar Menor, en Murcia, fóra
dos meses de verán, ve a tristeza
de miles de apartamentos coas
persianas baixadas, miles de
apartamentos e un só colexio;
para qué, se non hai nenos no inverno. Niso corre o risco de converterse a nosa Costa da Morte.
¿Por que o goberno galego non

saca unha lei que favoreza as licenzas de obra ou a compra de
vivendas para xente local, empadroada no concello? A vida nas
vilas ten futuro, pero só se as comunicacións melloran. En Inglaterra, ou na Comunidade de Madrid e Castilla-La Mancha, millóns de persoas “conmmutan”
todos os días dunha vila a unha
cidade para traballar, e así as vilas teñen vida, medran de verda-

de en persoas, non só en cemento. Para iso necesitas dunhas infraestruturas axeitadas, unha rede ferroviaria de proximidade
como en Madrid, Valencia, Cataluña. Non só o AVE é importante. En Valencia hai un tren de
proximidade que percorre as vilas da Costa até a capital, ¿imaxinades un tren de proximidade
Ferrol - A Coruña - Carballo Malpica - Ponteceso - Fisterra,

con trens con certa frecuencia
nas horas punta? Os políticos de
Galicia parecen non decatarse,
quizais deberían viaxar un pouco
máis, non só a América a pedir o
voto. En Castilla-La Mancha,
por exemplo, xa hai tres mil quilómetros de autovías gratuítas,
por que non en Galicia?♦
XOSÉ LOIS GARCÍA
(MADRID)
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Sobre a formación dos gobernos municipais

Pedagoxía e cambio político na Coruña
O autor defende que para que se produzan acordos entre socialistas e nacionalistas debe negociarse previamente un modelo de cidades que responda ás demandas da maioría dos electores, lonxe de presidencialismos.

A

na ciona lista de
M onforte, logrou a
ma iorí a a bsoluta . N o

MANUEL MONGE

formación dos gobernos municipais
pode ser unha boa ocasión para facer
pedagoxía ou educación política, é
dicir, transmitirlle á sociedade galega cales
son os obxectivos do BNG, as razóns que nos
levan a pecharlle o camiño ao PP, apostar por
gobernos de coalición co PSOE e concretar
un programa marco para toda Galiza.
É un bo momento tamén para recuperar a
memoria porque cando van renovarse os pactos
municipais debemos aprender do pasado. Cando
no 1999 o BNG asina os pactos municipais co
PSOE, este partido comportouse cunha gran deslealdade en moitos concellos e non pode sacar a
conclusión de que, continuando con este comportamento, pode ter bos réditos políticos. En Vigo e Ferrol, por poñer dous exemplos, estaban no
Goberno, mais ao tempo facían unha política de
oposición e de desgaste dos alcaldes do BNG,
cuns resultados moi favorábeis para o PSOE, que
hoxe poden ter a alcaldía nestas cidades. Noutros
casos, como Lugo, a lealdade e traballo do BNG
serviu para darlle a maioría absoluta ao PSOE,
consolidando unha política presidencialista de X.
López Orozco. Despois están as xogadas de todo
tipo para minar a influencia política do BNG e,
por último, está a protección das súas alcaldías a
calquera prezo, aínda que sexa incumprindo os
pactos subscritos co BNG na Xunta. Aproveitan
todas as ocasións se consideran que teñen rendibilidade electoral; así, o mesmo Pérez Touriño
non dubidou en cualificar na Coruña como fundamentalista a defensa que fai o BNG da legalidade do topónimo oficial da cidade.
Seguindo con esa pedagoxía de explicación
do cambio galego, o portavoz nacional do
BNG, Anxo Quintana, explicaba que estas
eleccións municipais deixaron moi claro que
fracasaron os intentos de implantar un modelo
bipartidista: “En Galiza hai tres alternativas e o
xogo político é a tres bandas”. E sobre a formación dos novos gobernos municipais dicía
que “nós non estamos neste mundo para apoiar
o PSOE, senón que imos constituír gobernos de
coalición entre iguais, cada un coa representación que lle corresponda en función do apoio
cidadán obtido. Acabáronse os alcaldes presidencialistas; aquí o que vai haber é gobernos de
coalición con dous referentes políticos ou non
haberá coalicións”. E o coordinador da Executiva do BNG, Francisco Jorquera, insistía nesta
mesma idea: “Queremos gobernos de coalición, integrados por socialistas e nacionalistas,
e non un pacto para constituír gobernos municipais do PSOE co apoio do BNG. O acordo
marco a nivel galego vai ser a referencia para
os acordos locais. Os municipios non son illas
senón que as nosas propostas locais están integradas nun proxecto de país”. A mensaxe é moi
clara: o BNG non vai ser o complemento do
PSOE, nin comparsa de ninguén.
Volvendo á cidade da Coruña, o acordo para
facer un goberno de coalición vai ser un parto doroso para o PSOE, despois de 24 anos de prepo-

Severino
Rodrígue z , a lc a lde

tencia, absolutismo, desprezo e demonización do
nacionalismo. Por outra parte, aquí nin sequera
aplicaban o programa municipal do PSOE.
Remata un ciclo político e a cidadanía coruñesa apostou por un goberno de coalición
PSOE-BNG, despois de que o PSOE tivese
11 concelleiros (pasou de 66.911 votos no
ano 1999 a 41.285, perdendo máis de 25.000
votos) e seis o BNG. Este novo Goberno debe estar sustentado nun auténtico programa
de cambio que permita consolidar as políticas galeguistas e de esquerda. Pola contra, o
PSOE vai pretender ceder algunhas áreas de
goberno, cambiar algunhas cousas para que
todo siga igual e que a cidadanía visualice
que hai unha continuidade do Goberno do
PSOE, agora co apoio do BNG.
Como moi ben dicía Henrique Tello, portavoz municipal do BNG, non se trata dun
“intercambio de cromos”, é dicir, dun mero
reparto do poder. Nin as persoas que apoiaron o BNG, nin a sociedade en xeral, entenderían que o BNG non mantivese unha posición dialogante mais firme, en defensa do
que foron as principais demandas da cidadanía; non podemos defraudar tanta esperanza
e tanta ilusión polo cambio!
Como xa recollía no capítulo “Polo cambio”, do meu último libro Outra Coruña é
posíbel, entendo que, aprobado un programa
marco a nivel nacional, o programa de goberno de coalición na Coruña debería recoller, entre outros, os seguintes aspectos: Unha política urbanística que lle poña freo á especulación, no marco dun novo Plano Xeral
de Urbanismo. Protección do noso patrimo-

nio (non pode repetirse o derribo de edificios
catalogados, como o asilo de Adelaida Muro)
e elaboración dun novo Plano Especial de
Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadaría. Política de abaratamento do
prezo da vivenda e construción de vivenda
social. Elaboración dun novo Regulamento
de Participación Cidadá porque A Coruña é
hoxe a única cidade galega que non ten regulamentada esa participación. Realización
dunha auditoría sobre a planta de residuos
sólidos de Nostián. Control do gasto público
a través dunha comisión de Contratación.
Acabar co despilfarro (só para protocolo e
propaganda o Concello da Coruña gasta
anualmente case dous millóns de euros). Creación de solo industrial e postos de traballo.
Transparencia e funcionamento democrático
da Empresa Municipal de Augas. Sinatura
dun novo convenio sobre o futuro urbanístico das actuais instalacións portuarias. Potenciamento do transporte público e do tren de
proximidade. Creación da área metropolitana. Posta en vigor do nomenclátor da cidade
(hoxe aínda son oficiais rúas como Arteijo,
Rianjo, Lage...), aprobado pola primeira corporación democrática no 1982. Cumprimento das Leis e Planos de Normalización da
Lingua Galega, aprobados por unanimidade
do parlamento galego. Retirada dos recursos
e cumprimento das sentenzas sobre o topónimo oficial da cidade. Supresión da simboloxía franquista.♦
MANUEL MONGE é sociólogo, foi concelleiro da
Coruña polo BNG na última corporación.

fondo non lle
resultou difícil. O
difícil p ara el foi ser
electo c andid ato
loc a l do B N G .
Postulouse dúas
veces e fra c asou. Por
fin c ando o
conseguiu, ha i c atro
anos, sa cou cinco
concelleiros e a gora
nove.

Por enésima ve z
buscan letra p ara o
himno esp añol.
Alguén, e non en ton
frívolo, ten suxerido
que se a dopte
oficialmente o Y que

viva Esp aña . Ten
música peg a diz a , un

chauvinism o san e é

Daniel

moi coñecido, non só
en Esp aña , senón en

CASTRILLOS
MÁIS ALTOS
CAIRON

tod a Europa.

Por certo, ¿porque
non d eix a d e ser
POR VENTURA,
AGARDO QUE ESTE
HOME SEÑA UN
CABALEIRO

t a bú o himno d e
Rie go ou himno d a
Re públic a que, a dí a
d e hoxe, non se
pod e interpret ar
a índ a en ningún
l a do? Q ue p asa?
Q ue a índ a non est á
consolid a d a a

Non
aos do ‘non’
Está visto que o noso rutilante
embaixador na Santa Sé, Francisco Xosé Vázquez e Vázquez, desde Roma, segue a
exercer na Coruña de alcalde
por interpósita persoa. El goberna os fíos de monicreque
polos que se move o seu fidelí-

simo acólito, Francisco Xavier
Losada de Azpiazu, agora alcalde en funcións, e incluso
non se priva de darlle estado
público á súa orde máis terminante, prohibíndolle pactar cos
do non baixo ningún concepto.
“Os apóstolos do non” foi o alcume aplicado no seu día aos
concelleiros do BNG, pois, disque, se opoñían a todo o que se
argallaba no concello coruñés.

Despois de todo, e ben mirado,
hai que recoñecer que os do
Bloque aínda hoxe (aínda hoxe!) seguen nas mesmas con
novos exemplos. Así din eles
que non ao ruinoso tranvía inútil con pretendidos aires modernistas. E din que non á
mamarrachada dun edificio recreativo chantado no mesmo
porto pero cegado ás vistas do
mar. E asemade tamén están a

Correo electrónico: info@anosaterra.com

d emocra ci a? En todo

dicir que non ao pailanísimo
invento dun cachifallo ridículo,
disque destinado a facer de ascensor para subir ao monte San
Pedro. Verdadeiramente é moito, xa vén sendo demasiado dicir que non, e ao noso ínclito
Vázquez, semella, non lle falta
un chisco de razón.♦

c aso o PP non se

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)

pod erí a ofend er por
unh a letra que di:
“Sold a dos l a p a tri a
nos ll ama a l a lid,
juremos por ell a
vencer o morir”.♦
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Latexos

Un analista da
CIA recoñece
que os EEUU
son un imperio
A revista Semanal (20 ao 26
de maio) entrevista a Robert Kaplan analista da
CIA e do exército norteamericano. Ante a pregunta: “Os
soldados teñen conciencia
de loitar por un imperio?”,
Kaplan responde: “Non, en
absoluto. A ninguén lle gusta a palabra imperio, mais
eu digo: mala sorte! A realidade é que os desafíos e as
frustracións que as tropas
afrontan en todo o mundo
son as mesmas doutros imperios ao longo da historia.
A diferencia é que non queremos autodenominarnos
así nin posuír colonias, pero
vivimos unha situación de
tipo imperialista”.♦

Perverso, montesío e
teimoso Aznar
X.L. FRANCO GRANDE

A

gora resulta que a ilegal invasión e brutal ocupación do Iraq,
contra toda norma de dereito internacional, non foi un erro
de José María Aznar senón algo polo que lle temos que estar
agradecidos. A actividade do ex presidente é frenética, non ten paraxe, preséntase en calquera parte do mundo ou participa nos mitins
das eleccións municipais. E non para de predicar a boa nova que fumegan as chemineas das acesas cociñas da FAES (y de las JONS,
como xa din algúns).
Impórtalle pouco que cada parladoiro seu se reduza a unha
babecada, ou algo manifestamente falso, ou polo menos non admisible. En menos dun mes culpou a ZP de reproducir o esquema político que levou á Guerra Civil, dixo que cada voto que non ía ao PP
consolidaba a presenza dos terroristas nas institucións, acusou a
aquel de “encirrar rancores pasados” e, á par de George Bush, dixo
que cumpría desenvolver “políticas serias”.
Esa seriedade súa debe de ser a que o levou a ser contratado por
un fondo europeo de inversións especulativas. Nada incoherente, por
suposto, senón o máis na liña que cabe imaxinar dos seus amigos neocons. Non é un tópico: o neocon nunca admite unha rectificación
(recentemente, Condoleezza Rice gabou tamén a decisión de ir á guerra de Iraq), a súa verdade é a verdade e se non estamos con eles estaremos contra eles. Son uns dogmáticos. E, como tales, moi perigosos.
Porque os dogmáticos non teñen sentido do humor –esta é unha
das características máis súas–; son crentes por riba de todo, o
mesmiño que os talibáns ou demais integristas; non dialogan –¿para
que, se eles teñen a verdade e aínda tamén a divindade?–; non
escoitan –¿para que, se as razóns dos demais non son as boas?–;
miran de esguello a división de poderes (o executivo é o poder, o
lexislativo e o xudicial son entretollos); saben crear conciencia de
medo na sociedade; prefiren a seguridade á liberdade...
Chama a atención que non se decate de que resulta un home
ridículo (a toma da illa de Perejil, a voda no Escorial, o sacarnos dun
“rincón de la Historia”, a declaración de amor a Ana Botella en pleno
mitin electoral...), unha sorte de Charlot sen graza, que é o peor que se
pode ser. E aínda máis a dimensión mundial (¡a globalización do noso
tempo!) que, a forza de teima, logrou acadar. ¿Estaremos toleando?♦

Robert Kaplan.

Os gastos
en publicidade
dunha película
son secretos
El País (25 de maio) informa
sobre a estrea de Piratas do
Caribe 3 e afirma: “O que
non se coñece ou, máis ben,
non se quere facer pública é
a cifra que Buenavista dedicou á promoción desta terceira parte de Piratas do Caribe (...). Non temos o dato,
mais aínda que o tivesemos,
non o poderiamos facilitar. É
unha decisión da compañía,
asegurou un portavoz de
Buenavista. Do que ninguén
dubida é de que a cifra é longamente millonaria.♦

Arte galega na rede
XOSÉ MANUEL SARILLE
Johnny Deep.

A

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

Historia de Cangas
(1900-1936)

A

N O S A

T E R R A

Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

O Barco e a Terra de
Valdeorras durante a II
República e o franquismo
(1931-1977)
Félix García Yáñez

s persoas da miña idade que estudamos historia da arte, cando
tiñamos que ver as obras correspondentes, botabamos man dunha enciclopedia chamada Summa Artis, onde aparecían algunhas
láminas, tan mal reproducidas que case sacaban o gusto pola cousa.
Desde hai varios anos visito unha páxina web gratuíta que se
chama Ciudad de la Pintura. As reproducións son excelentes, con
miles e miles de pintores. Contén máis de 120.000 reproducións, ordenadas por autores, temas, estilos e épocas. Unha verdadeira marabilla. 177 obras de Fra Angelico, nin máis nin menos. Daquela
había que conformarse con ver dúas anunciacións.
A páxina elabóraa a asociación “Ayúdale a caminar”. Eles están
orgullosos do seu traballo e presumen de ter o maior museo pictórico virtual da rede, do mundo. Buscan patrocinios e deste xeito van
ampliando as galarías e intensifican a campaña para darlles traballo
a persoas con deficiencias físicas.
Para nós a única decepción deste enorme museo, que abrangue
artistas de todo o mundo, pero que incide especialmente nos
españois, é a escasísima presenza de pintores galegos. Teñen a Arturo Souto, talvez o mellor dos nosos, incorporaron hai moi pouco a
Castelao, están os dous Patiños, mais de Colmeiro, Lloréns,
Sucasas, Quessada, Laxeiro e Maside só hai unha obra de cada un.
Faltan todos os demais. Nin rastro de Urbano Lugrís, Xulia Minguillón, Seoane, Díaz Pardo, Quintana Martelo e os que queirades.
Se un busca en toda a internet, no google, atopará un ermo maior.
Ocorre como cando se viaxa polo país. Unha desorde descomunal de
casas e pistas e pouco onde pousar os ollos. Coa arte galega moitas
notiñas, moita homenaxe para aquí e para aló pero nada estruturado,
nin un só lugar onde premiarse con algo substancioso. Algún cadro
solto, aquel edificio por alí. Unha imaxe bastante acertada de Galiza.
A Consellaría de Cultura, en troques de imprimir poemiñas nas bolsas de Gadis, mesturando literalmente as metáforas coas ofertas das patacas, podía facer un convenio económico con Ayúdale a Caminar, para
que inclúan os pintores galegos que o merecen (non todos, non todos
coma sempre), e para converter a páxina en bilingüe, que é o que se leva. Tamén podía intentar que os demais artistas tivesen lugares propios,
galegos e serios na internet. Podía facer un plan, por exemplo!♦
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Catro verdades
sobre Reganosa
CARLOS AYMERICH
“El Musel está llamado a jugar un peso estratégico cada
vez más importante en el relevante papel que ya tiene el
Principado en el mapa energético español. Endesa ya ha
pedido suelo en la nueva explanada de Aboño, otra de las
obras de las ampliación portuaria gijonesa, para hacer un
ciclo combinado de 800 megavatios” (http://www.xixon.izquierdaxunida.com/iu.php?id_noticia=00003387). Deste
xeito, enfrontando con toda rotundidade a oposición de numerosos grupos ecoloxistas e colectivos cidadáns de Asturies, xustifica IU de Xixón o seu apoio á futura regasificadora do Musel, adxudicada a ENAGAS polo goberno español do PSOE. Unha regasificadora situada a menos de 1.000
metros de barrios como os do Muselín, Otero, Musel Arnao,
Les Cabañes, Barrio de Pescadores, Jove de Arriba ou Tocote e dunha concorrida praia como a de Xivares cuxa entrada en funcionamento está prevista para 2010.
No caso da regasificadora de Reganosa en Mugardos é
sabido que a sucursal galega de IU fixo da súa oposición á
planta o eixo dunha campaña electoral que lle permitirá cogobernar Ferrol co PSOE, partido que malia a súa directa
responsabilidade na autorización e na localización da planta
de gas mantivo un prudente silencio apenas roto polos mocazos da policía, dirixida polo delegado do goberno central,
e a desproporcionada intervención da Fiscalía contra o pa-

trón maior da confraría ferrolá. Ministerio fiscal que tamén
depende, como é sabido, do goberno español. Porén nin estes partidos nin tampouco o denominado Comité de Emerxencia fixeron en momento ningunha referencia ao paralelismo entre Ferrol e Xixón nesta materia. A razón do silencio hai que procurala na militancia partidaria de Carmelo
Teixeiro (ex responsábel do PSOE en Ferrolterra) e Rafael
Pillado (ex concelleiro do PSOE en Ferrol), respectivamente portavoz e destacado integrante do dito Comité de Emerxencia ao tempo que integrantes da Xunta Directiva da Asociación “Fuco Buxán”, de recoñecida filiación pesoísta. E
quizais esta militancia partidaria teña a ver tamén coa clara
intencionalidade política dunhas críticas centradas no BNG
e dirixidas, sen dúbida, a desviar a atención da negativa do
goberno español –secundado por IU– a permitir a volta da
construción naval civil á ría de Ferrol.
Pois ben, penso que xa é ben tempo de que desde o nacionalismo se esclarezan algúns datos que Teixeiro, Pillado
e IU interesadamente silencian sobre o asunto de Reganosa:
1. O BNG foi a única forza política que formulou alegacións contra a localización da planta regasificadora no interior da ría de Ferrol. Nin o PSOE nin IU formularon alegación ningunha nin utilizaron, como si fixo o nacionalismo
galego, a súa representación institucional para se opor, cando o había que facer, á tal localización. É máis, desde o
BNG seguimos a pensar o mesmo: a ubicación idónea para
a regasificadora debe ser o porto exterior. Mágoa que ENAGAS rexeitará ese emprazamento. As razóns, nunca explicadas, haberá que llas preguntar ao xenro do finado Xeneral
Gabeiras, na altura conselleiro delegado da empresa gasista.
2. As autorizacións para Reganosa se instalar en Mugardos e iniciar o seu funcionamento foron outorgadas polo goberno español. Máis en concreto pola Autoridade Portuaria
de Ferrol, ao se tratar de dominio público portuario, e máis
polo Ministerio de Industria. Son, xa que logo, estas mesmas

autoridades estatais as que poden revisalas de oficio e anulalas como medio de promover o seu traslado. Serían tamén,
por certo, elas propias as que tivesen que satisfacer as indemnizacións ou compensacións que, no seu caso, correspondesen. A Consellaría de Industria non ten competencias
nin para autorizar, nin para paralizar nin tampouco para deslocar Reganosa da súa localización actual.
3. Porén, e á marxe da súa concreta localización, a Consellaría de Industria e o conxunto do goberno galego consideran que a existencia dunha regasificadora constitúe unha
infraestrutura estratéxica para o desenvolvemento económico de Galiza e, en concreto, para a instalación de ciclos
combinados de gas natural nas térmicas das Pontes e de Sabón. E o BNG non vai permitir que Galiza perda o tren da
transformación enerxética en beneficio de Asturies como
outros semellan empeñados en que perda o da construción
naval civil para maior proveito dos estaleiros andaluces.
4. Outra cousa é que Reganosa deba funcionar con todas as garantías ambientais e de seguranza esixidas pola
lexislación vixente e que os danos e prexuízos que a súa
posta en andamento poida supor para outras actividades
económicas como a pesca ou o marisqueo deban ser avaliados e compensados. Neste sentido cúmprelles ás consellarías de Desenvolvimento Sustentábel e Presidencia,
responsábeis respectivamente pola Declaración de Efectos Ambientais e máis polo Plano de Seguranza Exterior,
extremaren o seu celo e actuaren coa máxima dilixencia.
Xa van sendo horas de pór a cadaquén no seu lugar e
separar as lexítimas preocupacións polo ambiente e a seguranza doutras motivacións, políticas e económicas,
menos confesábeis. Non vaia ser que, ao fin, os mesmos
que secundaron que o naval marchase para Andalucía
amparados nunha farisaica defensa do sector público,
poidan conseguir agora que a enerxía marche para Asturies so a capa dunha falsa preocupación ambiental.♦

Guisa e Napo

UXÍA E BRAIS

Subliñado

Novos ricos
LOIS DIÉGUEZ
Pouco aprenderon os chamados socialistas coa perda das súas
maiorías absolutas nas cidades grandes e noutras máis pequenas.
Chufados de si mesmos como novos ricos, seguen, sen baixar do
burro, a impoñer submetimentos aos pacientes aliados dos gobernos previsíbeis. Difícil é iniciar unha conversa entre dúas partes
cando unha delas non quere aceptar a independencia e personalidade da compañeira. Tempo era xa de que os nacionalistas reaxisen e falasen de gobernos de coalición no canto de gobernos de
progreso. Pensar no alcalde das Nogais, da Coruña ou de Foz como progresistas (e hai moitos máis, moitos máis nas súas filas) é
xa o delirio da confusión. Algún até ten que devolver cartos que
utilizou para si propio. Pensar en que os aliados, por costume, han
estar no anonimato e coa imaxe de criados ou exclusivamente de
opositores, esboroa tamén a racionalidade dos acordos. Por iso
Orozco se alporiza como un camarón en canto lle falan de compartir a foto. A foto sempre foi a obsesión do seu reinado. Mais aínda así, falloulle (cantos dólares lle custou metela teimosamente nos
fogares?). E agárrase a ela como salvación dunha caída que xa non
ten volta. Así que sexan eles humildes e acepten que hai dúas partes diferenciadas coa proporcionalidade diferente en cada localidade. E despois a traballar cos obxectivos comúns, mais coa diferenza das súas ideoloxías. E que non sexa, como até agora, o exemplo
do cuco quen determine os obxectivos. Verdade, amigo Orozco?♦
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Varias multinacionais galegas valoran marchar
polos atrasos nos despachos de contedores de peixe

O Estado colapsa o porto de Vigo
ao non dotalo de inspectores de saúde
H. VIXANDE
A insuficiente dotación de medios persoais está a colapsar a
descarga de pesca conxelada en
contedores no porto de Vigo. A
situación levou a varias multinacionais galegas a valorar cambiar de país para as súas actividades. O responsábel é o Estado.
A titularidade estatal dos principais portos galegos e nomeadamente do de Vigo resulta unha
carga para as empresas multinacionais do noso país que operan
no sector da pesca. Debido á desatención que o Estado lle presta
aos portos de interese xeral situados en Galiza, o de Vigo está
colapsado e os contedores de
peixe conxelado poden tardar
máis de dúas semanas en que os
despachen, pois non hai inspectores para controlar do tráfico.
A alternativa que valoran algunhas empresas multinacionais
é mudar de porto e de país a un
no que, como Leixoes (Porto) ou
Rotterdam, o despacho destas
mercancías sexa de só 24 horas.
De todas formas, ningunha das
principais multinacionais galegas presentou de forma pública
as súas intencións.
Os cinco inspectores de saúde cos que conta o porto de Vigo son insuficientes para controlar o tráfico do Posto de Inspección Fronteiriza, PIF, localizado nesa cidade, que atende
non só o porto vigués, senón tamén o de Marín e todas as empresas de conxelado da ría viguesa. Trátase dunha situación
crónica que vén desde a entrada

O despacho dun contedor de conxelado pode tardar máis de dúas semanas.

de España na Unión Europea en
1986 e do estabelecemento
dunhas duras normas sanitarias
e fiscais interpostas ás mercadorías chegadas de fora que acceden ao mercado único europeo. De todas formas, a actividade do PIF comezou a notarse
en 1991 e desde hai anos o porto vigués padece o atraso crecente no despacho de mercancías, que vai a máis debido a un
incremento medio anual do
10% no tráfico de contedores, o
que levou a Vigo a ser o principal porto de recepción de peixe
conxelado na UE.

Híbrido
e dilución
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO
En moitas ocasións tiven que explicar que, se falaba galego, sempre e en toda a parte, non era por ser “profesora de gallego” senón por ser galega e querer exteriorizalo. Quería cortar así unha das varias lendas – preconceitos que aínda subsisten sobre o uso xeral do idioma de
noso. Do mesmo xeito, quixera que quen ler estas liñas
non atribúa o seu contido a nengunha deformación profisional ou “obsesión” de quen escrebe polas cuestións con
el relacionadas, senón a unha preocupación que desexaría partillar, ao igual que a lingua galega –que naceu colectivamente e ao colectivo debe voltar–, cos meus connacionais. Na esperanza, talvez, de que non é unha “marciana” que ve e fai as observacións que a seguir figuran,
senón que elas tamén son obxecto dunha matinación de
outras e outros. De facto e, obviamente, sen pórmonos de
acordo, no número inmediatamente anterior deste semanario, tres dos seus colaboradores: Lois Diéguez, Marica
Campo e Marga Romero fan mención, por unha ou outra
vía, desta mesma preocupación. Eis os flashes recentes
que chamaron a miña atención:

Promesas de Madrid
As repetidas protestas por parte
das empresas pesqueiras –as
máis prexudicadas polo colapso
no porto–, levaron a que o Estado prometese incrementar o número de inspectores sanitarios e
mesmo a que falase de duplicar o
número. De todos xeitos, aínda
non deu pasos reais para solucionar o problema e limitouse a invitar aos inspectores xa existentes a realizar horas extraordinarias e traballar pola tarde, algo
que depende da vontade dos propios inspectores. “De ser unha

PA C O VILABARR O S

competencia da Xunta, o problema xa estaría solucionado por
unha cuestión de proximidade,
en Madrid isto cáelles lonxe e
non ven a súa importancia”, indicou unha fonte da Autoridade
Portuaria de Vigo.
Outra petición formulada polas empresas pesqueiras é a privatización do servizo de inspección sanitaria, pero esta é unha
opción difícil de executar porque
se trataría de poñer en mans privadas o control da saúde pública.
O colapso no porto de Vigo
tamén está relacionado coa carencia de depósitos nas súas

1. “O director da CRTVG afirma que, por primeira
vez na historia da canle pública, a publicidade na nosa
lingua supera o cincuenta por cento en tempo e anuncios”. Nego e pergunto: ¿ninguén se dá conta do pernicioso que resulta, para a diglosia aínda reinante, combinar oralidade en galego e escrita publicitaria en español? ¿Ninguén advirte como ela, a diglosia, se reforza
considerabelmente, en anuncios de cosméticos anti-solares infantís, facendo falar a voz en off en galego, os
textos escritos en español e, máis grave aínda, os pequenos neste idioma (“¡no dejaremos de rebozarnos como croquetas!”…)?
2. Conexión, na radio pública galega, con Filipa, correspondente portuguesa no Porto. Magnífica idea e magnífica nova a de nos achegar información política, social
e cultural do país viciño. Mais, oh desolación, Filipa (non
sabemos se por iniciativa propria ou por indicación da
emisora galega) fala “galego”, isto é, castrapo ou portuñol, con “o viaxe”, “pero, bueno…”, “bueno, pero…”,
“calidá”… e por aí fóra. No canto de utilizar, como oportunidade de ouro, a corresponsalía portuguesa para familiarizar o público radiouvinte galego coa fonética ou o
vocabulario portugués, úsase para reforzar e reafirmar o
galego acastrapado, o “gallego” natural, como na TVG
continuamos a padecer do mago ou prestidixitador Luís
de Matos, que pasou do español total ao castrapo ou portuñol. ¿El non haberá -repítome a respeito de colaboracións anteriores- unha alma caritativa que lles indique e
pida que falen portugués directo e sen misturas, só que un
bocado máis lento ou menos sincopado da fala portuguesa corrente?
3. Campaña eleitoral. O actual presidente do goberno

proximidades, de aí a existencia
de numerosos contedores baleiros que as navieiras teñen a resgardo para non ter que importalos cando queren facer algunha
operación. Fontes portuarias indican que é lóxica a existencia
de contedores en depósito, mais
consideran necesario que estea
rematada a Plataforma Loxística de Salvaterra e que haxa unha conexión ferroviaria dedicada en exclusiva ao tránsito portuario. Esa posibilidade é moi
remota porque o Estado tampouco desexa realizar ese investimento.♦

español fala de que quer e procura o “progreso para todo
el mundo”. Crasa contradición, pretensamente superadora dun capitalismo que non se nomea: ¿Cómo vai existir
o progreso para todo o mundo? ¿Acaso o progreso das
traballadoras e dos traballadores non implica retallamento do lucro do empregador e viceversa? ¿Qué ilusión é
esta? Mensaxes de boa parte dos portavoces do nacionalismo: falamos para a xente… Xente somos todos, desde
unha asalariada ben ou mal paga até os multimillonarios
proprietarios de empresas e de bancos, até os ben untados
directores de xornais, até… Que eu saiba, non son simios, son “xente”. ¿Qué acontece? ¿Desapareceron as
clases sociais? ¿Desapareceron intereses privativos de
cada unha delas; desapareceu o conflito lingüístico; desapareceu a noción de que cada partido será interlocutor
e representante dunha(s) certa(s) clase social ou dunha
alianza de clases, en ben dun proxecto nacional? ¿Desapareceu o povo?
4. Afinal, unha observación – convite. Digámolo pedante ou academicamente. Fagan a proba lexicométrica
de repararen, cuantitativamente, en que sección televisiva / radial Galiza, mellor dito, “Galicia”, aparece con
máis frecuencia. Sen dúbida, nun espazo moi concreto: a
información meteorolóxica. Somos o Noroeste de rendíbel, e obrigada, mención atmosférica, de interese para o
resto da Península. Nen Navantia (si, Delphi, en Andalucía), nen sector lácteo, nen pesca, nen cultura nen…
¿Deformación “lingüística” pola miña parte? Quizabes. ¿Mais acaso non comeza e acaba todo, nos humanos,
polo uso lingüístico e a súa formatación / manipulación?
Híbrido e dilución parece ser a moda actual. ¿Non daremos aspirado a un outro destino?♦
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Os negocios, unidos á cultura e a solidariedade, contribúen a manter no tempo a identidade dos pobos e alcanzar
así un maior nivel de desenvolvemento económico e social que posibilite xerar proxectos que doten a Galicia dun
espazo económico forte. Como empresarios do país, con capital galego e fiscalidade en Galicia, buscamos colocala
nunha dimensión internacional. De aí que esteamos impulsando, como primeiro paso, a Rede de Empresarios Galegos.
Estamos a crear un escenario que posibilite a xeración de confianza entre os participantes da rede, potenciando
acordos de cooperación con apoio financeiro, potenciando acordos de cooperación con apoio financeiro, promovendo
contactos informais mediante seminarios e encontros intersectoriais, nos que os participantes compartan ideas e
proxectos. Dita rede contará con membros presentes en todos os clusters galegos e o noso obxectivo é alcanzar a
masa crítica necesaria para promover cambios que frutifiquen en proxectos rendíbeis e innovadores.
O obxectivo desta rede é conseguir que a administración se comprometa a investir importantes esforzos para preservar
a identidade e a solidariedade entre os galegos residentes na nosa Terra e os do exterior. Esta identificación con
Galicia debe perdurar nas novas xeracións creando proxectos de colaboración dentro e fóra de Galicia.
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Participaron todos os membros da corporación

Homenaxe na Estrada aos concelleiros e
veciños fusilados hai 70 anos
MARGA ROMERO
Co descubrimento dunha placa, A Estrada recordou os
membros do Concello republicano fusilados hai 70 anos. Nun
emotivo acto participaron familiares das vítimas e tamén
todas as forzas políticas da corporación, tanto os concelleiros
en funcións como os que tomarán posesión proximamente.
O 5 de xuño no salón de plenos
do Concello da Estrada ás 19.30
h celebrouse unha homenaxe aos
membros da corporación que hai
70 anos, xustamente o 5 de xuño
do 1937, eran fusilados na estrada que vai de Pontevedra a Monteporreiro, á beira do río Lerez,
na Xunqueira, onde hoxe hai un
monumento do escultor Fernando Casás que lembra todos os fusilados nese lugar. Neste acto de
gran significado e educación democrática non só para o Concello da Estrada, participaron os
membros da corporación electa o
27 de maio e a actual corporación en funcións. O salón de plenos, tal e como se sinalou no acto, símbolo da vontade popular,
do diálogo e da democracia, fíxose pequeno para acoller os familiares das vítimas e os veciños
que seguían o acto conducido
por Valentín García, desde o que
se salientaba a importancia que a
memoria ten no acontecer da historia dos pobos e se facía alusión
a que foron moitas máis as persoas fusiladas e represaliadas,

Dolores Coto le o diario do seu pai Manuel, un dos fusilados, acompañada de Raquel, bisneta deste. Á dereita, Xesusa Libertaria Puente, filla do alcalde asasinado, Xesús Ignacio.

mais o día 5 de xuño tratábase de
honrar dun xeito sinxelo e emotivo, xunto coas súas familias aos
membros da corporación municipal e aos veciños que foron fusilados xuntos.
Os fusilados foron: o alcalde
Xesús Ignacio Puente Fontáns, os
tenentes de alcalde, Ramón Fernández Rico e Xosé Rodríguez
Sanxiao e os veciños Xosé María
Pena López, Manuel Nogueira
González e Cándido Tafalla Froiz.

Ademais dos fusilados ese
día, tamén houbo unha lembranza para os outros concelleiros
que sufriron moitos tipos de inxustizas como consecuencia de
ostentar o seu cargo, eles foron:
Manuel Coto Chan, Eusebio López Vilán , Manuel Campos Vázquez (presidente da Casa do Pobo), Francisco Rivas Besteiro,
Xosé Fondevila Torres, David
Maceira, Francisco Villar Torres,
Xosé Gómez Rivas, fusilado o

15 de outubro do 1936 e Camilo
Pereira Rial
A primeira persoa en intervir
foi Xosé Manuel Pena, neto de
Xosé María Pena, que lle deu lectura á derradeira carta escrita polo seu avó o día do fusilamento e
dirixida á súa filla e tamén lembrou a súa avoa Flora Emilia
Constenla que faleceu dous anos
despois do seu home no hospital
psiquiátrico de Conxo. Pilar García Rodríguez, neta de Xosé Ro-

dríguez Sanxiao, lembrou o oficio de ferreiro do seu avó que fixo en ferro o escudo da Estrada,
e agradeceu o acto co que os fusilados estarían orgullosos. O fillo do tenente alcalde, Ramón
Fernández Rico, Constantino
Fernández, recollía emocionado
o escudo da Estrada como galano
que os membros da Corporación
lles ían entregando aos representantes dos homenaxeados, mentres desde o Uruguai, e como
imaxe do exilio e da diáspora,
Pura Fernández, a neta, sumábase cunha carta. Para transmitir a
historia de Manuel Coto Chan,
perseguido e fuxido, estiveron a
súa filla, Dolores Coto, que leu
anacos do seu diario escrito cando estaba agochado no monte, e a
súa bisneta, Raquel Coto, que foi
desenvolvendo os acontecementos máis importantes na vida deste home que morreu aos 47 anos
de idade, pouco despois de que
lle concedesen a liberdade no
1944, vítima das condicións nas
que viviu na cadea. Manuel, Xosé e Celso Campos, fillos de Manuel Campos, representaron o
seu pai. Xemma e Cándido Tafalla Ramos, netos de Cándido Tafalla Froiz, agradeceron que se
restituíse o nome e a honra do seu
avó e de todos os seus compañeiros; tamén participou deste sentimento o seu bisneto Mario Tafalla. Finalmente tomou a palabra,
Inocencia Xesusa Libertaria
Puente Silva, filla do alcalde Xesús Ignacio Puente Fontáns, que
lembrou a traxedia que viviu cando tiña oito anos, tamén a familia
do pai que lle axudou á nai na súa
crianza. Emocionada lembrou a
herdanza do oficio do seu pai que
era xastre, e que foi o que lle permitiu vivir dignamente.
O acto rematou co descubrimento dunha placa na entrada
da casa do Concello e co himno
galego cantado por todos os
asistentes.♦
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Máis de 5.000 persoas piden a retirada da ría da planta industrial

Ferrol reacciona contra Reganosa
PERFECTO CONDE
Máis de 5.000 persoas manifestáronse o 3 de xuño en Ferrol para protestar contra o funcionamento da planta de gas que instalou Reganosa en Punta Promontoiro, no concello de Mugardos, no medio e medio da ría, e para esixir a posta en liberdade do patrón maior da Confraría de Mariscadores, Bernardo
Bastida, preso dende o 30 de maio e acusado de cometer presuntamente varios delitos cando estaba opoñéndose á entrada
do metaneiro alxeriano Mourad Didouche no peirao de Reganosa con 123.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).
Durante os días 7, 8 e 9 de maio
mariscadores e outros traballadores do mar, xunto con moitos outros cidadáns, responderon á chamada do Comité Cidadán de
Emerxencia da Ría de Ferrol mobilizándose en lanchas e pequenos
barcos de pesca que impediron inicialmente a entrada do primeiro
buque gaseiro que descargou en
Reganosa. O Galicia Spirit, só despois de actuaren as forzas policíais
con gran despregue de medios na
cidade departamental, en Mugardos e en todos os puntos da ría nos
que se podía embarcar xente, logrou amarrar no peirao de Reganosa e comezar a descarga dos
140.000 metros cúbicos de GNL
que transportaron os seus tangues.
Vinte días despois, o 29 de
maio, os mesmos opositores á
planta de Reganosa tamén impediron que entrase na ría o segundo metaneiro, o Mourad Didouche, con 123.000 metros cúbicos
de gas. As autoridades despregaron novamente un forte aparato
de seguridade que lles impediu
aos mariscadores e a calquera
outra persoa saír ao mar dende as
primeiras horas do día seguinte.
O barco alxeriano puido así
aproveitar a preamar dese día para achegarse ao peirao de Reganosa e comenzar a descarga.
Simultaneamente, a Policía
Nacional levou a cabo varias
cargas contra os manifestantes
no porto de Ferrol e noutros lugares da cidade e nalgunhas delas sobranceou unha manifesta
violencia. Bernardo Bastida, patrón maior en funcións da Confraría de Mariscadores de Ferrol,
foi detido e presentado no xulgado que ordeou o seu ingreso no
cárcere de Teixeiro, situación na
que aínda continúa.
Cinco mil manifestantes
Cos ánimos caldeados, o Comité
Cidadán de Emerxencia convocou unha manifestación que tivo lugar o domingo 3 de maio coa
participación de máis de 5.000
persoas que marcharon dende o
porto até a praza de Armas, lugar
no que se atopa a Casa do Concello. Aínda que Esquerda Unida,
coa súa líder Iolanda Díaz á fronte, foi a única organizacion política que apoiou oificialmente a
concentración; varios membros
do BNG tamén estiveron presentes nela e algúns máis enviaron
comunicados de adhesión á petición de posta en liberdade de
Bastida. Tal foi o caso do deputado Francisco Rodríguez, que no
momento da protesta se atopaba
de viaxe no estranxeiro.
O propio cabeza de lista dos
nacionalistas ás recentes eleccións

municipais, Xoán Xosé Pita, ou os
ex concelleiros Xaquín Ros, Xosé
Lastra, Bernardo Lorenzo, María
Luísa Rodríguezx Sabio e Mari
Carme Parada contáronse entre os
manifestantes. Tamén estiveron
na protesta Xosé Manuel Beiras,
Camilo Nogueira, Cristina Amor
e Charo Rodríguez (da excutiva
do BNG), o escritor Agustín Fernández Paz, o editor Manuel Bragado e a actriz Mabel Rivera. Outros escritores, como Manuel Rivas e Xosé Luís Méndez Ferrín,
tamen se sumaron á manifestación enviando comunicados de
adhesión, algo que tamén fixeron
Santiago Carrillo e o coordinador
de Izquierda Unida, Gaspar Lamazares.
Ademais, na manifestación
de Ferrol tamén estiveron presentes os presidentes ou outros
representantes das confrarías de
pescadores de Cangas, O Grove,
Caión, A Coruña, Rianxo, Fene e
Mugardos, un representante da
directiva da Asociación de Armadores Galegos (Segundo
Blanco), e varios da CIG, UGT,
CC OO, SOS Courel, Asociación
pola Defnesa da Ría de Pontevedra e Fundación Artabria.
Contra o capitalismo salvaxe
Adela Figueroa, presidenta da
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que foi
convidada a dirixir a palabra aos
manifestantes, comezou observando que “como din en Portugal, aquí ha pobo”. Sostivo que
“a reivindicación social forma
parte do ecosistema, é unha parte máis, a máis importante”, para
preguntarse logo “que sería das
nosas paisaxes e das nosas rías,
que sería da nosa maneira, do
noso xeito nacional e persoal de
entender o desenvolvemento
sustentábel, xeración tras xeración que lle deu comida, riqueza
e sustento a tanta xente porque a
xente de Galiza sabe entender o
que é recoller e sementar”.
Figueroa pediu un aplauso
para os mariscadores e para os
pescadores de baixura engandindo que non se deben esquecer as
leccións “que nos deixou Nunca
Máis” cando ensinou “que o pobo pode ser organizado e a organización social pode facer mudar
políticas e virar decisións”. Dirixíndose ao público pronunciou
estas palabras: “Vexo aquí caras
coñecidas. Estamos os mesmos e
algúns máis que se van convencendo. O desenvolvemento sustentábel en Galiza entendémolo
dende sempre e o único que pedimos é que o noso patrimonio
natural, social e cultural sexa
preservado do capitalismo salva-
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xe que privatiza ganancias e socializa perdas”.
Figueroa salientou que na manifestación de Ferrol “o ecoloxismo está co pobo e coa ría que garda a maior riqueza en biodiversidade e que pretendenestragala”, e
dixo que “iso (referíndose a Reganosa) haino que cambiar, haino
que desmantelar e aquí o pobo está pedíndoo”. Segundo dixo a presidenta de Adega, “a riqueza biólóxica é a maior que podemos ter
e os galegos sabémola preservar, a
nosa maneira de coidala é a que
ten que guíar as liñas do desenvolvemento sustentábel que os políticos tanto cacarexan”.
Fóra da ría
A militante nacionalista Monserrat Garel, do Comité Cidadán de
Emerxencia, deulle lectura ao manifesto inspirador da manifestación, titulado ‘Liberdade para
Bastida, planta de gas fóra da
Ría’. O seu segundo parágrafo dicía así: “Achegámonos até a Casa
do Concello porque o 16 de xuño
constituirase unha nova corporación e deixará de ser alcalde quen
durante estes catro anos estivo facendo de recadeiro de Reganosa,
promovendo distintas iniciativas

para favorecer unha perigosa
planta de gas dentro da ría e provocando que o Concello se retirase de dous contenciosos que tiña
contra Reganosa, un deles gañado. Esperamos que a nova corporación lle diga ao Tribunal Supremo que faga firme a sentenza do
Tribunal Superior para que os ferroláns recuperemos o dereito a
sermos defendidos pola Xustiza”.
No manifesto dise tamén que “o
caso Reganosa é o maior escándalo de corrupción política, económica e mediática da democracia e
tamén pode chegar a converterse
nunha enorme traxedia no caso de
que a planta de gas entre en funcionamento”.
Referíndose aos acontecementos destes días, Garel deulle
lectura a este parágrafo: “Coas
actuacións dos meteaneiros Galicia Sipirit e Mourand Didouche
(que este últmo sexa un ano máis
antigo co Prestige pon en evidencia a inseguridade de Reganosa)
rompéronse os muros de silencio
que en todos estes anos impediron que o caso Reganosa fose coñecido tanto pola poboación de
Ferrolterra como pola do resto do
mundo. Sendo vítimas dos que
censuraron as nosas informacións con moitos cartos que Re-

ganosa gastou en publicidade directa e encuberta. Estes muros de
silencio saltaron polos aires os
días 7, 8 e 9 de maio cando cidadáns e traballadores do mar, dando un exemplo de gallardía, na
defensa da vida, da ría e da legalidade, sumáronse ás mobilizacións promovidas polo Comité
Cidadán de Emerxencia”.
No manifesto afírmase que “todo o mundo sabe que a planta de
gas de Reganosa é unha bomba” e
que “todo o mundo debe saber que
cada día de funcionamento da
planta de gas matará a vida mariña
e o plancton de 300 millóns de litros de auga da ría”. Segundo leu
Garel, “a Xunta e o goberno central actuais herdaron o proxecto de
Reganosa, pero iso nin xustifica
nin lexitima a súa plena aceptación. Moi ao contrario, teñen a
obriga de respectar a legalidade e a
vida, como vén esixindo o comité
cidadán e tal como se fixo coa Cidade da Cultura, reformulándose o
proxecto herdado de Manuel Fraga. Estamos diante da maior fraude
cometida no noso país. O bipartito
de Emilio Pérez Touriño e Anxo
Quintana e o goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero teñen a responsabilidade de que non se converta na maior traxedia”.♦
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Estes aspectos cualitativos son moi imporPese a que PSdeG-PSOE e BNG semellan
tantes para o rendemento electoral futuro
condenados a entenderse nos gobernos loda organización debido a que o elector escais e provinciais non debe esquecerse que
tá máis informado pero é máis manexábel,
estamos ante grupos que compiten no merpolo que a capacidade de interlocución e
cado político e, sobre todo, aspiran a entrar
creación de redes de capital social resulta
nun electorado popular que quedará orfo de
esencial para a competición exitosa no
referentes directos despois da constitución
mercado político.
dos novos gobernos municipais o vindeiro
MANUEL CAO
Neste contexto, debe enmarcarse o de16 de xuño. Os resultados do 27-M serán
bate previo á constitución de maiorías de
unha completa revolución en moitos concegoberno local mediante o estabelecemento
llos de Galicia que verán como o alcalde de
de criterios organizativos marco que pertoda a vida que parecía invencíbel lle dará
mitan manter un certo equilibrio que protepaso a un novo goberno que fará esquecer o
xa o grupo minoritario pero imprescindíbel
omnímodo líder local e modificará totalpara formar coalicións gañadoras da posímente as formas de facer política nese conbel explotación de vantaxes competitivas
cello e nos limítrofes pois as interrelacións
por parte dos alcaldes que tenden a repreeconómicas e sociais fan pequenos os musentar e ser vistos como os referentes básinicipios e permite a comparanza co gobercos da vida municipal, sobre todo nos conno da veciñanza.
cellos pequenos e medianos. Na proposta
A constitución dos novos gobernos dede crear a figura dos vicealcaldes como rebe entenderse na lóxica dos grupos de inpresentantes dos partidos coaligados latexa
tereses que pretenden manter o seu poder e
a preocupación dos partidos minoritarios
tratar de incrementalo en forma de influenpola rendibilización das políticas públicas
cia social para rendibilizalo en votos en
aplicadas no seu ámbito territorial, o que é
vindeiros comicios. Nestas eleccións, o
moi importante nos que denominamos micambio foi máis cualitativo ca cuantitativo
cromercados de voto locais. Tamén traslopero as expectativas son moi favorábeis
ce a tendencia á burocratización das orgapara PSOE e BNG á hora de disputarse o
nizacións e as posibilidades de innovación
grande e apetitoso óso dos votantes do PP.
no proceso político derivada da existencia
Os estrategas do bipartito observan un cade mapas multipartidistas que permiten
lendario de eleccións sucesivas que pode
avanzar na transparencia e recoñecemento
transformar por moitos anos o mapa de podos grupos de intereses pero poden ocasioder galego e estatal e saben que as polítinar ineficiencias na xestión e na dinámica
cas aplicadas polos gobernos locais teñen Abel Caballero (PSOE) e Santiago Domínguez Olveira (BNG).
económica e social.
unha influencia central na determinación
Os grupos do bipartito haberán de acdo voto a medio prazo.
s grupos do bipartito haberán de actuar con tino
tuar con tino para que as oportunidades que
Pois ben, as políticas públicas materiapara que as oportunidades que se lles presentan
se lles presentan coa entrada case masiva e
lizadas en medidas de tipo económico ou
por primeira vez en feudos históricos do PP
social necesitan dun referente local que
coa entrada case masiva e por primeira vez
non se vexan frustradas por tensións contipermita visualizar ante o elector a acción
de goberno e iso correspóndelles aos líde- en feudos históricos do PP non se vexan frustradas” nuas nos gobernos municipais que poden
derivar nos perigos visualizados no exemres socioelectorais dos respectivos partiplo vigués. A dinamización económica e
dos que ás veces non son elixidos polas casocial de Galicia necesita que o cambio polidades de interlocución e atractivo social
directo diante da cidadanía e ao chegar ao goberno tropezan coa dificultade de lítico se consolide para que se poidan implementar as políticas económicas e sovender o proxecto e as realizacións que lle corresponden ao seu grupo político. ciais emanadas do bipartito en todo o territorio e para todos os axentes.♦

Vicealcaldes
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A ETA estraga as esperanzas de paz
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
A ETA non só anunciou a volta
ás armas senón que coa súa ameaza de “abrir todas as frontes”
fai retroceder a situación política 20 anos. A esquerda abertzale non soubo aproveitar a tregua para impoñerse sobre o grupo armado e agora volve ser
marxinal na solución do conflito.
A ETA decidiu de xeito unilateral
suspender o seu alto ao fogo permanente, xa danado de morte desde o 30 de decembro cando unha
enorme bomba acabou coa vida
de dúas persoas en Madrid. Desde
entón, e a pesar dalgúns movementos en sentido positivo (declaracións de Arnaldo Otegi en La
Vanguardia, prisión atenuada para
Iñaki de Juana Chaos, legalización de case a metade das listas da
esquerda abertzale vía ANV, etc),
a situación vasca foi converténdose en froita podre até a defunción
definitiva do proceso.
Un proceso que nos seus primeiros momentos foi clasificado
como de “bases sólidas” e como
a pedra filosofal definitiva ante
as dúas tentativas anteriores (Alxer e Lizarra) nas que algunha
das partes fora excluída, condenando o intento ao fracaso (exclusión do PNV en Alxer, e dos
partidos de obediencia española
en Lizarra). O esquema do ano

2006 asentábase nun proceso negociador en dúas mesas nas que
ninguén quedaba fóra a non ser
que o decidise motu proprio, como foi esta vez o caso do PP.
Tempo haberá de analizar se
José Luis Rodríguez Zapatero fixo todo o que debía e podía e tamén que grao de responsabilidade
tivo a inédita actitude do PP poñendo todas as difiicultades ao
seu alcance para boicotear os mo-

vementos destinados a buscar a
paz, pero agora toca repensar as
receitas que se lle deben recomendar á esquerda abertzale. Xa
desde novembro pasado parecía
claro que a súa perpetua sumisión
ante a ETA ía ser insuperábel.
Durante o outono, PSE, PNV e a
propia Batasuna mantiveron xuntanzas co obxectivo de acordar un
novo marco político que permitise facer irreversíbel o proceso,

pero segundo varias fontes coñecedoras do contido dos contactos,
os negociadores de Batasuna deron marcha atrás cando só faltaba
a sinatura do documento, alegando que era “insuficiente”. Era insuficiente, obviamente, para os
insaciábeis desexos da ETA.
Por iso chegou a bomba de
Barajas: un atentado brutal e
errado de cálculo que, matando
dúas persoas, deixaba a Zapatero

sen marxe de manobra. A inxerencia da ETA nas negociacións
rompeu o esquema das dúas mesas complementarias pero independentes, e condenou ao fracaso o proceso. A inmadurez da
ETA comparada coa responsabilidade dos dirixentes republicanos en Irlanda do Norte fai imposíbel calquera intento renovado. Representando o dez por
cento do pobo vasco trata de
arrogarse un protagonismo do
que carece, e preséntase como un
dos elementos máis extemporáneos na Europa actual, coma o
único elemento político de raíz
violenta do século XXI.
A lectura do seu comunicado
transpórtanos a unha época esquecida nas sociedades modernas da
Europa actual (segundo o profesor
Francisco Letamendia, Ortzi, é do
“pleistoceno político”), e algúns
representantes da esquerda abertzale recoñecen abertamente que
podería estar redactado en mellores termos. A ETA non fai a máis
mínima autocrítica e culpa de todo o PSOE e o PNV. Cualifica de
“fascista” a Zapatero, e de “sedentos de cartos” os dirixentes do
PNV. Ademais, estende o medo a
toda a sociedade declarando
“abertos” todas as súas frontes, é
dicir, recuperando a linguaxe do
nefasto ‘Relatorio Oldartzen’ de
Herri Batasuna de mediados da
década do 1980, cando se propugnaba “estender o sufrimento a todas as capas da sociedade”. Xornalistas, políticos, xuíces, policías... Ninguén está libre xa deste
surrealista comportamento.
A ETA tamén busca dinamitar
unha posíbel alternativa política en
Navarra entre os socialistas e Nafarroa Bai, unha coalición abertzale
que podería condenar á esquerda
abertzale ao ostracismo político nesa comunidade, até agora bastión
da dereita máis recalcitrante; ademais de tentar que voe polos aires,
nunca mellor dito, o entendemento
entre o PNV e o PSOE, agora que
en Galiza e en Catalunya os socialistas traballan cos nacionalistas.
A sociedade xa non ten forzas
nin de amosar o farta que está
desta situación e, mal que lle pese á ETA, Euskadi vai vento en
popa en todos os indicadores sociais e económicos. Esa é outra
das claves que explica o fracaso
histórico dunha violencia que,
máis que achegarnos a unha democracia plena para as minorías
nacionais, afástanos dese obxectivo na medida en que o terrorismo será a escusa perfecta para
que os elementos contrarios aos
avances das realidades nacionais
se amosen cheos de razón.
Un atentado mortal acabaría,
quizais para décadas, coa posibilidade dun cambio en Navarra e,
sobre todo, podería condenar o
PSOE de Zapatero á derrota
electoral. Non é un escenario
descartábel: para a ETA sempre
foi mellor a peor das situacións.
O máis dramático é que a súa base social asumirá sen tatexar o
que faga, porque a autonomía
política de Otegi, Pernando Barrena e Joseba Permach é nula. ♦
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A falta de dinamismo e autonomía de Batasuna explica en parte o fracaso da tregua
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Miles de manifestantes
piden en Alemaña unha política aberta aos países pobres

O G-8 blíndase en Rostock
FRANCK MEYER / BERLÍN
A xuntanza do G-8 en Rostock
tiña unha axenda ambiciosa.
Afrontar seriamente temas tan
importantes coma o cambio climático ou as dificultades de
África para chegar ao mercado
mundial chocaron coas diferentes visións que tiñan Estados
agora tan diferentes neses asuntos como os EE UU e Alemaña.
Estes días xúntanse na costa báltica os xefes de Estado e goberno do
Grupo dos 8. No encontro dos representantes dos oito países máis
ricos do planeta debateranse temas
como a superación dos desequilibrios económicos mundiais, a
transparencia dos mercados financeiros internacionais, a mellor integración de África no comercio
norte-sur e as medidas para limitar
o cambio climático. Xusto neste
último tema é posíbel que non haxa ningún documento vinculante
por mor das desavinzas entre os
Estados Unidos e a chanceler alemá Angela Merkel, anfitrioa con
manifestas ambicións ambientais.
A primeira xuntanza deste tipo
tivo lugar no 1975 en Francia, por
iniciativa do presidente Valery
Giscard d’Estaing e o chanceler
Helmut Schmidt, que así intentaron reaccionar á primeira crise do
petróleo. Daquela falábase do
Grupo dos 6: Alemaña, os Estados
Unidos, Francia, Italia, o Reino
Unido e o Xapón. Un ano máis
tarde incorporouse tamén o Canadá e no 1998, Rusia como membro asociado. Se ben no 2004 estes países xeraban co 13,5 por
cento da poboación mundial o 65
por cento da renda nacional bruta

As manifestacións en contra do Cumio do G-8 percorreron Rostock durante toda a semana.

do planeta, é obvio que, de momento, o G-8 non ten en conta os
grandes cambios actuais ao non
incluír directamente países emerxentes e ineludíbeis como a China, a India, o Brasil ou México.
Ademais, para moitos, este
ilustre encontro constitúe o símbolo dunha globalización inxusta, así que regularmente na véspera das xuntanzas anuais teñen
lugar marchas e protestas que
non poucas veces acaban en auténticas batallas. Tamén a manifestación organizada o sábado 2
de xuño na cidade alemá de Rostock seguiu esta dinámica ao rematar cun total de mil feridos entre manifestantes e policías. Tamén é tradición desde hai anos
que os políticos, botando man do
argumento da seguridade, reaccionen a esta tesitura converten-

do os lugares onde se reúne o G8 en auténticas fortalezas apartadas do resto do mundo.
E en Alemaña, claro está, fano
especialmente ben. Ao redor de
Heiligendamm, nobre balneario
marítimo fundado a finais do século XVIII polo daquela gran duque de Mecklemburgo, montouse
un valado hermético de 13 km de
longo e 2,5 m de alto que ten só
dúas entradas e custou 12 millóns
de euros. Por se fose pouco, o dereito de manifestarse quedou suspendido a menos de varios quilómetros do recinto pechado. Como
protección dos oito mandatarios
haberá, ao longo do par de días do
seu cumio, unha mobilización de
16.000 policías nunha zona de
abondo limitada, o que supón nada menos que o maior despregamento policial de toda a historia

Tres caídas da bolsa chiCrónicas do mundo
nesa en catro meses, e dúas consecutivas nesta última semana, espertaron temores descoñecidos sobre
a solidez dun dos mercados máis atractivos.
LAUDELINO PELLITERO
Pero dende hai meses
certas operacións do negocio que se move no eido dos denominados hed- ca unha forte redución de emprego, sacalas a
ge funds ou fondos especulativos e dos private bolsa e desprenderse delas.
Centrar como obxectivo exclusivo a máxiequity como Carlyle ou Cerberus, están a mudar
as praxes empresariais clásicas, alterando os ac- ma rendibilidade a curto prazo, inxectándolles
tuais parámetros dos mercados, perturbando as aos directivos uns salarios astronómicos, impitradicionais estruturas empresariais e adulteran- de que investiguen na mellora da calidade dos
produtos, que prosperen beneficios sociais,
do especulativamente os valores en bolsa.
Unha nova realidade na que os gobernos que procuren mellores servizos, que se implicomproban a súa impotencia diante de xi- quen na realidade na que están radicados ou
gantes que introducen os seus tentáculos nas que planifiquen investimentos a medio prazo,
economías nacionais, sen poder exercer pa- tal como precisan moitas das empresas actuais.
Marcan como obxectivo fundamental
pel ningún, agás o de espectadores.
Alemaña, liderada pola conservadora An- conseguir altos rendementos a moi curto pragela Merkel, xa ten manifestado o seu dese- zo, normalmente por riba do 20 por cento
xo de introducir o tema na axenda do G-8 ou anual, como o acadado en Europa no 2006 e
no Ecofin, para procurar respostas unitarias que supera considerabelmente o que retribúdiante deste laissez faire no que se moven os en as bolsas. Porén rexístrase unha reorientafondos especulativos que foxen dos controis ción dos investimentos financeiros clásicos
dos estados e obstaculizan o acceso á infor- cara a estes fondos que nos últimos 10 anos
mación. Preocupación compartida por Jean- engaiolaron 400.000 millóns de euros, dos
Claude Trichet, presidente do Banco Central que case 100.000 chegaron no 2006.
Hai menos dun lustro mostraban interese
Europeo ou por Michael Prada, presidente
en empresas pequenas ou medianas tal como
dos mercados financeiros de Francia.
Este tipo de fondos depredadores teñen aconteceu con Saprogal, a empresa galega con
como pauta de conduta habitual adquirir em- sede na Coruña, que no 2003 facturara 250
presas, reestruturalas, en ocasións baleirar os millóns de euros, que lles daba emprego a
seus activos, que na maioría dos casos impli- máis de 500 persoas, que posuía o control do

da República Federal. A factura
–non menos de 100 millóns en total– pagarana os contribuíntes
que, xa se sabe, quedan excluídos
da xuntanza dos seus representantes elixidos democraticamente. É
curioso neste contexto que, segundo unha enquisa publicada o
domingo 3 de xuño, o 75 por cento dos alemáns non espere ningún
resultado concreto do cumio.
Pero aí non acaba o conto.
Desde hai unha semana volve haber controis fronteirizos (para parar posíbeis manifestantes violentos) e xa antes, despois duns casos de coches incendiados e do
envío de cartas nas que se ameazaba con actos anti-globalización,
houbo redadas en Hamburgo nas
que se detiveron máis de cen persoas (para previr accións violentas), ademais de rexistros de correo na mesma cidade (para atopar os remitentes das cartas) e da
proposta de tomar probas olfactivas de persoas sospeitosas (para
identificalas rapidamente en caso
de delincuencia). A última idea,
porén, provocou a protesta dalgún destacado parlamentario do
leste, que asociaba tales procedementos co traballo da Stasi. Outro
tanto se podería pensar no caso da
ducia de xornalistas –practicamente todos de medios esquerdistas, como por exemplo a Tageszeitung (taz) de Berlín– aos que o
Servizo Federal de Prensa negou
a acreditación para o cumio. Algúns deles conseguiron, emporiso, a súa admisión pola vía xudicial. Agora só cabe agardar que o
cumio do G-8 produza polo menos algunha nova pertinente para
a humanidade.♦

mercado da nutrición animal en España e Portugal e
que caeu nas gadoupas do
sociedadade norteamericana de capital risco Carlyle.
Pero operacións como:
a venda de DaimlerChrysler ao fondo de investimento Cerberus Capital Management o 80,1 por cento do capital da Chrysler por 5.500 millóns de euros; a de Altlel a
TPG por 15.000, a de EMI a Terra firma por
4.000... racharon coas prácticas anteriores e
alteraron as regras tradicionais.
En España marcas como Telepizza, Recoletos, Cortefiel, Altadis ou Iberia, estiveron ou están no punto de mira de fondos que
nos casos de menor valor desembolsaron cifras que superan os 1.000 millóns de euros.
A alegría financeira coa que compran estes fondos radica en que non meten a man no
seu propio peto, do que só sacan entre un 10
e un 15 por cento da operación. O resto chega dos bancos tradicionais, que rifan entre
eles por metérense neste tipo de prácticas especulativas, provocando unha forte liquidez
monetaria a disposición dos hedge funds.
O restritivo mundo dos fondos de pensións ao que teñen acceso potentados, fortunas, imperios familiares, gran banca, aseguradoras..., ten que ser observado, pescudado
e regulado con urxencia polas autoridades
con responsabilidade económica, política.
Ninguén dubida da súa rendibilidade económica, pero xa tampouco hai dúbida do seu
alto custo social.♦

Capitais de alto risco social

Imperialismo
da pasta
GUSTAVO LUCA

A

industria papeleira ten
un lado limpo e outro
contaminante. O limpo
é producir papel. O suxo é facer a pasta. As empresas que
fabrican pasta na UE, entre
elas ENCE, en Pontevedra,
Navia e Huelva, levan anos
ensaiando sistemas de produción non contaminantes pero
o fracaso é evidente. Cada día
é máis dificil defender unha
química pesada, abrasiva e
fedorenta, á beira dun tesouro
histórico coma Pontevedra.
Nos últimos 20 anos vivimos un imperialismo europeo
da pasta de papel que consiste
en transladar o molesto proceso de fabricación aos países
pobres coa bensoante proposta
de que os países ricos
pensaron neles e queren industrializalos. Por sorte a comunicación é hoxe máis eficiente
que hai un cuarto de século o
que permite que o nome de
ENCE apareza no centro do
debate político do Uruguai.
Tabaré Vázquez, presidente
do Uruguai, é a un tempo actor
e vítima do imperialismo da
pasta. Gastou todos os aforros
políticos en defensa de dúas fábricas de pasta de papel proxectadas sobre o río Uruguai pola
finesa Botnia e a madrileña
ENCE. Os arxentinos da outra
beira do río están a piques de
romper relacións coa república
irmá a causa da funesta iniciativa industrial. Cando Vázquez
insiste en que non vai haber
contaminación, os arxentinos e
os uruguaios lúcidos lenlle a
cartilla de Pontevedra e do
espallamento do eucalipto producido por esta fábrica e a de
Navia sobre os montes galegos.
As plantacións de eucalipto no
norte do Uruguai expulsan os
labregos do seu medio e traen
máis pobreza ca gandaría
extensiva. En Galiza, ENCE só
da defendido o binomio fábrica
de pasta-montes con apenas tres
profesores fanáticos, algúns sindicalistas dereitizados e corruptos e os fraguistas automáticos
que a cada son menos. Coma
era de esperar, ninguén se para
a escoitalos. Nin unha voz con
prestixio defende hoxe no Uruguai o imperialismo da pasta.
Entre a parede das transnacionais e a espada da opinión
crítica que lle rompe a Fronte
Ampla, o socialdemócrata
Tabaré Vázquez internacionaliza o problema e fai unha
chamada de socorro ao Banco
Mundial que, en rápida resposta, envia a George Bush. Os
norteamericanos esixen a cambio que Vázquez lle poña
atrancos ao proxecto de Mercosur defendido pola alianza de
Chávez, Kirchner e Morales.
Antes do imperio de Bush
outras dominacións europeas
anteriores pagaban as facturas
dos presidentes arruinados a
cambio de traizoar os veciños.
Simón Bolívar escribiu páxinas
de ouro sobre a corrupcion imperial da unidade americana e
por iso lle dá nome hoxe á
revolución de Venezuela.♦
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Aquí fóra

Brown, a UE e
a pobreza
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO
Disque o estancamento institucional que
tanto preocupa na sala de máquinas da
Unión Europea podería entrar por bon camiño de solución co impulso da presidencia
alemá no tempo que a Angela Merkel lle
queda nese posto rotatorio. Fálase tamén
dunha nova xeración que, con Nicolas Sarkozy, podería restabelecer o famoso eixo
franco-alemán, e da relativa novidade de
Gordon Brown, que talvez o convertese
nunha trepia ou troika. O que a ninguén se
lle ocorre é que o impulso poida vir de quen
non sexa un deses estados locomotoras.
Sarkozy xa anunciou, por boca da ministra de Agricultura, Christine Lagarde,
peso pesado do seu equipo, que non vai
ceder nin un chisco na defensa da agricultura francesa, “sector estratéxico”, e que
podería chegar a utilizar o veto na Organización Mundial do Comercio, se fai falla.
Esa punta do eixo promete pouco,
polo que se ve. E o terceiro pé da trepia?
Con Brown na sala de espera, non é raro
que os analistas anden escarafuchando
nas declaracións que no pasado foi facendo o próximo premier neste eido das
cuestións europeas e noutros.
Antes de chegar ao poder o novo laborismo, Brown era aínda máis europeista ca
Blair, e o federalismo continental era unha
das bases da súa renovación do vello laborismo, que sempre fora moito máis receo-

so, ou prudente, nese tema. Pero resulta
que agora, despois de dez anos no Exchequer, Brown ve as cousas doutro xeito.
Tivo o chanceler actuacións concretas que, cando menos, supoñen pouco
entusiasmo comunitario: a demora da
adopción do euro até que se cumpran as
famosas “cinco probas”, nas que ninguén
ve outra cousa que unha táctica dilatoria.
O recusarse unha e outra vez á harmonización fiscal. Sostendo que as instancias
europeas non teñen a lexitimidade necesaria para dictar políticas fiscais. Si hai
unha cousa –dixo– na que o principio da
subsidiaridade e da proximidade da administración ao administrado teña que
primar é a das taxas e impostos.
Cara ao exterior, as poucas veces que
Brown esticou o pescozo para fóra dos
despachos do Tesouro foi para expresar
preocupación, talvez sincera, pola pobreza do mundo e sobre todo de África. Deu
a entender que cre na globalización –non
nos deu nunca motivo para pensar que
non– pero preocúpanlle os que quedan
abandonados no camiño trunfal da nova
economía ou esmagados polos céleres
vehículos que corren por esos camiños.
O aspecto que queremos salientar aquí
é que Brown consta nas actas do Comité
de Asuntos Económicos e Monetarios do
Parlamento Europeo con declaracións fei-

Gordon Brown –á dereita) co, até hai pouco, presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz.

‘Cara ao exterior, as poucas veces que Brown esticou
o pescozo para fóra dos despachos do Tesouro foi para
expresar preocupación, talvez sincera,
pola pobreza do mundo e sobre todo de África”
tas o 12 de xulio de 2005, e tamén noutros
foros, nas que deixa claro que ve a Unión
como un bloque comercial, incapaz como
tal de afrontar os desafíos que o desenvolvemento do mundo lle formula ao Reino
Unido. Para iso faría falta unha “Europa
global”, que non é compatíbel coa actitude introvertida e proteccionista que
Brown critica na Unión Europea. A defensa francesa da Política Agrícola Común é,
para el, mostra clara desa actitude, contra
a que se manifesta, e que xa veremos se
combate cando chegue ao poder.
Á vista diso, diríase que o terceiro pé
da trepia non está moi conforme co pensamento hexemonizante de Bruxelas.
Nesa perspectiva, está claro que a lóxica proteccionista dos Estados non se “supera” na dun superestado, como é cada vez

máis a UE, senón todo o contrario. A protección vai ser, coma sempre, resultado de
tirapuxas entre os máis fortes. E as rexións
que xa sufriron o proteccionismo dos seus
Estados, como se van defender nesa loita?
Nese caso está Galicia, que pouco poderá
facer se ten que confiar en Madrid, coma
sempre, para que a defenda fronte a outras
agriculturas peninsulares e europeas. Na
agricultura europea uns son, e van seguir
sendo, máis iguais ca outros.
Se Brown está certo, a Unión Europea, no panorama mundial, atranca a loita contra a probreza universal, e no continental non protexe os intereses das nacionalidades sen Estado.♦
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA é membro
do Consello Asesor do IGADI (www.igadi.org)
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Banquete de fútbol a prol da selección galega
Siareiros e persoeiros disputaron en Santa Isabel un partido que serviu como reivindicación lúdica da oficialidade das
seleccións galegas. O resultado é o de

menos aínda que escoce nas pernas dos
persoeiros, que perderon 9-3. Dous veteranos –xa xogaran tamén no primeiro
partido destas características, na Estrada,

no 1997–, Xosé Manuel Pereiro, “O gato de Lemos” en tempos, e Xurxo Souto, cóntannos como viviron e sobreviviron a este auténtico banquete de fútbol.♦

Épica
da maniota
XOSÉ MANUEL PEREIRO
A utopía é necesaria para determinar cara a onde hai que coller, se dea chegado
ou non. Utopía era ter unha selección galega de fútbol no 1997, cando se argallou
un partido reivindicativo a prol dun combinado galego que se acabou celebrando
unha tarde xeada de xaneiro na Estrada.
O sábado pasado, dez anos e dous encontros do equipo nacional despois, aquel
espírito e aquela reivindicación (“Unha
nación, unha selección”) encarnáronse
no campo de Santa Isabel de Compostela. Tamén se reencarnaron, desafortunadamente, algúns dos xogadores.
Afonso Eiré aka Pucheiro, Moncho
Viña, Paco Lodeiro, Rómulo Sanjurjo,
Xurxo Souto e o asinante foron os sobreviventes daquela primixenia formación dos chamados Persoeiros. Pucheiro aferrouse á portaría como un alcalde
á alcaldía (logo saberíase que adestrou
mes e medio nun ximnasio, con exercicios e máquinas específicas para lucir
a axilidade e a contundencia que pasmou os contrarios, o público en xeral e
sobre todo os seus compañeiros). Rómulo gañou en dez anos experiencia e
técnica sen perder fol. Ao Lodeiro era
ao que mellor lle sentaba a camisola e o
seu lombo era no que mellor lucía o escudo. Os outros non precisaron osixeno
en momento ningún.
As novidades eran, por unha parte,
que aquel terreo de coio e terra que esfolaba os caídos na Estrada era nesta
ocasión un campo de herba artificial de
última xeración, mol e case agarimosa.
Por outra e sobre todo, os reforzos: Miguel de Lira e Toñito de Poi, que evidenciaron que tan importante é facer
como aparentar. Roberto Vilar (o Tonecho grande), no tempo que non asinaba
autógrafos, recordou aquel xogo un tanto zampallón de Julio Salinas, pero
máis efectivo. O músico Marcos Payno
demostrou a mesma habilidade no campo que na súa banda Galegoz. O guionista Carlos Ares, os xornalistas Rubén
Valverde e Carlos Barros e a ex xogadora do Karbo e internacional con España Lis Franco tiveron o detalle de
non lles facer pasar vergoña ao resto. O
ex compostelanista Fabiano tivo a elegancia de non destacar.
Tanto tivo. Os Siareiros unha tropa
destemida e numerosa, estimulada sen
dúbida pola oportunidade de satisfacer o
desexo freudiano de matar o pai sen que
ninguén se manque, abusou da súa condición de futboleiros empedernidos.
Xente que se facía chamar Xesús, Guille,
Esquelete, Marcos, Meixide, Dani Galego, Xan, Serxio, Sime e mesmo Cris non
tiveron piedade nin consideración nin
xeito ningún. 9 a 3 lle meteron á xente
que debería competir baixo o lema “unha
nación, unha luxación”, e cuxa participación, polo tanto, foi particularmente
meritoria. “Dulce et decorum est pro patria mori”, que dixo Horacio, e que o resultado fosen unhas maniotas e non a
morte non rebaixa un chisco a épica.♦

PA C O VILABARR O S

Selección galega, cosentín aquelas carencias
mo un símbolo necesanotabelmente incrementario do noso país. Selecdas.
ción galega, como un
Outra vez o encontro
xeito de ponderar a
foi unha festa, cun terceiro
canteira. Selección gatempo
musical protagoniXURXO SOUTO
lega, unha acción pozado por Non Residentz,
derosa –contra a hipoSkarnio e Skacha na sala
crisía localista-caciquil– de unión pangalaica… Así proclama- Capitol de Santiago. Miguel de Lira, Roberto “Tonecho”, Paco
bamos hai dez anos, na Estrada, no partido entre Siareir@s Lodeiro, Moncho Viña, Xosé Manuel Pereiro ou Tonhito de Poi
Galeg@s e persoeir@s en demanda na Selección.
–que mesmo entrou no campo, dando pinchacarneiros– fixeron
Lembro que foi unha xornada feliz, na compaña de Moncho unha impresionante demostración de talento sobre o céspede sinViña, Cid Cabido, Manuel Rivas... e co finado Lolo Gantes –e tético de Santa Isabel. Mais, a pesar das estricadas na porta de
velaí unha cita de homenaxe– a dominar o centro do campo. Afonso Eiré “a araña de Chantada”, os persoeir@s outra vez perLembro tamén que os persoeir@s perdemos por goleada. No ei- demos por goleada.
do persoal, tras da patética experiencia pola banda, prometinme
Non hai medo. Volveremos vernos –quizá xa cunha selección
mellorar un chisco a condición física.
oficial– dentro de dez anos. Estamos adestrando. Tremede SiaNon cumprín. Dez anos despois –o sábado, 2 de xuño– reir@s, a vinganza será terríbel!♦

Esixo desquite!

Diego
Ameixeiras,
gañador
do premio
Xerais 06.

Fállase en San Simón
o premio Xerais

Berrogüetto.

Música e maxia
no Camiño
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Cardume, A perspectiva desde a porta e
Un sábado longo son as obras finalistas
do premio Xerais de Novela 2007, que
se fallará o sábado 9 de xuño na Illa de
San Simón. O xurado da vixésimo cuarta edición do premio, dotado con
15.000 euros, estivo composto por Xosé Lois Vilar, Lara Rozados, Xurxo Patiño, Abe Rábade, Belén López e Francisco Alonso Villaverde. A deliberación
definitiva darase a coñecer no transcurso
dun acto no que intervirá como mantedora literaria Teresa Moure e no que actuará Xavier Blanco O gaiteiro de Moaña.♦

Coas actuacións de Milladoiro, Berrogüetto, Marful, Son de Leilía, Paula Carballeira e Candido Pazó, entre outros, comezou a segunda edición de Vai de camiño, o programa organizado polo Xacobeo
e a Consellaría de Industria que quere
achegar durante o verán espectáculos
culturais ao Camiño de Santiago. Esta
edición conta con máis de 180 artistas
que levarán a máis dun cento de vilas e
cidades música, maxia, contacontos, ruadas, monicreques e outros espectáculos.♦

Pisando Ovos.

Estréase a obra
de danza 30.000
Unha reflexión sobre o papel dos cartos na
sociedade actual artella 30.000, o espectáculo de danza da compañía Pisando ovos,
a segunda coprodución do Centro Coreográfico Galego para a temporada 20062007. A obra, que está dirixida por Damián
Muñoz e posta en escena por Rut Balbís e
David Loira, estreouse o pasado 2 de xuño
no Salón Teatro de Santiago de Compostela. O espectáculo da continuidade á liña
de colaboración cos profesionais de danza
galegos, iniciada coa estrea do espectáculo Arte a escena de ExperimentaDanza.♦

As enciclopedias
de todos
¿É posíbel atopar un libro que fale de Elliot e de Rosalía, de Castelao e de Gandhi?
A esta demanda tratan de responder dúas enciclopedias recentes: a EGU –de 16 volumes– e a máis manexábel Diciopedia –de tres–. Ambas ofrecen comprida información sobre Galiza e o resto do mundo en clave galega e en galego. Pero os seus editores terán que competir cos servizos que cada vez ofrece en maior medida a internet.
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Dúas enciclopedias universais en galego
A EGU, con 16 tomos, e a Diciopedia, con tres,
permiten acceder ao coñecemento do mundo en clave propia
CÉSAR LORENZO GIL
A Enciclopedia Galega Universal (EGU) e a Diciopedia
son exemplos dun novo modelo de saber enciclopédico
feito en Galiza. Integrando o
saber propio coas referencias
globais buscan subsistir na
era da Encarta e da internet.
É viábel unha enciclopedia en
papel nos tempos da internet?
Os editores de Ir Indo e do Proxecto Século 21 (Galaxia, Do
Cumio e Do Castro) teñen claro
que si e apostaron decididamente polo proxecto. “É necesario
que sexamos os propios galegos
os que deseñemos e dirixamos
as ferramentas de coñecemento”, explica Vítor Freixanes, director de Galaxia, “dun xeito
moderno que integre o saber de
noso co resto do mundo para
poñer en relación a Castelao e a
Gandhi, a Rosalía e a Lord Byron”. Pensa Freixanes que esta
idea é fundamental para garantir
a identidade propia. “O peor
que nos pode pasar é que acabemos coñecendo o mundo a través da ollada doutros”.
O editor Bieito Ledo, director de Ir Indo e promotor da
EGU, defende a necesidade de
insistir no “enfoque galego”
das obras de consulta. “Cada
palabra, cada país ou cada personaxe ten connotacións particulares se o punto de vista varía. Por exemplo, para un galego Arxentina ten matices que
non ten para un búlgaro. A nosa enciclopedia está moi atenta
a iso para que o noso enfoque
estea presente en cada voz e
atenda as relacións históricas,
xeográficas ou doutro tipo que
Galiza ten co mundo”.
A EGU naceu como proxecto en constante evolución.
Ao principio, o equipo que dirixía Xosé Antonio Perozo pretendía redactar oito volumes.
Pero a medida que crecía a enciclopedia, medraba a necesidade de espazo e finalmente a
colección completa ocupa 16
tomos. “É unha obra magna da
cultura galega escrita”, subliña
Ledo. “Por exemplo, no léxico
incluímos en cada voz a súa
etimoloxía e a correspondencia
nas linguas máis próximas”.
Aquela base enciclopédica
que non tiña connotacións con
Galiza tomouse do proxecto da
Enciclopedia Catalana, o que
denominan na edición voces
neutras. Para o resto do traballo
contouse cun equipo de redacción amplo e o concurso de
moitos persoeiros da cultura
galega. “O proxecto da EGU é
froito do saber colectivo galego. Participaron persoas relacionadas coa universidade en
todas as áreas e quixemos destacar o traballo de moitos colaboradores para evitar que se
convertese nunha enciclopedia

de autor ou que tivese un nesgo
parcial. Nesa pluralidade está
gran parte da súa riqueza e
atractivo”, conta Ledo.
Para o editor, pese ás dificultades actuais para facer encaixar un produto coma este nas
rutinas de compra dos galegos,
o ritmo de vendas é axeitado e
mantense un ano despois de se
publicar o derradeiro volume.
“A acollida foi magnífica, especialmente no ensino, que agradece moito ter unha ferramenta
coma esta”, explica Ledo.
Xustamente pensando no ensino, e tamén nas familias, xurdiu a idea de crear a Diciopedia,
un dicionario enciclopédico en
tres volumes que o Proxecto Século XXI uniu a outros títulos de
obras de referencia anteriores,
especialmente adicados á lingua.
“Esta obra está dirixida a un uso
práctico e diario, que estea nos
escritorios dos estudantes e nos
andeis das casas para un uso
constante e directo”, afirma Freixanes. “Arriscamos e investimos
perto de 600.000 euros porque
pensamos que esta obra é fundamental para calibrar a potencia
da nosa propia identidade na sociedade global”.

A Diciopedia manexou recursos propios das tres editoriais participantes e tivo moi en
conta enciclopedias xa publicadas para mellorar o seu enfoque
propio. “Queriamos primar o
punto de vista europeo, lusobrasileiro e latinoamericano. Incluso visto agora, ese enfoque
acabou por influír demasiado”,
confesa o editor. “A enciclopedia inclúe o dicionario galego,
con 80.000 entradas, o que supón un valor engadido enorme”.
En canto á acollida, Freixanes móstrase satisfeito a medias. “Teño que admitir que
contabamos co apoio institucional e este non chegou. A nosa idea era amortizar o investimento grazas ao apoio da Xunta, para que nos axudase a que
este libro estivese en todas as
bibliotecas e en todos os centros de ensino de Galiza como
un poderoso recurso no ensino,
mais non tivemos máis amparo
que a compra dunhas ducias de
volumes por parte de Política
Lingüística, polo momento”.
Do papel ao hipervínculo
Ambos os editores son cons-

cientes de que os costumes de
consulta variaron moito nos
últimos anos. Ferramentas como o buscador google ou enciclopedias en liña ou en cd, caso da Encarta de Microsoft
supoñen novas vías coas que
hai que contar.
“Sabemos que o soporte informático gozou dun desenvolvemento extraordinario, sobre
todo en canto á edición de
obras de consulta”, analiza Ledo, “mais penso que a era dixital non vai tombar as enciclopedias en papel, en todo caso,
ampliará a súa influencia. O
vello mito de que a televisión
ía destruír a radio pódese aplicar neste contexto”.
Freixanes pensa que só os
proxectos ambiciosos poderán
subsistir na rede. “O consumidor de contidos na internet
afíxose a acceder debalde e
deben ser outros os que asuman o custo dunha obra destas
características para que o lector final poida utilizalo sen
problemas. A nosa idea, xustamente, era lograr a rendibilidade en papel para poder
crear unha enciclopedia na rede con financiamento sufi-

ciente para estar permanentemente actualizada”. Neste
sentido, o editor coida fundamental o traballo das institucións. “Para que este ou outros proxectos culturais triunfen na internet hai que investir
moitos cartos na xeneralización das novas tecnoloxías
entre os galegos. “Sen masa
crítica, sen demanda masiva
destes contidos, sen xente que
entenda o sistema e o aproveite, o traballo pérdese, desactualízase e acaba inservíbel”.
Contodo, Freixanes mantén
esperanzas de incluír no futuro
a Diciopedia na rede. “É posíbel pensar nalgunha caste de
patrocinio. A nós parécenos óptimo colaborar coa sociedade
civil e xa o desenvolvemos en
moitas das nosas actividades”.
Tamén Ledo quere no futuro pasar o traballo á internet.
“Hoxe xa é impensábel pensar
en publicar suplementos en papel. No labor de actualización e
difusión, temos que ter en conta que sería imperdoábel que
derramásemos o traballo de oito anos”.
O director de Ir Indo considera que, malia todo, o formato
en papel ten vantaxes comparativas. “Os expertos en educación din que para a aprendizaxe, o sistema de corta-pega que
define o traballo con formatos
dixitais é peor ca o resumo e
copia palabra a palabra que se
fai cos libros”.
A respecto doutras experiencias, caso da Encarta, que
se vende en cd, os editores galegos son máis cautos. “O formato dixital é dificilmente rendíbel porque a súa copia ilegal
é moi doada”.
De cara ao futuro, Ir Indo
quere afrontar un ambicioso
proxecto: unha enciclopedia etnográfica que, a base de documentación gráfica, salvagarde
a memoria social da Galiza de
hai 50 anos. “Cambiaron tantas
cousas e tan rápido que como
non apuremos, moito do que
existía perderase para sempre”.
Tamén o Proxecto Século
XXI prepara novos contidos.
Na liña de abastecer o ensino
con materiais feitos en Galiza,
proximamente lanzarase unha
serie de dicionarios temáticos e
máis varios atlas.♦

ficiente, para unha utilización
máis esixente, non abonda”.
De semellante opinión é
Ledo. “A diferenza entre unha
enciclopedia con nome e apelidos e esoutras reside no
concepto de autoridade. Para
un traballo serio e na busca
dun coñecemento rigoroso,
real e científico, esas páxinas

electrónicas sempre perden”.
Ledo considera que na internet as cousas funcionan igual ca
nunha biblioteca. “Vemos que o
prestixio non se perde por moita revolución dixital que vivamos. Larousse, a Enciclopedia
Británica ou a Espasa seguen a
ser obras de referencia, estean
no formato que estean”.♦

É fiábel a wikipedia?
Un modelo de enciclopedia en
continua medra é a wikipedia,
que conta cunha versión galega, a galipedia, que crece día a
día en número de entradas. O
seu sistema é simple. Cada
usuario pode engadir información, logo de adecuarse a un padrón pensado para evitar que se
introduzan datos falsos. Tanto

Bieito Ledo como Vítor Freixanes consideran que o labor dos
milleiros de “redactores” desta
enciclopedia é loábel pero subliñan as súas debilidades. “Todos sabemos o que podemos
encontrar nesas enciclopedias
e deberiamos coñecer os seus
límites”, recorda Freixanes.
“Para determinados usos é su-

Macbeth
o africano
RAMIRO FONTE

¡D

e cando en cando teño saudade das palabras humanas de
Shakespeare, servidas pola
limpa dicción dos actores de
Londres. Actuar é saber dicir.
Ler versos, incluso escribilos, é
tamén saber dicilos. Algún día
volverei dirixirme ó Barbican
para reencontrarme coa Royal
Shakespeare Company. Sucederá nesa hora do solpor en que a
City comeza a despoboarse por
enteiro, e botareime a chorar
nalgunha esquina. Pode ser nesa mesma en que eu perdín a
miña sombra. Para matar as
saudades de Londres, digo de
Shakespeare, préstame asistir á
montaxe das obras do xenio realizadas por elencos
portugueses. Se suceden nun teatro fermosa e entrañablemente
decimonónico como o da Trindade, onde en calquera momento pode aparecer o espectro de
Eça de Queiroz, contemplando
a cruel urdime que tecen os personaxes, moito mellor.
Dirixinme a ver esta
versión de Macbeth ó Trindade
cunha intución. Alguén tivera a
sorprendente idea de trasladar a
acción desde as frías e neboentas Terras Altas de Escocia á
África tropical. Ía cismando eu:
a ver como soa en portugués a
frase maxistral, xa sabedes,
sound and fury. O adaptador e
director polaco Andrzej
Kovalski, que leva anos
traballando en Portugal e nos
países africanos de lingua portuguesa, é o responsable de Namanha Makbunhe. Este é o nome dun gran guerreiro do
imperio Mali, cunha historia de
traizón e sede de poder que o
emparenta directamente co nobre escocés. No fondo, a obra
demostra que, alén das diferenzas epocais ou culturais, a raza
humana sempre estivo alimentada por soños sombríos, e que
os arquetipos de Shakespeare
funcionan en calquera sitio.
Hai no africano Macbeth unhas
bruxas (encontreinas hai pouco
nunha comedia bárbara de Valle), un rei traizoado e unha…
Non, hai dúas Lady Macbeth,
todo un achado para dar idea
da poligamia e, aínda máis, para dividir o corazón dunha das
grandes malvadas de Shakespeare en dúas personalidades
diferentes: unha boa e outra
mala. As accións están introducidas por un narrador oral, un
deses conta contos da tribo. O
cadro de actores está composto
en exclusiva por africanos da
Guiné-Bissau, onde por certo
foi terrible a guerra colonial.
Saín ó Bairro Alto ben entrada a noite. Despedinme de
Vergílio. Pensei no castelo de
Macbeth; creo que vin un día
invernal de agosto, alá en
Inverness. Na vida de todos,
non só na dos enlouquecidos
pola conquista do poder.
Barullo e furia, dixeran os labios de Macbeth, perdón, de
Namanha Makbunhe. No
escenario da Trindade.♦
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Á procura do pasado galego
nos arquivos armenios
Unha asociación busca vestixios da nosa cultura
entre os bibliotecarios de Bizancio
H. VIXANDE
Como se dunha novela de intriga se tratase, a Sociedade
Arraiana de Estudos Galegos, Armenios e Orientais anda á procura de vestixios do
noso pasado entre os arquivos
armenios, xa que ese pobo foi
o bibliotecario do Imperio
Romano de Oriente, Bizancio.
Os arquivos armenios agachan
tesouros. Obras orixinalmente
escritas en latín e grego que se
consideraban perdidas, atópanse integramente nas bibliotecas
dos armenios traducidas á súa
propia lingua. “Algo ten que haber de Galiza”, sinala Henrique
Costas, membro da SAEGAO,
a Sociedade Arraiana de Estudos Galegos, Armenios e Orientais. Un dos documentos que se
espera que apareza son os libros
referidos á romanización de Galiza na extensa obra de Tito Livio, Ab Urbe Condita, só conservada parcialmente, xa que
dos 142 libros que a compuñan,
só 35 chegaron aos nosos días.
Como detectives, os membros da SAEGAO están a visitar
as principais bibliotecas armenias espalladas polo mundo
adiante na procura de documentos antigos que falen de Galiza.
Henrique Costas visitou a biblioteca de San Lázaro dos Armenios, que ocupa unha illa na
lagoa de Venecia. Outro lugar

Biblioteca Matenadaran de Iereván, a capital de Armenia.

visitado foi a biblioteca da Congregación Makhitarista de Viena. Gaspar Méndez, tamén da
SAEGAO, estivo na biblioteca
Matenadaran de Iereván, a capital de Armenia, onde a Unión
Soviética concentrara os fondos
documentais das principais bibliotecas dese país. Outro obxectivo é a biblioteca Surp Jakob, na catedral armenia de Xerusalén, na que traballa outra
persoa relacionada coa SAEGAO como é Xosé Ramón Iglesias. Por último, o último gran
lugar no que poden aparecer do-

cumentos relativos á Galiza é a
biblioteca Armenia de Aleppo,
no norte de Siria, un lugar onde
se levaron parte importante dos
fondos salvados durante o xenocidio dos armenios que perpetrou Turquía entre 1919 e 1921.
“Imos contratar algúns bolseiros para, mediante palabras
diana como Galiza ou romanización, tratar de localizar documentos relacionados co noso
país”, explica Henrique Costas,
que ademais de integrante da
SAEGAO é profesor da Universidade de Vigo. “Desde logo

–abonda Costas–, non imos poñernos a estudar armenio, mais
si trataremos de aproveitar a
existencia de especialistas en
armenio antigo para que procuren datos do noso pasado”.
Mais, por que é posíbel que
os armenios conserven documentos do noso pasado? Durante o Imperio Romano de Oriente, os armenios foron os bibliotecarios dese imperio de Bizancio, que existiu até 1453. En
tempos, Armenia ocupaba unha
superficie cinco veces maior da
que ten na actualidade e tamén
abranguía parte do Kurdistán e
de Azerbaián. Os armenios son
un pobo antigo e culto. Desde
antes de Cristo contaban con alfabeto propio e produción literaria. Foron o primeiro reino
que se declarou cristiá, a súa
Igrexa mantivo sempre a súa
independencia de Roma e desde
o século quinto asumiron o control das bibliotecas de Bizancio.
“Posiblemente haxa unha
biblioteca que fale da nosa antigüidade, pero o académico non
é o único obxectivo, tamén temos unha vertente política porque buscamos as nosas raíces;
ademais pretendemos estreitar
os lazos que nos unen cos armenios e coa súa causa, trataremos de montar lectorados e que
haxa un profesor de armenio da
Escola de Idiomas de Vigo”,
sintetiza Henrique Costas.♦
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Nova voz

Por que pendurar o Testamento
matemático de Dieste dunha percha?
Inma López Silva publica New York, New York
Título: New York, New York.
Autora: Inma López Silva.
Edita: Galaxia.

“Eu, Inma; ti Nova York”, que é
o título do limiar, ben puido ser
o título do libro, como tamén
aqueles propostos por un amigo
(“Bitácoras da mazá”, “New
York fusión”, “New York non
pode durmir”, “Austero paraíso”, “Mércovos Manhattan” o,
“Outono tocando o ceo”, “Tres
meses rañándoo ceo”), segundo
confesa a autora, quen conta
que naceu como un blog que lle
axudase a curar a “desgana, falta de inspiración, apatía literaria” (p. 10), como un lugar “onde fuxir das sisudas lecturas ás
que obrigaba a escritura dun
ensaio” (p. 11).
Tanto os títulos desbotados
como as explicacións seguintes
convén telos en conta á hora de
formarnos unha idea do que
pode ser e
c o n t e r N e w Inma
Y o r k , N e w López Silva
York. Un pouco máis adian- sentiuse
te considérao excesiva“o espazo on- mente
d e e n s a i a r cómoda
cunha forma coa súa
diferente de creación,
e s c r i b i r ” o que
que, con todo,
“quedou nesta rematou
cousa indefe- por caracníbel”. Tal ca- terizar
r á c t e r o discurso.
indefiníbel
non vén dado
nin pola experimentación formal nin tampouco polo contido.
A autora quere referirse á dificultade para deslindar realidade
e ficción. Hai que dicir, poren,
que tal confusión é, sobre todo,
un desideratum baixo o que a
autora quere que se lea o contido do libro. Fóra dese desideratum, o libro non trascende nunca as marxes realistas.
Adiviñar que parte dos contidos corresponderían ao finximento literario (alén dese sibilante, lateral, sonoro e líquido
heterónimo –Ilsa- que se derrete como mel), e que parte non,
pode ser unha boa maneira de
acompañar a lectura. Hai que
ter en conta, poren, que se trata
dunha simple capatatio venebolentiae. No momento en que
se lle presenta a ocasión para
afondar na relación entre verdade e realidade, pásase por riba
con decepcionante rapidez para
dedicarse a falar da compra de
obsequios e caprichos.
“Un libro no que, seguramente, o mellor é este limiar”
(p. 11) asegura Inma López Silva. E a verdade é que ten razón,

Inma López Silva.

porque o limiar ben vale (sabe
ser analítico; ás veces, confidente; e adopta un punto de vista que atrae a atención do lector rapidamente) por todo o
que vai vir despois. Cando menos está libre da superficialida-

de que caracteriza o resto.
Non era necesario tanto exceso para dar a imaxe dunha
personaxe, Ilsa, snob, frívola,
obsesionada con parecer moderna. Mais Inma López Silva
sentiuse excesivamente cómo-
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da coa súa creación, o que rematou por caracterizar o discurso. Inclusive até lindeiros
que algúns lectores poden considerar de mal gusto. Concretamente estamos a referirnos a
ese País da Trapallada (trasunto de Galiza) do que procede a
viaxeira e ao que se refire en
varias ocasións, aínda que conveñamos en que, certamente,
en tal personaxe é moi críbel
esta impotencia.
Quere vostede saber porque
a alguén se lle pode ocorrer
pendurar o Testamento matemático de Rafael Dieste dunha percha? Pois, logo, este é o seu libro. E tamén se quere saber como comprar e onde falsificacións de prestixiosas marcas,
por se algunha vez vai a NY e
quere traer un Rolex, un bolso
Louis Vuitton, unha billeteira de
Chanel ou un cinto Burberry´s,
falsos, mais que dean o pego.
Ou se quere saber como celebran as súas festas españois residentes en NY; ou porque ten
tanta importancia Acción de
Grazas para aquelas xentes; ou
porque as mulleres de NY levan
as unllas sempre pintadas, inclusive as das dedas dos pés. Ou
se quere que lle dean consellos
para ligar en NY. Cousas así é o
que ofrece esta bitácora dunha
admiradora de Paul Auster.
Finalmente New York, New
York máis que a crónica dunha
estadía na cidade dos rañaceos,
resulta ser unha colección de
anécdotas nas que hai pouca
reflexión. Isto é o que ofrece en
capítulos breves, tal e como require a natureza internética, de
títulos ben significativos. Títulos como “Chinito tu, chinita
yo”, “New York la nuit”, “Calvin na visa”, “De Harlem ao
glamour pasando polo McDonalds”, “Xamón con glamour”
ou “Cosmopolitan de garrafón”
non indican que estemos ante
algunhas anécdotas desenfadadas en ton rosa, senón que
falan ás claras do tipo de contidos que se nos ofrecen no libro.
Formalmente nada se sae
dese contar desenfadado que caracteriza todos os capítulos.
Tampouco se pretendeu nunca
crear personaxes (fóra de Ilsa)
nin o xénero o favorece aínda
que de vez en cando apareza algún que podía dar xogo. Concretamente aquí, neste apartado,
non podemos deixar de mencionar que o recurso ao emprego
de iniciais en lugar de nomes
non só agacha un posíbel xogo
entre realidade e ficción, senón
que constitúe un revelador índice de despersonalización.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Derradeiras conversas co capitán Kraft, de Oriana
Méndez, é un poemario cheo
de referencias literarias, históricas
e políticas na
procura dunha
identidade lírica
propia. Axilidade lingüística e
forza expresiva
para narrar un
novo xeito de se
relacionar co
mundo. Este
volume, que
publica Galaxia na colección
‘Dombate’, é o primeiro libro
da autora, de 23 anos.♦

Premios
Espiral Maior publica tres poemarios premiados en certames
do 2006. Ortigas, de Xiana Arias, gañou o Premio
Nacional Xosemaría Pérez
Parallé. As horas de María,
de Paco Souto,
obtivo o
Premio Johán
Carballeira.
Mar aberto, de Xosé Carlos
Gómez Alfaro, foi vencedor no
Premio Cidade de Ourense.♦

GZCrea
A Xunta de Galiza convocou
este ano un premio de poesía
GZCrea destinado aos novos
valores literarios. Manual do
misántropo, de Xosé Antón
Cascudo, obtivo o primeiro
premio.
Tamén se
publica agora Isto é un
poema e hai
xente detrás,
volume
colectivo que
recolle os outros poemarios
destacados, de
Lucía Aldao,
Brais González
Pérez, Ledicia Costas Álvarez, Alberte
Momán Noval e Verónica
Martínez Delgado. Edita Espiral Maior.♦

Voz veterana
Xosé Lois García publica No
imo do tempo, un conxunto de
seis capítulos poéticos onde se
recolle a esencia lírica deste
autor, un dos máis destacados
en galego dos que
moran no
exterior, concretamente
en Barcelona.
Versos de
memoria e de
saudade, de
lembranza de
figuras clave
da literatura
galega ou portuguesa.
Moitos dos poemas xa se
incluíran noutras publicacións.
Edita Toxosoutos.♦
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Sobre o final
Dez traballos sobre a
eutanasia escritos por persoas
de diferentes ámbitos. La
muerte digna. 10 reflexiones
sobre la eutanasia
xunta a
Gabriel Vázquez, Jorge
Juan Gómez
Gude, Daniel
Vilela García,
José
Fernández Sastre, Águeda
Rojo Pantoja,
Andrés Torres
Queiruga, Elías Pérez
Sánchez, Esperanza Guisán,
José Tasset, Ascensión
Cambrón Infante e José
Manuel Lorenzo Salgado.
Edita Espiral Maior.♦

Que será, será?
Adiviñanceiro popular galego,
de José Luis Gárfer e Concha
Fernández, é un
percorrido a
través das
principais
adiviñas do
flolclore galego co ánimo
de
sistematizalas
e organizalas
segundo o seu
contido, os
temas que trata e incluso a
métrica. Tamén se inclúen as
diferentes variedades de cada
adiviña. Edita Xerais.♦

Galiza bélica
Xosé Martínez Crespo presenta A guerra na Galicia do Antigo Réxime (ss. XVIXIX). Textos
e contextos,
un traballo,
en palabras
do autor que
quere ser de
divulgación
para dar unha
imaxe global
“do que representaron no
Reino de Galiza os conflitos
armados nos que se viu implicado” na Idade Moderna. O
recrutamento, as milicias e a
matrícula de mar, entre outros
temas, explicados e documentados. Edita Toxosoutos.♦

Escritos laicos
TresCtres publica un novo libro da serie ‘Roteiros’ ao
redor do laicismo e a laicidade. Inclúense traballos de Arsenio Xinzo, Dionisio Llamazares, Xosé Luís Barreiro Barreiro, Olegario González
de Cardedal,
Manuel
Rivas
García e
Manuel
Pombo
Sánchez,
que
tentan
explicar as orixes, o presente
e o futuro desta liña de
pensamento.♦

O lado grotesco da traxedia
Tradúcese ao galego a obra máis lendaria de
Apollinaire que lle deu nome ao surrealismo
Título: As mameiras de Tiresias.
Autor: Guillaume Apollinaire.
Tradución: Xesús González Gómez.
Editorial: Laiovento.

“As mameiras de Tiresias pareceume unha obra de bo humor
coa que puiden gozar da risa sen
dobre intención. Sei que Apollinaire posúe o segredo dunha alegría moderna, profunda e tráxica
ao tempo, e que non a enxendrou
dun xeito involuntario”. Tal era o
veredito de André Breton sobre unha obra A obra
que había de mestura o
chegar a ser cé- disparate co
lebre, máis po- comentario
la feliz coinci- social sobre
dencia de que temas de
A p o l l i n a i r e actualidade
acuñase para
ela o termo su- na época
rrealista que configurando
por si mesma, unha
xa que, en efec- hilarante
to, se trata dun- farsa
ha peza teatral na que o
pouco
lida, escepticismo
pouco traducida e aínda me- e a ironía
nos representa- rexentan
da. Isto, por a escena.
desgraza, tivo
como consecuencia que practicamente todo
o que se dixese dela fose apenas
unha fatigosa repetición do rico
anecdotario co que os surrealistas procuraban adubar a súa propia historia e que consiste, fundamentalmente, en describir o
escándalo que se organizou no
día da súa estrea en 1917 –incluíndo a imaxe de Jacques Vaché disparando ao aire ou sobre
público, depende das versións– e
en insistir sobre o feito de que o
surrealismo tomase dela o seu
nome. Mais hai outros motivos
para nos deter un chisco nesta
obriña, algúns deles, se cadra,
sorprendentes.
As mameiras de Tiresias,
conta a historia de Teresa, unha
moza feminista casada que se
nega a ter fillos. Despois de que
os seus peitos saian voando coma globos, convértese nun home e adopta o nome de Tiresias.
Entrementres, o seu marido, decide que, xa que as mulleres
non queren ter fillos, serán os
homes os que teñan que facelos, e así, ten máis de corenta
mil nun só día para repoboar
Zanzíbar, onde se desenvolve a
historia. A obra continúa tecéndose, máis ou menos, con vimbios coma estes, mesturando o
disparate co comentario social
sobre temas de actualidade na
época –a liberación da muller, a
despoboación de Francia tras a
I Guerra Mundial…– e configurando unha hilarante farsa na

Guillaume Apollinaire ao regreso da fronte de guerra.

que o escepticismo e a ironía
rexentan unha escena poboada
de personaxes que non son tal,
senón marionetas cuxos fíos semellan deixados da man dun
omnipotente absurdo.
En primeiro lugar, hai que
advertir que a débeda desta obra
co Ubú de Alfred Jarry e máis
que evidente dende o principio
da lectura e que, non embargante,
a inxenuidade de que fai gala
Apollinaire no seu emprego das
técnicas procedentes do vaudeville, do cabaret, do circo... produce un curioso efecto naíf que a redime –a ollos do lector/espectador– da súa extravagancia. E hai
que dicir aquí que a inmediatez
coa que a crítica literaria adoita
desbotar este tipo de experimentos literarios das avangardas históricas provoca que algúns dos
seus achádegos sexan ignorados
mentres se enxalzan en autores
procedentes doutras tradicións.
Algo disto será o que atopará o
lector que se interne nesta peza.
Así, por exemplo, cando o marido lle pide a Teresa “Dá-me un
puco de presunto vá da-me un
pouco de presunto”, e ela contesta: “Escoitádelo ben, non si? Só
pensa no amor”… Acaso non está Apollinaire adiántándose en
máis de trinta anos a algúns dos
diálogos que encumiaron ao Ionesco de A cantante calva?
Mais talvez o verdadeiramente interesante desta obra sexa algo que vai alén da súa
maior ou menor pericia técnica,

da súa validez teatral. Non hai
que esquecer que Apollinaire
escribe As mameiras de Tiresias
despois de pasar pola fronte de
guerra. A súa é unha época na
que Europa vive unha crise sen
precedentes: económica, política, cultural, relixiosa… Os alicerces da cultura occidental tal
e como era coñecida até daquela semellan esboroarse, o sentido do mundo parece esvaecer
definitivamente. Ou, como
apuntaba Hugo Ball nos seus
diarios, “Todo funciona, agás o
propio home”. Trátase dun sombrío agoiro que a nós non nos
resulta en absoluto novidoso, xa
que, dalgún xeito, configura a

sensibilidade moderna, ancorada na convicción de que a intranscendencia preside a nosa
existencia. Nese contexto, a literatura –a arte en xeral– aínda
relocía co prestixio de ser o vehículo que lle conferiría á vida
uns fundamentos orixinais a
partir dos cales conformar a nova sociedade. E para responder
a semellante desafío era preciso
instalarse nun escepticismo que
posibilitase a liberdade de arremeter contra todo o estabelecido, que buscase nas cinzas da
civilización os elementos básicos que permitisen refundala.
Sospeito que a alegría “moderna, profunda e tráxica” da
que falaba Breton ten moito a
ver con todo isto e quizais non
sería un labor inútil que o lector
– e os estudosos– relacionase As
mameiras de Tiresias, non só co
Ubu de Jarry ou co Parade de
Cocteau, como vén sendo habitual, senón tamén coas representacións do dadaísta Cabaret Voltaire –inaugurado un ano antes
da estrea da obra de Apollinaire–, con certas pezas de Franz
Wedekind, ou coa multiforme
actividade artística da República
de Weimar. Coas obras dunha
época que, en definitiva, soubo
ver que a única liberdade posíbel e aquela que xorde da tensión entre os nosos límites e o
noso anceio de crebalos.
Mentiríamos se non dixésemos que esta peza non envelleceu tan ben coma a obra poética
–e mesmo a narrativa– de Apollinaire. Pero tampouco non diríamos toda a verdade se non
apuntasemos que a súa é unha
escrita que se instala nese sutil
intersticio que separa a desesperación da vontade de acción, a
farsa da traxedia, amosándonos
así o lado máis grotesco da nosa
enganosa transcendencia.♦
MANUEL XESTOSO

Dicionario de
Mulleres Galegas
Aurora M arco

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

A NOSA TERRA
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Vázquez Pintor, premio ‘Vicente Risco’
por unha novela ao redor do lesbianismo
Xesús M. Marcos gaña o ‘Terras de Melide’ cun thriller sobre a emigración
CÉSAR LORENZO GIL
Xosé Vázquez Pintor vén de
gañar o premio ‘Vicente Risco’
coa novela Lira. A obra pescuda no amor lésbico desde unha
perspectiva libertaria. Esta semana tamén se fallou o ‘Terra
de Melide’, que obtivo Xesús
Manuel Marcos con A lúa dos
Everglades, un thriller sobre
unha familia de emigrantes galegos que se espalla pola Arxentina, os EE UU e Madrid.
Lira gañou o premio ‘Vicente
Risco’ 2007, dotado con 6.000
euros, cunha historia “dunha
muller que creba todas as espitas para poder vivir a súa biografía libertaria”, explica Xosé Vázquez Pintor. A obra será
editada proximamente por Sotelo Blanco.
Pintor considera que Lira
pecha un ciclo creativo persoal,
que ten as outras dúas patas da
trepia no poemario Banzados
(Espiral Maior) e no libro Os vellos oficios (Xerais). “Os versos
de Rotación violeta (1986), sobremaneira na segunda parte do
libro, que titulo “segundos”, foran o inicio desta rompente con

moitos medos ás palabras e aos
contidos. No fulgor desta luxuria léxica ficou a memoria feliz
do poema lésbico que alí hai, e
que remata en maúscula: “ámame, Lesbia, coa sede do mar”.
Pasaron desde entón dez anos e
esta teima de novelar os universos desta diferenza feminina,
acendeu en min de volta a labarada, que rematei en decembro
do 2006, coas achegas das paisaxes da gándara de Agolada e
as ardentías e o recendo do mar
de Cangas: sempre o espazo coma unha cadeira ou colo onde
pousar”, comenta.
O escritor explica que presentar a obra ao ‘Vicente Risco’
foi un reto persoal. “Levei en
man o libro a Ourense, pois a
data remataba xa ás 13 horas daquela mañá na que remataba o
prazo, por esa aposta contra os
medos de que a novela ía ter
moitísimas dificultades de edición. Sóubeno en parte e decidín
“non máis molestar”. Velaí a
múltipla ledicia e o valor dos
premios como recurso cando
“un é como é, daquela maneira”,
dicía sempre o meu pai cando
non cedía a retrucar”, destaca.

Xosé Vázquez Pintor e, á dereita, Xesús Manuel Marcos.

Saga familiar
A novela A lúa dos Everglades,
de Xesús Manuel Marcos, fíxose co ‘Terra de Melide’ 2007. O
escritor courelao busca con esta obra, nas súas propias palabras, “crear unha novela de in-

triga co pano de fondo da emigración galega”. O argumento,
conta Marcos, “xira ao redor
dunha familia galega que se espalla entre Arxentina, Miami e
Madrid” nun triplo escenario
narrativo que finalmente converxe. A novela recibiu un pre-

mio de 6.000 euros e será publicada por Xerais.
Marcos explica que esta “é
unha novela profundamente urbana, a mantenta feita así para
crebar certo ruralismo das miñas anteriores obras”. En moitos dos seus traballos anteriores, o Courel aparecía de diferentes xeitos.
O autor recoñece que desenvolveu un labor de documentación moi exhaustivo para
reproducir fielmente os lugares
e os tempos da novela. “Hai
unha escena na novela na que
un personaxe entra nunha quinta na Arxentina. Como a estación austral ten diferentes épocas para os cultivos, tiven que
investigar para que a narración
non perdese credibilidade”.
A lúa dos Everglades non é
a única novela que ten na gabeta Marcos. Para a primavera sairá publicada a segunda parte de
O brindo de ouro, obra coa que
gañou o premio ‘Merlín’ hai
dous anos. “Esta novela modificou por completo as miñas previsións. Metinme tanto na historia que quixen darlle prioridade
absoluta”, comenta.♦
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Jon Kortazar

X. C ARBALLA

‘En xeral a obra dos autores en euskera é toda monolingüe’
XAN CARBALLA

Jon Kortazar (Mundaka, 1955), estivo nestes días nos IV Dialogos Literarios de Mariñán, que organiza a Fundación Casares. Catedrático de Literatura vasca na universidade e vicepresidente de Eusko
Ikaskuntza-Sociedade de Estudos Vascos, Kortazar ten desde hai anos unha presenza constante nos
medios de comunicación e tamén nos encontros Galeuzca, como verdadeiro difusor da literatura vasca.
Podemos contar cincuenta
anos como momento de corte
contemporáneo na literatura
vasca?
En 2006 cumpríronse cinco
décadas desde a publicación da
novela de Txillardegi Leturiaren
egunkari ezkutua (O diario secreto de Leturia), que naquel momento se publicitou como unha
novela esencialista, pero realmente o que abría era unha mudanza no paradigma do personaxe, pasándose dos que eran planos e labregos a outros urbanos
cun certo drama interior. Desde
ese ponto de vista si habería para
a novela un novo tempo. Quizais
coincide tamén cos primeiros
textos de Gabriel Aresti, e por iso
tamén para a poesía o ano 1957
foi un momento especial.
Era tamén o momento en
que se tentaba fixar un estándar idiomático para o euskera.
Ese foi un problema que se
resolveu unha miga máis tarde,
pero xa hai nese momento no País Vasco uns primeiros intentos de
buscar unha lingua unificada cando menos para a escrita. Iso cristalizou no 1968 pero entraría no
mesmo debate de modernización
e normalización. Tamén coincide
cunha ruptura coas visións políticas que se foron creando nos anos

1930-36 e cando se abre paso unha reformulación do nacionalismo vasco, con diferentes correntes, tamén marxistas.
Das literaturas peninsulares quizais a vasca, polo idioma, é a que menos se coñece
fóra do seu territorio?
O que vós denominades literaturas periféricas, sempre teñen
relación a través do centro e as traducións. Pero tamén hai iniciativas para ir coñecéndonos directamente. Sempre houbo unha relación directa entre autores e por
acotar un dato contemporáneo,
Gabriel Aresti carteábase con Manuel María, Alonso Montero ou
Salvador Espriu. Ese trato persoal
entre escritores existiu sempre. En
calquer caso lembremos que en
todos os libros de texto en castelán
había tres leccións que non se daban, as que se ocupaban das literaturas galega, vasca e catalá.
Os encontros Galeuzca, que son
unha creación vella, nestes anos
renováronse e melloran cando
menos a relación entre escritores.
Bernardo Atxaga e Unai
Elorriaga serían os máis coñecidos para nós.
O intento de internacionalización da literatura vasca leva
dez anos camiñando e intentámolo non só através dos Premios

Nacionais. Temos a plataforma
do Center for Basque Studies en
Reno-Nevada (USA) e abríronse
outros centros en Alemaña e Italia, e en Madrid eu mesmo estou
dirixindo unha Biblioteca Vasca
que xa vai polos quince títulos.
Non se trata só de abrir tamén de
acadar eco nos medios culturais e
de comunicación máis importantes. Había o chiste de que Madrid
se conformaba con dous de cada,
en galego, euskera e catalán.
O persistir da violencia
condiciona todo o que chega
do País Vasco, mesmo á hora
de ler a algúns a autores, como Joseba Sarrionandia?
Graficamente un amigo galego dicíame que o que pasa era
que os vascos tiñamos a cabeza
noutra parte. A violencia inflúe
de varias maneiras, primeiro porque hai que vivilo, segundo porque pode haber influencias claras
e tamén porque haxa xente a favor, e iso provoca tensións grandes. Velaí por que denominamos
literatura comprometida ten máis
peso na creación vasca. O éxito
de Ramiro Pinilla ou de Fernando Arámburu, de xeneracións
moi distintas, pero que hoxe se
marcaron no País Vasco son síntoma de debates moi abertos na
nosa sociedade, como a pregunta

de cales son os efectos do terrorismo. Ademais deles dous que
escreben en castelán, hai autores
que o fan en euskera que tamén
reflexan tanto ás vítimas como
unha literatura de tipo identitario.
Como é o panorama da
escolla idiomática dos escritores vascos?
En xeral os autores en euskera teñen toda a súa obra monolingue, aínda que en ocasións
colaboran en prensa en castelán.
Como as linguas son tan distintas os rexistos son moi diferentes tamén. Pero non hai trasvases dunha lingua a outra en canto toman unha decisión sobre cal
vai ser a súa lingua literaria. Pode suceder con algún autor novo
que pasa do castelán ao euskera,
pero en autores con traxectoria
non hai trasvases. Hai que pensar que o peso da lingua vasca é
o que é (hoxe 30% de falantes),
pero a diferenza fundamental é
que a literatura en euskera está
nas escolas e a que se fai en castelán por autores vascos non, e
iso dalle unha vantaxe comparativa a aquela. En xeral os autores
vascos en castelán móvense
máis ben con editoras de fóra,
pero hai suplementos literarios
que tamén lles prestan atención.
Cal e o panorama comer-

cial-industrial do libro vasco?
Penso que se semella moito
ao caso galego. A clave é a escola, porque o libro de texto sería o
sostén para capitalizarse e poder
facer edición literaria. Hai tamén
unha enorme presenza do libro
infantil e xuvenil, con máis venta en colexios que en librarías, e
contamos con tres ou catro editoriais fortes adicadas á literatura.
Non penso que poidamos falar
de máis alá de cincuenta novedades anuais en narrativa e poesía,
e moi pouco teatro. Case se podería seguir todo o que se publica, agás algunhas edicións minoritarias ou autoedicións.
Cando en maio se celebrou o Cultur-gal, tomouse
de referencia utópica a Feira
de Durango.
É un fenómeno especialísimo cun éxito incríbel, aínda que
as cifras podan estar algo inchadas. Durante varios días de decembro as editoriais venden directamente ao público que realmente acude en masa. Para empezar sirve para ver todo o fondo editado en euskera que nas
librarías é difícil de atopar. Serve tamén de lugar de reunión
dos escritores e encontro cos
lectores. Durante eses días os
medios de comunicación dedícanlle moito tempo e espazo.
Funciona unha sorte de
“patriotismo cultural”?
En Durango si, no resto dos
casos non sei. Nós temos moita
preocupación polo público lector
adulto, porque non sabemos canta xente está lendo. As tiradas baixaron. Se un libro entra na escola
funciona ben, senón, a pesar de
que son atendidos e promocionados, téñeno máis difícil. Coido
que aquelo de que poucos venden
moito e moitos pouco é real e hai
unha sima entre ambos grupos.
No País Vasco-Francés funciona
unha pequena editorial, e quizais
si teña máis presenza a militancia
cultural porque eles non contan
con escolarización en euskera. En
Nafarroa o fenómeno é curiosísimo, porque en Pamplona teñen
moita forza un grupo de autores
moi volcados á literatura.
Se tivera que ofrecernos
un canon da literatura vasca
obrigado, que nomes poñería
na mesa?
Nós temos un canon bastante pechado pero que se está movendo. Citando aos que teñen
obra asequíbel en traducións,
Bernardo Atxaga, Ramón Saizarbitoria, Joseba Sarrionandia,
Anjel Lertxundi e Koldo Izaguirre; dos máis novos poría a Iban
Zaldua, e nas antoloxías de poesía pódense ver grandes cousas,
como Kirmen Uribe (ten un libro en Visor), Rikardo Arregi ou
Harkaitz Cano. Ás veces pasa
que as traducións fanse no País
Vasco e non teñen unha gran
distribución, como por exemplo
o fondo moi importante de Hiru,
a editora que levaba Eva Forest.
Elkar e outras editoras teñen os
seus propios selos para publicar
traducións de euskera ao castelán, por iso os autores que cito
son os que teñen traducións disponíbeis e contemporáneos. Se
teño que escoller tres autores
históricos os referentes poden
ser Aresti, Lizardi e Lauaxeta.♦
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Máis de 50.000 estudantes
na XIII edición de Ponte... nas ondas!
A experiencia interescolar transmitiuse a través da rede
M.B.
Máis de 50.000 alumnos de centros educativos de Galiza e Portugal así como de Colombia, Brasil e Estados Unidos participaron
na XIII edición de Ponte... nas ondas!, celebrada o pasado 1 de xuño. A nova experiencia radiofónica interescolar, que dá continuidade á liña de traballo iniciada no 2002 para impulsar a candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués á Unesco, deu un
salto cualitativo coa súa emisión íntegra a través da rede. Os organizadores fan unha valoración moi positiva do maratón radiofónico e lamentan a falta de apoio da Consellaría de Educación.
Os estudios da Radio Galega
en San Marcos foron o escenario no que deu comezo a XIII
edición do Ponte... nas ondas!,
unha experiencia que consolida
a súa proposta ao redor do patrimonio de ambas beiras do
Miño e que medra ano a ano en
número de participantes e en
actividades complementarias.
Esta vez foron máis de 50.000
os alumnos de primaria, secundaria e universitarios que traballaron durante o curso académico para encher de contido a
grella con programas variados
entre os que se incluíron noticiarios, música, contacontos e
espazos dedicados ao mundo
dos oficios tradicionais, a regueifa ou a poesía.
Aínda que non é a primeira
vez que Ponte... nas ondas! emprega a rede, a asociación homónima, creada en 1995, fixo
desta vez unha aposta decidida
por converter a internet na
“praza pública de intercambio e
a feira do patrimonio onde se
trocaron os traballos producidos polo mozos”. En 1998, e de
xeito pioneiro, a xornada radiofónica fixo unha primeira emisión de vídeo e audio a través
da rede. Posteriormente optouse por emitir tan só o son. Dende aquela, a evolución que experimentou Ponte... nas ondas!
correu parella aos avances nas
novas tecnoloxías. Este ano, os
internautas puideron non só escoitar senón tamén ver ao verdadeiros protagonistas da cita.
Santiago Veloso, un dos principais animadores da xornada interescolar, cualificou a iniciativa como “un salto importante”
porque “por primeira vez a xen-

te puido visualizar o que realmente é Ponte... nas ondas!”.
Santiago Veloso destacou ademais que o público potencial da
iniciativa está moi familiarizado con este medio e con estes
novos xeitos de achegarse á realidade e agradeceu, por outra
parte, o esforzo e a colaboración da Universidade de Vigo.
Precisamente, unha das facultades viguesas converteuse
durante a mañá no epicentro do
maratón. O Auditorio da Facultade de Telecomunicacións de
Vigo acolleu o festival radiofónico no que participaron grupos procedentes da cultura tradicional galega e portuguesa
como son Malvela, Sergio Gordinho e Lenine. O brasileiro realizou para a ocasión unha versión do tema A ponte. Está previsto que esta peza de Lenine
forme parte dun dos novos proxectos que Ponte... nas ondas!
poñerá en marcha, e que consiste na edición dun disco multimedia que amose a través da
palabra, a música e a narración
oral o mosaico no que se ten
convertido a experiencia escolar. A organización xa estabeleceu contactos con artistas como Dulce Pontes e Amelia Muge para sumarse á inicaitiva.

As crianzas compartindo cantigas e escenario con Malvela.

Creatividade nas ondas
Entre as actividades complementarias á emisión, destaca a
convocatoria dun certame de
textos ao redor da palabra
“ponte”. En total foron máis
de 500 textos participantes,
dos que os organizadores dan
en destacar “a inventiva e a
creatividade”.

Treboada de Viana e, á dereita, a tradición renovada.

Críticas á Educación
Aínda que é unha actividade
que se visibiliza unha vez ao
ano, detrás de Ponte...nas ondas! agáchase o traballo sobre

o patrimonio inmaterial de
varios meses. Por iso, ao ver
de Santiago Veloso “é lamentábel que a Consellaría de
Educación non apoie a experiencia”. “A consellaría debe-

ría asumir a responsabilidade
por ser un proxecto de radio
interescolar único e por abordar o tema do patrimonio inmaterial dende o punto de
vista educativo”.♦

M.V.
O instituto politécnico de Vigo
converteuse este mes nun xigantesco contedor de arte. O pintor
Xesús Calabuig pendurou nos
máis diversos lugares do centro
máis de cen cadros, que conforman boa parte da súa obra creada entre o 2005 e o 2007.
A visita ao centro, situado
na rúa de Torrecedeira, paga a
pena polo seu novidoso aspecto que o converte case nunha
das máis grandes instalacións
artísticas dos últimos tempos.
Os cadros do pintor vigués, na-

do en Valencia, cubren as catro
caras laterais do paraninfo, pero tamén ocupan un importante
espazo nos corredores, secretaría e na propia sala de dirección, entre outros ámbitos.
Neste caso, a obra de Calabuig, quen ten participado en exposicións diversas como a Bienal
de Pontevedra, está composta sobre todo de acrílicos e, en menor
medida, de óleos. Nalgúns casos
estamos ante dípticos e mesmo
trípticos que crean curiosas simetrías e xogos entre as paredes laterais do salón de actos.

A mestría técnica de Calabuig exprésase através dunha
variedade de temas e estilos,
do figurativo ao abstracto e da
paisaxe ao bodegón. Nun dos
corredores presenta unha novidosa serie, dentro da súa
obra, de figuras humanas, representadas a liña. Esta variedade contribúe a crear a idea
de que, por unhas semanas, o
instituto politécnico vigués será algo máis que un centro de
ensino, unha verdadeira instalación artística ou un gran recipente de arte.♦

PA C O VILABARR O S

Un instituto vestido de arte

Nº 1.271 ● Do 7 ao 13 de xuño do 2007 ● Ano XXX

MEM O RIA GRÁFIC A DE

C elanova e O Porriño
MAR BARROS

C oa intención de facer memoria a través das fotografías saen do prelo os libros C elanova 1 9 0 0-1 9 8 1, de Antonio Piñeiro, e Unha ollada no tempo. Achega mento ao patrimonio fotográfico do Porriño. As 2 0 0 fotografías que reúnen cada unha das publicacións dan conta do mosaico social e histórico que se viviu en ambos municipios no século pasado.
A banda de musica de Celanova,
o equipo infantil de baloncesto,
os grupos de amigos retratados
polo Rizo así como toda unha
serie de actos protocolarios e relixiosos son algunhas das instantáneas que conforman Celanova
1900-1981, unha obra de Antonio Piñeiro, que conta co patrocinio da Deputación de Ourense, o
Concello e o Centro de Cultura
Popular Xaquín Lourenzo e que
quere recuperar “a emoción que
esperta a fotografía antiga”.
Cun deseño moderno e coidado, a obra, resultado de quince anos de recompilación e dúas
exposición fotográficas, abarca o
período comprendido entre primeiros do século XX até o ano
1981. “Quería rematar no ano
1979, unha data que marcou coa
celebración das eleccións municipais, un punto de inflexión na
vida local”, indica Antonio Piñeiro. “Pero apareceron diversas fotos posteriores do mosteiro de
San Rosendo
e pensei en facer unha pequena chiscadela
agora
que se cumpren
1100
anos da súa
construción”.
Pola publicación sucédense imaxes
de festas, procesións, actos
relixiosos, celebracións do
primeiro
de
maio, romarías
e actos culturais asinadas
por
Arturo
Montero, Desiderio Cabrera,
Agustín Álvarez, entre outros. A
obra rende ademais homenaxe á
figura de Celso Emilio. Fronte a
imaxe do Celso Emilio da Longa
noite de Pedra ou do poeta en Venezuela, o autor destaca a presenza do escritor en Celanova e
faino a través de retratos coa súa
muller ou a súa irmá.
Entre as imaxes recollidas
merece especial atención o apartado dedicado a Xosé Vázquez
Arias O Rizo, un fotógrafo, ao ver
de Antonio Piñeiro “por descubrir”. Como explica o autor “en
Ourense a obra do Rizo está presente en todos os álbums familiares. Nas festas ía polas vilas tirando fotos e captaba dun xeito
excelente a naturalidade”. Malia
todo, a nivel profesional non é tan
coñecido. Ademais do apartado
do libro, Piñeiro está a traballar
no proxecto dunha exposición
monográfica sobre O Rizo para o
Outono fotográfico para “sacalo
dos arquivos familiares e metelo
na historia da fotografía galega”.
Celanova 1900-1981 inscríbese dentro do proxecto posto
en marcha polo Centro de Cultu-

ra Popular Xaquín Lourenzo, iniciado coa edición dun semellante sobre O Barco de Valdeorras.

200 imaxes do Porriño
Pola súa banda, o concello do
Porriño publicará este mes de
xuño o libro Unha ollada no tempo. Achegamento ao patrimonio
fotográfico do Porriño, que reúne
máis de 200 fotografías antigas
recollidas polo Arquivo Municipal
da Imaxe nas oito parroquias do
municipio.
Coordinado por Fátima Rodríguez Sío e Xosé Ramón Iglesias Veiga, a publicación enmárcase no proxecto “conservación
do patrimonio fotográfico no rural
do Porriño”, e conta co financiamento do Programa Proder II da
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo.
As romarías, os traballos no
campo, a emigración, a educación, o avance da modernidade e
mesmo as paisaxes rurais e
urbanas son
algunhas das
temáticas que
chamaron a
atención dos
fotógrafos e
que artellan
este mosaico
fotográfico do
Porriño, testemuña da historia e da sociedade porriñesa dende finais do século
XIX.
O
libro,
que terá unha
tirada de 2000
exemplares, é froito do labor desenvolvido polo Arquivo da Imaxe, que recolleu, dixitalizou e catalogou ao redor de 4.000 imaxes dende a súa posta en marcha hai tres anos e medio.
Ademais do apartado fotográfico, composto polas imaxes
achegadas por particulares e
agrupadas por parroquias, a publicación inclúe textos que queren aproximar o lector á historia
da fotografía e do Porriño do século XX. O historiador Xosé Ramón Iglesias Veiga asina o estudo Crónica dos escenarios das
nosas antigas fotos, no que ofrece unha visión da historia social
do concello, resultado de anos
de investigación e recollida de
documentación sobre o municipio. Inclúese ademais o traballo
de Xosé Vixande López Apuntamentos sobre a fotografía no val
da Louriña. O último artigo da
publicación foi escrito por Isabel
Diz Otero. Baixo o título As fotografías de familia como ferramenta para a análise do cambio
social, a autora reflexiona sobre
os aspectos principais do cambio
social en Galiza.♦

Celebración do 1º de maio pola Sociedade de Profesións e Oficios e a Unión Socialista de Celanova a primeiros do século XX.

Á esquerda e sobre este texto, imaxes do Rizo, coñecido fotógrafo da comarca celanovense.
Extracción
de bloques
de granito
na canteira
de Xarráns
(ca 1960).
Arquivo
Municipal
da Imaxe
do Porriño.
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FIA NA ROCA cantando en directo
M.B.

Como un golpe de temón no rumbo da banda. Así se presenta Vente vindo, o quinto traballo
de Fía na roca, un disco colectivo gravado en directo no que cobra protagonismo a voz de
Sonia Lebedynski. Despois dos concertos en Alemaña e Francia, o grupo xirará por Galiza.
Tres anos despois de publicar o
disco aniversario Dez anos ao vivo, o grupo Fía na roca regresa
aos escenarios con Vente vindo,
un novo traballo no que a banda
reformula a súa proposta apostando polas pezas cantadas, a
gravación en directo e a composición colectiva.
O que semella ser o novo
concepto que marcará os novos
traballos da banda folk, concédelle en Vinte vindo un especial
protagonismo a voz de Sonia Lebedynski, a cantora galega que
se incorporou á banda en 2001,
insuflando xa naquel momento
un novo aire en Fía na roca. Nesta ocasión, e por primeira, a
maior parte dos temas que compoñen este quinto disco son cantados. As letras que compoñen
este Vente vindo forman parte do
imaxinario tradicional, pero entre elas tamén se topan varios
poemas musicados polo grupo,

como son os versos de Rosalía
de Castro, Noite negra, e os de
Rafa Villar, Casa ou sombra.
Ao contrario que nos álbums
anteriores, nos que o aspecto
compositivo recaía nuns poucos
músicos, Fía na roca apostou
desta vez pola creación colectiva. As novas tecnoloxías xogaron un papel importante á hora
de concibir este novo traballo.
Como explican os compoñentes
da banda, internet foi a vía de intercambio das maquetas e dos
pequenos cambios que cada un
deles ía propoñendo.
Vente vindo gravouse durante
catro días nos estudios de Xabier
Olite, en Angueira de Castro.
Como sinala Xosé Ramón Vázquez, “foi un parto difícil”, con
moito traballo de ensaio e de
gravación detrás. O resultado é
un disco longo, composto por catorce temas, vitalista por veces e
melancólico en ocasións.

Aire fresco

ción da cadea británica BBC,
que escolleu a súa música como
Deste xeito, Fía na roca inaugura banda sonora do programa que
unha andaina na que se reinven- promocionou o Xacobeo 93 en
ta novamente sen renunciar ao toda Europa.
principio fundacional de facer
No 1997 aparece o seu segunmúsica actual bebendo da tradi- do disco Agardando que pase alción e arriscando
go, no que colaen cada paso. Ese
borou o pintor
propósito, enlata- EN DIRECTO
Xoán Guerreiro.
do en 1993 no
Catro anos máis
■ 22 de xuño, MOS.
primeiro disco da
tarde debutaría
banda, foi o que ■ 21 de xullo, A FONSAGRADA. Sonia Lebedynschamou a aten- ■ 4, 5 e 6 de agosto Festival Inter- ki en Contravención da crítica e
to, o terceiro discéltico de LORIENT
do público. Fía
co da banda, des(Bretaña).
na roca, que así ■ 15 agosto, Festival de SAINT
ta vez seleccionase titulaba o trado por unha caLOUP (Bretaña).
ballo debut, supudea xaponesa co■
1
de
setembro,
FERROL.
xo un sopro de aimo banda sonora
re fresco no tratadunha serie basemento da música tradicional ga- ada na obra do escritor brasileiro
lega que facía chiscadelas ao Paulo Coelho O diário de um
funki e ao jazz. Con portada de mago, na que se relata a peregriMiguelanxo Prado, o traballo es- nación que o autor realizou en
trea conseguiu chamar a aten- 1986 no Camiño de Santiago.

Montañas, ríos e árbores
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. C aamaño, Manuel Núñez, Isaac Pontanilla e Xoán Colazo

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas, montañas e grandes serras separadas por milleiros de ríos e regueiros e algunha que outra chaira ou depresión.
A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica, crearon múltiples morfoloxías de relevo onde podemos atopar formas suaves ou escarpadas, profundos canóns,
ou vales de pouca pendente. Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata, non hai mellor sensación que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desde as alturas.

A

N O S A

T E R R A

En 2003 Fía cumpriu dez
anos sobre os escenarios. Para
festexalo, a banda gravou o seu
cuarto disco, Dez anos ao vivo,
no Teatro Principal de Compostela durante o 7 e o 8 de decembro. Para completar a celebración volvéronse reeditar os traballos anteriores nunha nova edición remasterizada.

Novos músicos
Pero ademais do novo concepto,
Vente vindo vén marcado polas
mudanzas dentro dos músicos.
Despois das baixas de Xabier
Bueno e Cris Gándara, o grupo
renóvase coa entrada de Xabier
Olite, que fora compoñente da
Psicofónica de Conxo, e Roberto
Rama, procedente do mundo tradicional que se ocupa nesta nova
andaina de Fía de gaitas, saxos e
low whistles. Ambos os dous súmanse a Sonia Lebedynski, Xosé
Ramón Váquez, Carlos Castro,
Giao Rodrigues e Roberto Santamarina, que pechan así filas para
a xira que os levará, despois dos
concertos europeos, a actuar durante o verán por todo o país.
Se cadra, Fía na roca é unha
desas formacións coas que o país aínda ten unha débeda, é unha
desas bandas máis aplaudidas
fóra que dentro das nosas fronteiras. “Non somos a única”, sinala Xosé Ramón Vázquez “Fía
en certos ámbitos si que é máis
apreciada fóra pero non nos poñemos especialmente nerviosos.
Non temos presión discográfica,
así que todos os acertos e todas
as equivocacións son responsabilidade nosa”. Ao seu ver “tal
como está o mercado hoxe en
día, se estás fóra do terreo de
xogo non te podes queixar. Os
grupos galegos temos que esquecernos de vivir só das actuación en Galiza”.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Lusco do Miño
O Condado converteuse no contrapunto perfecto do Salnés, semella que deixando un pouco
máis atrasado ao Rosal, grazas a
adegas con viños dun grande
atractivo e calidade entre os que
destacan pola súa personalidade
e carácter diferenciado os que
elabora a adega Lusco do Miño,
situada en Grixó-Alxén, concello de Salvaterra do Miño, no
Pazo Piñeiro, do século XVII.
Conta con seis hectáreas de viñedo de máis de 30 anos nun terreo de solos graníticos descompostos. Recentemente, aliouse á
adega berciana Dominio de Tares coa que comparte a mesma
filosofia de elaboracións que
buscan espremer e reflectir o terroir, para o que resulta fundamental aplicar os máximos coidados ao terreo, como deberia
ser o común.
Pazo Piñeiro 2005

Aromas que nos suxiren o chan

no nariz, despois dun anaco, como se unha pequena brisa se levantase de súpeto, os tonos balsámicos nos refrescan. En boca
resulta coma unha ecuación
perfecta, un puro equilibrio de
todo, elegante, fresco e mineral
cun resultado final de sensacións plenas.
Lusco 2005

Pazo Piñeiro.

que soporta o tronco da cepa e
no que se afunden as súas raigames, un punto mineral que sutilmente nos traslada ao lar,

máis adiante os aromas de trufa
branca e algún recordo a cogomelos acompañados de tonos
lácticos afianzan o seu carácter

E nxeños e criaturas
La Mano
Negra
En outubro do 1882, C.A.D. (é dicir, Cipriana Álvarez Durán) publicou en El Folklore
Andaluz un conto popular que escoitara en
Huelva e que titulou “La Mano Negra”. Cipriana era a mai de Antonio Machado y
Álvarez, dama tamén coñecida como “la mujer de los cuentos” polos rapaces que a axudaron a recoller máis de 60 relatos e 700 coplas que puxo á disposición do seu fillo, quen
ademais de ser o gran folclorista que era, era
xa o pai dos que ían ser os poetas Manuel e
Antonio. Machado y Álvarez (que nacera en
Compostela) foi precisamente quen puxo a
andar a Sociedade El Folklore Andaluz e a
revista homónima. Casualmente, nese ano do
1882 prodúcese o primeiro asasinato atribuído a unha organización anarquista andaluza
coñecida con este mesmo nome: La Mano
Negra. Podemos razoabelmente dubidar da
súa existencia real e podemos preguntarnos,
á vista do conto (e doutras cousas que contarei noutras ocasións) se a célebre frase aquí
hai unha man negra, unha man oculta, non
será anterior aos famosos xuízos levados a
cabo en Andalucía. En suma, se a sospeita da
man negra non crearía a pretendida organización, e non ao contrario.
Vai o conto, coas vírgulas tal e como ela
as puxo:
“Era un pai que tiña tres fillas e eran moi
pobres. Ía todos os días o pai por un feixiño
de leña para manterse, e estando un día cortando a leña aparecéuselle un xigante e díxolle: se lle levaba a súa filla maior que lle
daría moito diñeiro; el acordou e o xigante
deulle moito diñeiro con esa condición. O
pai, cando entrou na súa casa con tanto diñeiro botouse a chorar, pensando en que ía
quedar sen a súa filla; pero esta díxolle que
non se apurase, que ela iría gustosa, pois
tan rico o deixaba; así que, ao outro día
foi o pai coa filla maior para entregarlla ao xigante, que estaba alí á hora

De cor amarela palliza mantén
aínda uns xuvenís reflexos verdosos. No nariz ofrece complexidade grazas a un abano de
aromas que van desde os recordos de almiscre na súa entrada,
pasando polos aromas de froita
de óso, as flores brancas e a
sensación mineral familiar que
nos daba o seu irmán maior. A
boca déixanos un agradábel
frescor desde a mesma entrada,
grazas a unha acidez punzante
equilibrada por un paso de boca graxo. Boca de gran lonxitude.♦

Xosé Miranda
acordada; daquela despediu o pai e arrincou
un piñeiro e debaixo del había unha porta
por onde fixo entrar a moza e estando alí,
entregoulle unha man negra, dicíndolle que
a mazase e comese, e ao mesmo tempo, que
lle tivese a el a súa comida lista, e que se
non comera aínda a man negra cando el volvese, que a mataría.
”O xigante marchou e ela foi mazar a
man; pero esta saltaba e ela non podía comela, polo que a guindou no pozo. Pola noite veu o xigante e díxolle que lle puxese de
comer, ela púxolle a comida, e mentres comía, aquel preguntoulle se xa comera a man
negra; ela díxolle que si; pois agora, replicou o xigante, vouno ver eu: –man negra!–
e a man presentouse sobre a mesa, daquela
el díxolle que o enganara, e que como non a
comera, que ía matala; efectivamente matouna. Ao cabo duns días volveu o pai para
ver o xigante e ter noticias da súa filla. O xigante díxolle que estaba tan boa e tan contenta, que non podía vela, porque a enviara a unha
aldea inmediata ver a
súa familia, e que

lle deixara dito, que se viña o seu pai lle encargase que enviase a súa irmá a do medio,
porque quería estar acompañada, deulle outra cantidade igual á primeira e fixo o mesmo coa outra irmá, deulle a comer a man negra, e ao non poder tela comido á súa volta,
matouna tamén.
”Cando volveu outra vez o pai, díxolle
que estaban as súas fillas tan boas e tan contentas; pero que querían estar as tres irmás
reunidas; que trouxera a menor e lle daría outra cantidade igual á que lle dera cando trouxo as outras dúas fillas. Cando chegou a rapaza fixo o mesmo que coas outras dúas irmás, isto é, darlle a man para que a comese;
pero ela, vendo que non podía conseguilo,
meteuna nun pano de man e atouna no ventre
por debaixo do vestido. Cando veu o xigante
preguntoulle se xa comera a man negra, e ela
contestoulle que si; el díxolle: agora veremos:
–man negra!
–mande vostede
–¿onde estás?
–Na barriga. –Daquela díxolle o xigante
á nena: –ti quedarás aquí como se foses miña irmá, e deulle todas as chaves da casa;
ela atopou, rexistrando a casa, un cuarto
con moitas mozas mortas e entre elas as
súas dúas irmás. Mirando toda a casa, deu
con outro cuarto todo cheo de medicamentos, e entre aqueles tarros había un
que dicía: ungüento para resucitar os mortos dándolles cunha plumiña. Entón decidiuse a matar o xigante para poder
librar todas aquelas rapazas,
empezou por untar co ungüento
as súas irmás, pero así foinas
untando a todas, que resucitaron; pero deixounas encerradas.
Despois saíu fóra tan contenta, e
cando chegou o xigante preguntoulle se quería que o espulgase, el
contestou. –si, imos ao curral, ao
sol. Ela chantoulle un alfinete na cabeza e deixouno morto; quitoulle dúas chaviñas que traía ao pescozo e
abriu o castelo con elas, liberando as
súas irmás e as outras rapazas, e todas
marcharon, daquela deu un tronido moi
forte e desapareceu o castelo, quedando
convertido nun campo coñecido para
elas. Desde alí moi contentas marcharon
á súa casa, onde foron recibidas coa meirande alegría polas súas familias, ás que
lles faltaban tanto tempo había.”♦

Francisco
Macías
‘Quero que
Animal sexa
o que a prensa
non permite’
M.B.
Vén de editarse o número 16
de Animal, a revista cultural
“para todas as especies” que
vostede dirixe. Pero Animal
non só volve saír senón que
anuncia unha nova etapa.
Xa o aspecto gráfico deste novo número apunta que
nos topamos ante unha nova
fase. Presenta un formato
máis pequeno que nos inicios e con artigos máis longos. Tamén inclúe menos
colaboracións, pero teñen un
carácter profesionalizado.
Este número está dedicado ao proxecto Narf, liderado por Fran Pérez.
Por que o escollen?
Porque nel queremos resumir o noso apoio ás iniciativas culturais que destacan
en Galiza. Hai tempo que
queríamos facelo. Narf resume ademais o facer de moita
xente e o traballo que se están a realizar por tender pontes con Portugal.
Que queda daquel espírito co que naceu a publicación a principios dos
anos noventa?
Coido que se conservan
moitas cousas. Ademais de
querer servir de fiestra para
dar a coñecer propostas interesantes que existen no país,
seguimos apuntando, como
entón, por ofrecer aspectos
novidosos.
Só se editaron 16 números pero semella que a
revista viviu varias etapas.
Catro ou cinco. Na primeira publicáronse de xeito
estábel tres números seguidos, pero non foi viábel economicamente e tivemos que
interromper a andaina. Posteriormente, saíron revistas para
manter vivo Animal. Esperemos que nesta fase se consolide a proposta. Os periódicos
teñen limitacións no espazo
que se dedica a temas culturais. Quero que Animal sexa o
que a prensa non permite
Que continuidade vai ter?
Será trimestral. O seguinte estará na rúa en setembro.
Ademais da sección de fotografías que xa incluímos neste número estamos barallando
a posibilidade de publicar a
última entrevista feita en vida
a Pasolini así como un artigo
sobre a música infantil.♦
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Quo vadis,
Galiza?
FRANCISCO CARBALLO

A

s eleccións
minicipais do 27-M
están a ser
analizadas, e A Nosa Terra,
no seu número 1.270, fíxoo
satisfactoriamente. Non
quero insistir nesa análise.
Calquera historiador faise
outras preguntas.
A campaña electoral
desenvolveuse
conflitivamente. Á realidad
do conflito permanente que
leva consigo a
democratización social,
engadiuse o “desquite”
inflamado do PP que
desnaturou o
acontecemento. Con isto,
dáse en parte da sociedade
unha fuga cara a adiante
irracional e perigosa.
Afectoulle a Galiza este
fenómeno e eu laméntoo.
A metodoloxía electoral
en pequenos concellos de
Galiza segue a optar por
medios ilegais e para manter
a corrupción. A crónica de
Xan Landa (ANT, 1270, p. 4)
é fascinante: unha crónica
da mellor estampa histórica
para debater nos
parlamentos. Que se
manteñan formas de
corrupción tan estridentes é
letal. Teño datos, probas a
eito, da presión persoal
sobre os votantes por parte
dos que dominaron este
país; son mecanismos de
puro franquismo: violan os
dereitos humanos, perverten
a convivencia. É resto das
tebras políticas seculares:
unha ofensa á razón.
Mais, en xeral, a
sociedade galega demostra
intelixencia e tesón.
Repartíu poder evitando
maiorías absolutas; deulles
de lado a candidaturas
usurpadoras de siglas
venerábeis. Cinco cidades
limitaron a presenza de
partidos aos tres
parlamentarios. No resto
colleron máis. En todo o
caso, a abundancia de
gobernos municipais plurais
é educativo, signo de
madureza e gratificante.
Caeron alcaldes de longa
duración: aviso a
navegantes. Manterse anos
no poder é negativo. Nunha
sociedade fluída é
imprudente. Os resultados
electorais do 27-M
alégranme e remítenme a
unha Galiza en boa
dirección: imos por bo
camiño. O bipartito acerta: é
capaz de sinerxías, recolle
arelas profundas do país.
Mais debe saber que os
galegos queren
transparencia, eficacia,
tolerancia e pan para
todos.♦

É o mellor conxunto de arte rupestre esquemática do noroeste

Os petróglifos de Sabarís
convértense en museo ao aire libre
M.B.

O monte de Sabarís contará cun museo ao aire libre que albergará e porá en valor o mellor conxunto de arte rupestre esquemática do noroeste peninsular. A iniciativa, que parte da Comunidade de Montes de Santa Cristina
da Ramallosa e conta coa colaboración do Instituto de Estudos Miñoranos, tópase na fase de rexistro escrito e
gráfico de todos os gravados así como a súa catalogación. Unha vez concluída iniciarase a construción dun punto de información, elaboración de paneis e a marcaxe de sendeiros que comuniquen as rochas con petróglifos.
Cada vez é maior o número de cies e do grao de alteración, o
rutas culturais e iniciativas arte- traballo de limpeza e o rexistro e
lladas dende colectivos diversos catalogación dos petróglifos que
e as propias administracións coa se veñen desenvolvendo dende o
intención de pór en valor conxun- pasado ano por un equipo comtos culturais de interese. Así, por posto por dous arqueólogos, dútodo o país sucédense roteiros de as conservadoras restauradoras e
todo tipo e espaun grupo de oito
zos sinalizados
alumnos da Escocon paneis que
la de Restauraa primeira
queren achegarlle
ción de Ponteveo patrimonio ao vez que unha
dra, dirixidos por
cidadán.
Fernando Carrera
c
o
m
u
n
i
d
a
d
e
d
e
Un dos proDomínguez.
xecto máis re- montes inviste
Nela está precentes é o da
vista a construmusealización para poñer en
ción dun punto
dos petróglifos
de información,
de Outeiro de valor o seu
que teñan á disLameiros,
en
posición do púp
a
t
r
i
m
o
n
i
o
Baiona, consideblico material dirado polos ex- arqueolóxico”
vulgativo e libros
pertos como o
especializados aí
mellor conxunto
como a instalade arte esquemáción de paneis
tica do noroeste peninsular, con informativos ao lado dos ele60 cuadrúpedes, un estreliforme mentos máis destacados. Creae figuras abstractas. A iniciati- ranse ademais accesos para
va, que parte da comunidade de persoas de mobilidade reducida
Montes en Man Común Santa e mesmo se contempla a posiCristina da Ramallosa e o Insti- bilidade de que os paneis inclútuto de Estudos Miñoranos e an inscricións en braille para
que se inscribe dentro do pro- invidentes con reproducións en
grama europeo PRODER Vigo relevo dos petróglifos. Como
II, entrará en breve na última indica Xosé Lois Vilar, director
fase, a que se corresponde coa do proxecto arqueolóxico, este
musealización do contorno no tipo de iniciativas van parellas
que se emprazan as rochas.
a unha concepción multifuncioEsta fase, aínda en proxecto, nal do monte. “O monte, polo
vén culminar os procesos pre- cambio xeracional, xa non se
vios de estudo da arte rupestre usa principalmente como forda zona, a diagnose das superfi- necedor de estrume, como se

‘É

facía antes, ou de pedra e madeira”. Ao seu ver “o aproveitamento debe pasar por pór en
valor o patrimonio cultural que
agachan”.
Unha das propostas que se
barallan por parte da xunta directiva da comunidade de montes e polos arqueólogos que están a participar no proxecto é
que se marquen os petróglifos
máis significativos e deteriorados cunha pintura biodegradábel respectuosa co medio. Esta
medida, que conta co respaldo
de expertos da Escola de Restauración, empregase frecuentemente nos países nórdicos.
Esta é a primeira vez no país que unha comunidade de
montes inviste e xestiona directamente os recursos para poñer
en valor un ben do patrimonio
cultural arqueolóxico. En total,
o conxunto comprende máis de
20 superficies de arte abstracta,
xa sexan círculos concéntricos,
coviñas e reticulados, e arte naturalista en tres rochas con animais esquemáticos. Outra das
particularidades dos petróglifos
do Outeiro de Lameiros é que
están realizados en panel vertical, moi infrecuente en Galiza.
Antecedentes
Aínda que este é o proxecto máis
ambicioso, non é a única iniciativa posta en marcha pola comunidade de montes desde o descubrimento do conxunto rupestre

en 1984. Na década dos noventa,
os comuneiros realizaron tarefas
de limpeza, a construción dun
valado perimetral e a colocación
de paneis informativos coa intención de protexer un patrimonio
de gran valor cultural.
“Hai que darlle a entender á
xente que o Val Miñor é máis
que marisco, música e portos
náuticos. O Val Miñor encerra
un patrimonio moi valioso que
noutros lugares do mundo converteríase no eixo turístico principal”, sinala Xosé Lois Vilar.
Máis que arte rupestre
Ademais da presenza de mostras
de arte rupestre, o director do
proxecto arqueolóxico destaca
do Outeiro de Lameiros outros
aspectos culturais e históricos
que lle confiren un valor engadido á iniciativa. Neste espazo sitúase o monte coñecido como
Tomada dos Ineses, testemuña
dun dos episodios sanguentos da
historia do país que rematou no
asasinato de nove persoas en outubro de 1936 no lugar que pasaría á historia como a Volta dos
Nove. O Outeiro de Lameiros é
ademais cruce de camiños tradicionais, monte aproveitado como
pasto, canteira, provedor de estrume e recurso forestal. Ao tempo, o outeiro encerra unha ampla
variedade de topónimos que evidencian o aproveitamento histórico deste lugar a case 200 metros sobre o nivel do mar.♦
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O Trinque
Malamarismo
Número un do hip-hop en español, capaz de trascender os límites deste estilo musical e converterse nunha icona pop. Mala
Rodríguez chega a Compostela
para presentar o seu novo álbume Malamarismo, gravado en-

tre Puerto Rico, New York, Los
Angeles e España. O seu primeiro single, “Por la noche” xa
se colocou nos primeiros postos
das listas de vendas. O concerto
será o 9 de xuño na sala Capitol
ás 10 da noite.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
As súa obra gráfica pode
contemplarse na Fundación
CIEC até o sábado 30; até a
mesma data teremos no
mesmo lugar unha mostra
cos traballos participantes
no I Premio de Arte Gráfica Jesús Núñez.

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.
Milladoiro
toca este
sábado 9 no
Palacio da
Ópera da
CORUÑA.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

ULTREIA
A mostra fotográfica O Camiño de Santiago permanecerá no Centro Comarcal
até o venres 15.
■ TEATRO

MOFA E BEFA
Presenta Sempre ao lonxe
(ou a decandencia étnica)

dirixida por Quico Cadaval
e intepretada por Evaristo
Calvo, Vítor Mosqueira e
Piti Sanz este venres 8 ás
21h no teatro Lauro Olmo.
A ciencia impugnou a idea
que afirmaba que os seres
humanos pertencemos a raza diferentes; o desencriptado do mapa xenético mandou á gaveta das lembranzas moitas crenzas... Mofa e
Befa, sempre atentos ás necesidades espirituais do público, decidiu meterlle o
dente a esta cuestión.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

Skarmento

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

A Coruña
■ ACTOS

DE ATAPUERCA
AOS NOSOS DÍAS

O grupo de punk rock lalinense toca este sábado 9 ás 22h
na sala Nasa de COMPOSTELA, xunto con Última Sacudida (veciños dos anteriores, de Don Ramiro) e o power trío
Tetra & Freek que, rememorando as orixes do punk, crean o seu propio estilo: o ponk. Entradas antecipadas a 8 euros na Reixa (10 na billeteira). O domingo 10 ás 20h30 tocan na sala Karma de PONTEVEDRA cos franceses Tres
Puntos e os italianos Solecismi Pedestri por 7 euros.♦

Sugar Mountain
Presenta o novo disco, In the raw, este venres 8 no Clavicémbalo de LUGO; o sábado 9 poderemos escoitalos
na sala Clandestino da Ramallosa en PONTEVEDRA.♦

Shuarma
O ex-vogalista de Elefantes presenta o seu primeiro
traballo en solitario, titulado Universo, este venres 8 ás
00h na Iguana Club de VIGO; o sábado 9 terémolo ás
22h30 na sala Mardi Gras da CORUÑA.♦
Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

Quempallou
O grupo folc presenta o novo disco, Polo aire!!, o sábado 9 en NEGREIRA; o vindeiro venres 15 estará no
Clavicémbalo de LUGO.♦

Vai de Camiño
O programa cultural do Xacobeo leva, até setembro, un
cento de espectáculos e actividades a máis dun cento de
vilas dos camiños de Santiago. No Camiño Portugués teremos este venres 8 un obradoiro de monicreques a cargo
de Viravolta en CALDAS DE REIS; o sábado 9 en ROIS estará O Fiadeiro; e o domingo 10 tocará en SOUTOMAIOR
o Grupo de Metais Santa Cecilia, e en TEO a Banda de
Música de Bandeira. No Camiño Inglés poderemos disfrutar co Mago Antón o venres 8 en ORDES; e o sábado
9 a Nova Galega de Danza en BETANZOS. Na Vía da
Prata contaremos o sábado 9 co Xabarín Club en VEDRA; e o vindeiro venres 15 con Emilio Cao e Palimoco
Teatro na ESTRADA, e con actuacións de maxia e música
tradicional n’A GUDIÑA. O Camiño Francés levará o cinema galego ao PINO o vindeiro venres 15. O programa
completo pode consultarse en www.xacobeo.es.♦

Este ciclo de conferencias de
Caixanova trae ao historiador
Ricardo García Cárcel para
falar sobre A idade moderna,
no Centro Social desta entidade este xoves 7 ás 20h. Entrada libre até completar aforo.
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, dentro do ciclo VIVIR
XUNTOS: CINE FRANCÉS E INTEGRACIÓN proxecta este xoves
7 ás 20h30 Oublier cheyenne
(2004), de Valérie Minetto;

D E

C U L T U R A

o venres 8 ás 18h, Zim and
Co. (2004), de Pierre Jolivet;
o sábado 9 ás 18h Voisins,
Voisines (2004), de Malik
Chibane e, ás 20h30, Samia
(2000), de Philippe Faucon.
No ciclo MOSTRA DE CINE EUROPEO, o venres 8 podemos
contemplar The death of Mr.
Lazarescu (2005), de Cristi
Puiu; o luns 11, Cántico das
criaturas (2006), de Miguel
Gomes; o martes 12, Belle
toujours (2006), de Manuel
de Oliveira; o xoves 14,
Pingpong (2006), de Matthias Luthardt, todas elas ás
20h30. E no ciclo NOVO CINE
COREANO poderemos contemplar This charming girl
(2004), de Lee Yoon-ki. Máis
información en www.cgai.org

E

E S P E C T Á C U L O S

Haití: muller e política
Dentro do ciclo de conferencias
América, cada vez máis latina,
Suzy Castor, historiadora e activista haitiana falará sobre Haití: a
participación política da muller
nunha sociedade en mutación en

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

■ EXPOSICIÓNS

FOTOSONORA
Podemos visitar esta mostra de fotografía até o venres 15 no Conservatorio
Profesional de Música.

RAFAEL CATALÁ
O pintor exhibe o seu traballo na galería Arte e Imagen
até o mércores 27.

ÁNXELA PENAS
Expón a súa obra xunto coa
de Enrique Ferrer e Fina
Mantiñán até o 1 de xullo
na galería Arabesque.

PACO PESTANA
Até o sábado 30 temos na
galería Atlantica a mostra

Rosa Cedrón
presenta
o novo disco
este venres
8 no teatro
Colón
coruñés.

ALISON &
PETER SMITHSON

ÁFRICA NA MIRADA
O continente negro desborda
exuberancia. Frente a visión
manida e decadente das antigas filmacións de Hollywood, despois de moitos anos de
colonialismo, despois do verismo de Jean Rouch, os actuais cineastas africanos, como Masour Sora Wade ou
Abderramhamne Sissako,
entre outros moitos, contan
cos medios precisos para reflexar as súas visións. Pequena mostra do que acontece
neste continente maxestuoso
os martes de xuño ás 20h no
MACUF, con entrada libre
até completar aforo. O martes
12 poderemos contemplar
Mémore entre deus rives
(2002), de Wolimité Sié Palenfo e Frederic Savoye.

SANTIAGO o martes 12; en VIGO o
mércores 13; en LUGO o xoves 14;
e en OURENSE o venres 15. Todas
as conferencias son nos Centros
Socioculturais da Fundación Caixa Galicia ás 20h.♦

de escultura Non pido nin
dou cuartel.

VARI CARAMÉS
Escenarios titula esta mostra de fotografías que podemos coñecer, até o sábado
30, na galería Ana Vilaseco.

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

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

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

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

ISABEL MUÑOZ

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

MIRARTE
A Fundación Luis Seoane
presenta, até finais de ano, unha mostra sobre a pintura
máis gozosa e creativa do artista, que forma parte dun
proxecto trienal máis amplo
no que se trazarán as liñas do
seu traballo. No mesmo lugar
tamén podemos ollar a mostra O itinerario do trazo, debuxo e ilustración na obra de
Luis Seoane, até o venres 15.
■ MÚSICA

ROSA CEDRÓN
Fai un concerto para presentar o disco Entre dous
mares este venres 8 ás
20h30 no teatro Colón.

Carteleira
Carteleira

☞

A MULLER INVISÍBEL. 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 pobre de Brooklyn móstrase perfecto 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 crearase unha forte amizade.

☞

RETRATO DUNHA
OBSESIÓN. Biografía
sui generis da artista Diane Arbus, que modificou o canon de
beleza a través das súas fotografías. Nicole Kidman interpreta a

fotógrafa nun filme no que tamén participa Robert Downey Jr.

☞

O NENO DE BARRO. 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 Maribel Verdú. Coprodución galego-española-arxentina.

☞

ZODIAC. Nova película 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 Michelle Pfeiffer, que mostra a súa
imperecedoira beleza e atrae o
corazón do mozo da súa filla.

☞

PIRATAS DO CARIBE 3. O capitán Jack
Sparrow e os seus amigos viaxan 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.

☞

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

☞

PREMONITION. Unha muller (Sandra Bullock) sofre episodios de alucinación nos que o seu marido
morre. Pero son tan abundantes que acaba vivindo en dúas
dimensións paralelas sen saber
se a real é a da súa felicidade
ou a da súa viuvez.

☞

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

☞

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

☞

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

O Centro Dramático Galego estrea esta obra escrita e dirixida por Cándido Pazó e interpretada por Xosé Manuel Olveira Pico, Susana Dans,
Yolanda Muíños, Marcos Orsi, César Goldi, Ricardo de Barreiro e
Marián Bañobre este venres 8 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; o
domingo 10 estará no Auditorio Municipal de RIBADEO; e o vindeiro xoves 14 represéntase no Pazo da Cultura de CARBALLO.♦

Baraka!
Joseph María Mestres dirixe esta versión da obra de María Goos, interpretada por Juán Fernández, Toni Cantó, Juan Carlos Martín, Marcial Álvarez e Sonia Ofelia Santos, que poderemos ollar o martes 12 ás
21h no Rosalía de Castro da CORUÑA; o mércores 13 ás 20h30 estará no
teatro Gustavo Freire de LUGO; o xoves 14 e venres 15 ás 22h30 represéntase no C.C. Caixanova de VIGO.♦

El Túnel
O recoñecido actor Héctor Alterio protagoniza esta peza de Ernesto Sábato, que poderemos ollar este xoves 7 ás 20h30 no Jofre de FERROL; o
venres 8 represéntase ás 22h30 no Auditorio Municipal de CANGAS.♦

Matarile

DESTINO LA LIBERTAD

Leo Arremecághona canta
no Clavicémbalo de LUGO.

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

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

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO

Representa Truenos y misterios, de Ana Vallés, este xoves 7 e venres 8
na sala Ensalle de VIGO; o sábado 9 e domingo 10 estará no Salón Teatro de SANTIAGO. Entradas e horarios en www.teatrogalan.com.♦

MILLADOIRO
Poderemos escoitalos este sábado 9 no Palacio da Ópera.

grafía amósanse até o sábado 30 no Ateneo Ferrolán.

PROXECTO CÁMARA

KEITH HARING

Este quinteto de vento dá
un concerto o sábado 9 ás
19h no MACUF, con entrada de balde, dentro do ciclo
El oído contemporáneo.

Fene

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

Continúa este xoves 7 ás
20h30 no Conservatorio de
Música con David Fernández Alonso coa trompa e
Alejo Amoedo no piano. A
clausura será o sábado 9 neste mesmo lugar e á mesma
hora co barítono Stephen
Salters e Linda Osborn ao
piano. Entrada libre.

LEO I
ARREMECÁGHONA
Canción de autor e punk a
cargo de Leo Fernández
Campos este xoves 7 no Clavicémbalo; onde o sábado 9
haberá un Festival de Voces
da man de Lourdes Santos.

Na sala de exposicións do
Centro Social Caixanova poderemos admirar, até o 1 de
xullo, a mostra Destino la libertad 1962-2002, con obras
de grande formato e enorme
forza plástica de artistas como Barceló, Broto, Saura,
Tàpies ou Sicilia.

SARABELA

■ CINEMA

A recoñecida compañía representa este xoves 7 ás
21h no Auditorio Municipal a peza Margar no pazo
do tempo.

Pontevedra
■ ACTOS

PASEO BOTÁNICO

XVI edición deste paseo, organizado por Vaipolorío, para a catalogación de herbas,
arbustos e árbores do río
Cocho - Toxal - Tomeza e
Gafos, dirixido polo doutor
Javier Silva Pando, este sábado 9 desde a Estación de
Autobuses ás 11h, aberto e
de balde a todas as persoas e
que non require coñecementos previos. Máis información no telf. 676 842 942.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

Agrupo focl ourensán chega coa súa xira este xoves 7
ao café D´Antón.

ALFONSO COSTA

Lugo

Inaugura unha mostra de
fotografías e gravados, baixo o nome de Níxer, este
xoves 7 ás 20h na galería
Sargadelos onde a poderemos contemplar até o 29 de
xuño. Presenta o acto o escritor Francisco X. Fernández Naval, actúa o grupo Ouriol e recitarán poemas sobre Níxer Alfonso
Costa, Eva Veiga e Francisco X. Fernández Naval.

OVIDIO ALDEGUNDE

O fotógrafo presenta a mostra Arquitecturas na ría até
o sábado 9 no Colexio Oficial de Arquitectos.

JENARO P. VILLAMIL
Os seus debuxos, bocexos,
láminas e litografías poden
ollarse no C.C. Torrente
Ballester.

MEDIO AMBIENTE

Os traballos participantes
no XVII Certame de Foto-

■ ACTOS

V MÊS DA LÍNGUA
Este sábado 9 ás 20h rematan
estas actividades no local da
A.C. Alto Minho (Calassol
15) coa V Festa pola Língua.
■ EXPOSICIÓNS

ARDE LVCUS MMVII
O C.S. Uxío Novoneyra
acolle esta interesante mostra de aras romanas. No
mesmo lugar podemos
ollar, até o vindeiro xoves
14, a mostra Art Natura.

FOTOGRAFÍA
A mostra Entre o visíbel e o
invisíbel pode visitarse, até
o mércores 13, na Facultade de Ciencias.

JUAN VILA

O escultor expón a súa obra
no Pazo da Deputación
Provincial até o venres 15.

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

cunhas actividades didácticas e obradoiros para crianzas, exposición de
embarcacións e, naquelas sedes que
reúnan condicións, actividades de navegación. O domingo 10 chega a
Monforte de Lemos, e o domingo
17 chega a CAMBADOS. Máis información en www.nabeira.org.♦

■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO PARQUE

ENFIANDO O TEMPO

FRAN HERBELLO

Podemos visitar esta mostra de traxes e fotografías
de Concepción López no
C.C. Municipal.

Redondela

O coñecido artista expón as
súas fotografías, xunto con
René Peña, na galería C5
Colección, na mostra Territorios e cartografías en branco
e negro.

FARMACIA
En Fonseca podemos visitar
até o 1 de xullo unha mostra
conmemorativa do 150 aniversario da Facultade.

Até o venres 15 no Multiusos da Xunqueira podemos
visitar a mostra A danza
das espadas.

Ribadavia

A súa obra máis recente exponse na galería Trinta até
o martes 12 de xuño.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN ASTRAY

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

BERTA CÁCCAMO

O pintor coruñés preséntanos a súa obra na galería
Sol&Bartolomé.

GALIZA 1900-1978

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

■ ACTOS

DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL

LUÍS KSADO

O CEIDA organiza un Seminario de Centros de
Documentación Ambiental e Espazos Naturais
Protexidos no Castelo de
Santa Cruz desde o mércores 6 até este venres 8. Máis
de cincuenta especialistas
de todo o Estado, entre os
que se encontra Jesús Tramillas –da Universidade de
Zaragoza– que falará das
bibliotecas dixitais.

Na Facultade de Filosofía
podemos contemplar esta
mostra do histórico fotógrafo compostelán.
A galería Sargadelos acolle
até o 16 de xuño a mostra
de pintura Itínere.
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■ EXPOSICIÓNS

AMIGO LOBO

ENTRE AMIGOS

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

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

CGAC

Presenta, até o 1 de xullo, a

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

PILAR TABOADA
Dunha orixe a un destino
chámalle á mostra de pintura
que podemos coñecer na galería Visol até o 29 de xuño.
As obras de Adela Mira e
Xulio López pódense coñecer no Ateneo.

EIXO ATLÁNTICO

O Museo Municipal amosa
até o domingo 10 as obras
participantes na VII Bienal
de Pintura.

LER IMAXES
Podemos ollar o arquivo fo-

Alfonso
Costa expón
fotos e
gravados
na galería
Sargadelos
do FERROL.

MENCA ESTÉVEZ

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

A MARES

Nabeira 07

A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que poderemos ollar o luns 11 ás
20h15 e con entrada de balde a fita Memento.

■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS NO TEMPO

As obras de Juan Fernández de Laiglesia expóñense na sala X da Facultade
de Belas Artes.

■ CINEMA

É o programa de verán do
CGAC que inclúe a abertura
da terraza –paseo privilexiado de vistas aos tellados da
cidade– cunha mostra escultórica con obras de Dan Graham, Manolo Paz, Ricardo
Ugarte de Zubiarrain, Patinha e Silverio Rivas.

ANTÓN SOBRAL

CANIS ABSCONDITUS

LUME

DA TÚA FRONTE

A Biblioteca Municipal acolle este ciclo –sobre as dificultades de atopar traballo
digno e de calidade nos nosos tempos– que comeza este xoves 7 ás 21h e no que
podemos ollar a película
Recursos humanos, de
Laurent Cantet. O vindeiro
xoves 14 poderemos ollar
Arcadia, de Costa-Gavras.

■ EXPOSICIÓNS

RUDESINDUS

■ MÚSICA

COA SUOR

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

Oleiros
Oleiros

Este venres 8 teremos a peza Sempre ao lonxe ás 21h
no Auditorio Municipal
Fernández Naval.

XOGANDO CO TEMPO

O Concello organiza tres
etapas durante xuño. As
persoas interesadas poden
inscribirse na Comisión de
Cultura e Deportes na Avda.
Naturais 44 (até o venres 8).
Este domingo 10, saíndo da
Praza do Concello ás 10h,
irase cara a Marraxón pasando polo Cádavo, Pegariña, Rabadeña e logo a Belelle (12,5 km); a volta –en
bus– será sobre as 13h30.

Laracha

MOFA E BEFA

O Porriño

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

ARTE

■ TEATRO

■ TEATRO

AMARES
Este programa para promover a explotación sostíbel
dos recursos mariños presenta a mostra Áreas Mariñas Protexidas, até o sábado 16, nas instalacións do
Supercor.

■ TEATRO

Ribadeo

Santiago

■ EXPOSICIÓNS

SENDEIRISMO

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o sábado
9, a mostra de fotografía e
vídeo Colección Circa
XX-Pilar Citoler.

Fulano, Mengano e Citano presentan esta peza de
Yasmina Reza o xoves 14
ás 21h no C.S. Caixanova.

Este xoves 7 inaugúrase a
mostra Mar sem fim na Petite Galerie de Teo, na cafetaria Sant Yago, perto do estadio Pasarón, do coñecido
artista marinense.

Lalín

■ ACTOS

EL OJO QUE VES

Nº 1.271 ● Ano XXX ●
Do 7 ao 13 de xuño do 2007

tográfico de Julio Cortázar
até o domingo 17 no C.C.
da Deputación.

A Piragua

Festival Mozart
Mozart
Que se celebra na CORUÑA e
chega até xullo. Este xoves 7 ás
21h no teatro Rosalía de Castro
teremos á soprano Patrizi Ciofi
acompañada ao piano por Carmen Santoro. O sábado 9 neste
mesmo local e hora subirá ao
escenario Ainhoa Arteta acompañada ao piano por Roger Vignoles. Continuamos neste lugar
e na mesma hora pero do domingo 10 para escoitar á Orquestra de Cámara da Sinfonica de Galiza que terá a Alexander Lonquich como solista
e director; tamén o domingo 10
pero no Museo de Belas Artes

Alexander Lonquich e, á dereita, Ainhoa Arteta.

ás 12h estarán Joaquín Torre
ao violín e Kennedy Moretti

ao piano. Máis información en
www.festivalmozart.com.♦

Nº 1.271 ● Ano XXX ●
Do 7 ao 13 de xuño do 2007

mostra Senescencia do lucense Ignacio Pardo, na
que se recolle a produción
do vídeo-artista nos anos 80
e unha nova obra producida
para o centro.

SALIR A

Encóntrase no CGAC esta
mostra coa que se trata de resaltar un feito diferencial como é a paisaxe desde o punto de vista tradicional, social,
cultural e, sobre todo, patrimonial. Até o 24 de xuño.

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

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco, Xurxo Martiño, Romero Masia, Morquecho,
Soledad Pite, Vicente Prego e Xosé Vivián poden
ollarse 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 realizada con fotografías amateur que pretende arremedar
a espontaneidade dun cuarto
adolescente e que inunda o
espazo expositivo.
Mala
Rodríguez
canta este
sábado 9 en
SANTIAGO.

Convocatorias
GZ CREA
A Dirección Xeral de Xuventude promove este certame galego de creadores novos, co que se pretende potenciar a creatividade dos novos valores e normalizar
o uso do galego. Poden inscribirse, até o
13 de xullo de 2007, mozos galegos ou
residentes en Galiza de entre 16 e 30
anos non profesionais, é dicir, que non
teñan unha relación contractual con algunha empresa nin estean dados de alta
como autónomos, que queiran amosar as
súas habilidades artísticas e que non gañaran o primeiro premio da mesma especialidade na edición do ano anterior. Cada un deles poderá presentar unha obra
por modalidade, establecéndose doce diferentes: teatro, artes plásticas, moda,
música, relato, poesía, audiovisual, banda deseñada, graffiti, artes do movemento, composicións para banda de música e
cartaces. Salvo nas especialidades de teatro, música, banda deseñada, artes do
movemento e graffiti, a participación será a título individual, e haberá premios
para os tres mellores traballos, de 3000
euros, 1500 e 1000, para cada especialidade. As bases específicas para cada categoría e os requerimentos de inscrición
poden consultarse en www.gzcrea.com.

AMAL 07
Xa está aberto o prazo de recepción de
traballos para o Festival Internacional de
Cinema Euro-Árabe organizado pola

Fundación Araguaney Ponte de Culturas, que terá lugar do 22 ó 31 de outubro
de 2007 en Santiago de Compostela, ao
que se pode presentar calquera filme,
documental ou curtametraxe producida
nun país árabe ou coproducida entre outros países e calquera país árabe. Tamén
poderán participar todas aquelas obras
producidas en calquera lugar do mundo
que traten sobre a vida ou a cultura árabes. As solicitudes enviaranse antes do
31 de xullo á Fundación Araguaney
(Rúa Alfredo Brañas, 5 15701) de Santiago de Compostela, incluíndo o formulario de inscrición cumprimentado
acompañado dunha preview copy da
obra en VHS (sistema PAL) ou DVD
(Rexión 2), 2 fotogramas da obra e currículo e foto do director (300 dpi), material de prensa e publicitario, no caso de
dispor del, certificado de ter os dereitos
da obra en cuestión, e copia do guión e
sinopse traducido ao inglés, francés ou
castelán, para o posterior subtitulado.
Poderán enviarse todos os títulos que se
queiran polo mesmo participante, pero
cada título deberá ir co seu corrrespondente formulario de inscrición independente nun paquete separado co seu VHS
ou DVD, e todas as obras deberán indicar o título e o remitente. Información
completa en www.amalfestivalcom.

FESTIVAL CANCIONEIROS
A Fundación Barrié, co obxecto de po-

ANDRÉ MASSON

Trae o espectáculo musical
Castronós, unha viaxe ao
longo dos últimos cen anos
socio-políticos e culturais da
Galiza. Interpretada por Rocío González, Alfredo Rodríguez, Toño Salgado e Marcos
Correa; bailada por Carmela
Bueno e Olga Cameselle;
cantada por Ugia Pedreira;
musicada por Pedro e Pablo
Pascual; da autoría de Xavier
Picallo; está dirixida por Xan
Cejudo e poderemos vela
desde o mércores 13 ao sábado 16 ás 22h na sala Nasa.

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

SANTIAGODC
Un percorrido polas rúas,
construcións e arquitecturas
da cidade desde a metade do
século XIX até a actualidade.
Na antiga sede do Banco de
España até o 30 de setembro.

DE PROFUNDIS

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

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

EDUARDO ALMAJANO

As súas fotografías, Mantendo vivas as frechas amarelas, poden ser coñecidas
no Museu das Peregrinacións até este domingo 10.

A Assembleia de Mulheres do Condado
organiza este premio, dotado con 300
euros, para reivindicar os dereitos das
mulleres e denunciar a súa marxinalización e explotación, no que poderán participar todas as mulleres que o desexen,
con textos de temática libre relacionados
co tema proposto e de calquera xénero
literario e escritos en lingua galega. Os
traballos enviaranse por triplicado nun
sobre no que se fará constar no exterior
o título e pseudónimo da autora, e nun
sobre diferente, identificado co título da
obra e o pseudónimo, os dados persoais.
Remitiranse antes do 31 de agosto por
correo certíficado ao Local Social Baiuca Vermelha (rúa Redondela, 11 36860
de Ponteareas), a nome da AMC.

A FACTORÍA TEATRO

JESÚS OTERO IGLESIAS

O AFIADOR

IV CERTAME LITERARIO
FEMINISTA

men Flores e Laura Barba
este domingo 10 ás 20h30
na sala Nasa.

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

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

tenciar e fomentar entre os grupos folc
afeccionados o interese polo repertorio
do Cancionero Gallego, de Torner Bal y
Gay, e do Cancionero Musical de Galicia, de Casto Sampedro y Folgar, organiza este concurso no que se premiará
ao intérprete ou grupo máis destacado
con 6.011 euros, a gravación dun disco
editado pola Fundación e a participación nun concerto compartindo escenario cunha consagrada formación de
folc galega. As bases e o impreso de solicitude poden descargarse en www.fbarrie.org a partires do 11 de xuño.

Tui
■ MÚSICA

ESTACIÓN PRIMAVERA

O Festival Sinsal presenta
no Salón Teatro o concerto
da norueguesa Hanne Hukkelberg este xoves 7 ás 22h.

CODA
Esta banda toca xunto con
986 e 96 grados este xoves
7 ás 21h na sala Capitol.

FRANS BRÜGGEN

A Real Filharmonía de
Galiza vai dar un concerto
este xoves 7 ás 21h no Auditorio de Galiza.

MUNDO
É un dos principais promotores do hip-hop en Portugal e está este venres 8 ás
22h na sala NASA acompañado por Woyza e El Puto
Coke. Entrada adiantada 6
euros (para a tripulación 4).

Dominique A
A proposta máis anovadora

da nouvelle chanson francesa chega o sábado 9 ás 21h
ao Auditorio de Galiza,
nunha nova edición do ciclo
Sons da Diversidade. Entradas á venta en www.caixagalicia.es, no 902 434 443,
e na billeteira do Auditorio
a un prezo de 15 euros.

MALA RODRÍGUEZ

Considerada como unha das
representantes máis destacabeis do hip hop estatal, chega
co seu disco Malamarismo
este sábado 9 á sala Capitol.
■ TEATRO

TEATRO DE CERCA
A compañía catalá percorre
o país representando La
Carcoma, microrelato que
nos trae a conversa de dúas
amigas atrapadas entre as
súas vivencias e desexos:
lembranzas, sexo, homes,
construción da parella...
Dirixida por Quique Culebras e interpretada por Car-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse bolsas de residencia para estudantes
universitarios de 1º e 2º ciclo no curso 2007-08 en
centros do sistema universitario de Galiza, destinados a galegos e os seus descendentes que teñan a residencia familiar en territorio español pero fóra da
Galiza. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 29 de setembro do 2007. A información completa pode consultarse no DOG de 15 de maio.♦

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL
Convócanse axudas para o 2007 para o fomento
das frondosas caducifolias. Poderán ser beneficiarios os propietarios particulares, as agrupacións de propietarios, as cooperativas agrarias,
os pro indivisos, as comunidades de bens e as
comunidades de montes veciñais en man común.
As solicitudes deberán presentarse antes do 16
de xuño. A orde está recollida no DOG de 15 de
maio de 2007.♦

■ EXPOSICIÓNS

MÊS DA LÍNGUA
O C.S. Revolta, o Instituto
Camões, A.C.V. Casco Vello
e a Biblioteca Pública Central veñen promovendo unha chea de actos en torno á
língua galega. Este venres 8
ás 22h no Revolta celebrarase un espectáculo poéticomusical coa voz e a poesía
de Concha Rousia, José
Manuel Barbosa, Artur
Alonso Nouvelhe e José
Alberte Corral, acompañados coa música de Servando Barreiro; o sábado 9 haverá unha festa con moitas
sorpresas; o domingo 10
proxéctase ás 20h30 A passagem da noite, do portugués Luis Filipe Rocha.
Até o luns 11 temos no Revolta unha interesante mostra sobre Historia da Lingua
Galego-Portuguesa.

POSTAIS ANTIGAS

■ CINEMA

Podemos ollar esta mostra
no Museo Municipal.

ISABELLE HUPPERT

Vigo
■ ACTOS

XORNADAS
REPUBLICANAS
Amig@s da República organiza este ciclo de conferencias que se celebran no C.C.
Caixanova, no que vai intervir, o martes 12 ás 20h, Marc
Carrillo, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade Pompeu Fabra,
coa charla O marco legal da
lexislación represiva do
Franquismo (1936-1975).

A actriz francesa protagoniza este ciclo organizado polo
Cineclube Lumière e o
MARCO como complemento da mostra Novos Horizontes, no que podemos ollar, o
luns 11 ás 20h30 no Auditorio do Concello, Coup de
foudre (1983), de Diane
Kurys; o martes 12, Madame Bovary, dirixida por
Claude Chabrol en 1991; o
mércores 13 tocaralle o turno a La séparation (1994),
de Christian Vincent.
■ EXPOSICIÓNS

NOVOS HORIZONTES

Esta mostra reúne, até o 23 de
setembro, no MARCO a un
conxunto de destacados artistas contemporáneos de nacionalidade francesa, que
abordan diversos temas que
se entrecruzan baixo un fío
condutor común, a súa preocupación polo contexto social
e político na Francia actual.

LOMARTI

Teatro Social: esculturas
que podemos coñecer até o
sábado 30 na galería Fernando Magdalena.

FUME

As pinturas de José María
Baez expóñense na galería
María Prego até o martes 19.

NÓS, TI

Podemos ollar as obras de

PREMIOS
Á INNOVACIÓN EDUCATIVA

Con esta iniciativa a Consellaría de Educación pretende fomentar a innovación
educativa e recoñecer o traballo realizado
polo profesorado que, individual ou colectivamente, está a desenvolver prácticas educativas innovadoras e materiais
educativos que supoñan a utilización de
ferramentas propias da sociedade da información. Para participar establécese a
modalidade A para o recoñecemento da
actividades de innovacións metodolóxicas e didácticas sobre calquera área e sobre a organización dos centros docentes;
a modalidade B destinada a premiar materiais ou recursos dirixidos ao alumnado
con necesidades específicas de apoio
educativo, a materiais relacionados co
plurilingüismo destinados á utilización
nas seccións bilingües e a materiais relacionados co ámbito científico-tecnolóxico-matemático. Todos os traballos deberán ser redactados e presentados en lingua galega, impresos e en CD-ROM, deben ser orixinais e inéditos, e entregaranse ou enviaranse antes do 15 de setembro
á Consellaría de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galiza, en Santiago de Compostela, según os requerimentos e cos correspondentes documentos esixidos pola organización, que se poden consultar e descargar na sección de
contidos educativos, premios e concursos
do portal www.edu.xunta.es.♦

Miguel Pereira até o domingo 10 na sala I do C.S.
Caixanova.

ZÉ TOMÉ
Expón na Casa do Libro a
serie de fotografías Caso
pechado –portas e fiestras
tapiadas–.

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

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

JAZZ EN PORTUGAL
Podemos visitar esta mostra 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 unha intervención no Espazo
Anexo do MARCO.

LEOPOLDO NÓVOA

O veterano artista expón na
galería PM8 vinte obras realizadas nos últimos sete
anos. Até este sábado 9.

CRISTINA F. NÚÑEZ

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

THE FACTORY:

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

Dominique
A esta o
sábado en
Sons da
Diversidade
no Auditorio
de Galiza.

■ Psicólogo especializado en familia
e vítimas de violencia. Posibilidade de
resolución de conflitos, prevención, reformulación de proxectos de vida. Para particulares e institucións. Primeira consulta
de balde. A Coruña. Telf. 981 134 144.
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.

Lolas
represéntase
no teatro
Ar te Livre
de VIGO os
venres e
sábados.

MANS
Mostra de escultura de
Carlos San Claudio no teatro Ensalle (Chile 15) dentro 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 presenta, até o 24 de xuño, esta mostra organizada en colaboración co Museo do
Deseño de Zurich, na que
se recolle unha coidada selección de significativos
anuncios icónico-escriturales do século pasado.

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

A Rede

norte de Portugal. O sábado
9 poderemos escoitar o Proxecto Combo, ás 11h30 no
Calvario, ás 13h na Praza da
Independencia e Travesas, ás
17h30 no Príncipe, e ás
19h30 en Montero Ríos.

DEVIL IN ME

Os portugueses tocan, xunto cos locais Ofensiva, este
sábado 9 na Iguana Club.

XERACIÓN 07

Na planta baixa da Casa das
Artes podemos escoitar o
martes 12 ás 21h dentro do
Ciclo de Xóvenes Intérpretes
Musicais á Ensamble Poulenc 2007, no concerto París
segundo Lempicka e Poulenc, con aforo limitado e entrada mediante convite, a recoller no propio recinto a partir das 18h; no auditorio Martín Codax do Conservatorio
Superior de Música tocarán o
mércores 13 ás 20h30 os pianistas Rasa Biveiniene Jakutyte e Pablo Diago, nun
concerto con entrada libre até
completar aforo.

SINSAL PRIMAVERA
O martes 12 ás 21h poderemos escoitar no Salón de
Actos do MARCO a Bluviolin, un proxecto que vira
arredor da figura da violinista norteamericana Rebecca Moore.
■ TEATRO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DA FABA

www.fabadelourenza.org
Páxina electrónica do Centro de interpretación da faba de Lourenzá para difundir
as calidades desta leguminosa e as técnicas tradicionais do seu cultivo na Mariña.
Inclúe unha descrición da situación desta
planta no mundo, datos sobre o museo que
hai en Lourenzá dedicado á faba, receitas
gastronómicas e datos da festa da faba.♦

DOCUMENTOS

Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional
como The Atlas Group /
Walid Raad, Bleda y Rosa,
Luc Delahaye, Juan Manuel Echevarría, Jacques
Fournel, Sebastián Friedman, Brian Mckee, AnnSofi Sidén, ou Alec Soth
presentan, a través de vídeos
e fotografías, diversas maneiras de documentar a realidade contemporánea.

MAR VICENTE

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

IMAXINA SONS
Como actividade parella a
este festival celébrase nas rúas da cidade unha mostra de
jazz, na que as protagonistas
son as escolas de Galiza e o

BUH!
O sábado 9 ás 18h Berrobambán representa no Auditorio Municipal esta peza dirixida por Paula Carballeira.

LOLAS
Arte Livre presenta os venres
e sábados ás 21h30 e os domingos ás 20h30 este espectáculo prohibido polo nazismo, que protagonizan Humy
Donado, Marga do Val,
Agustín Leirós, Marta Villar e José L. Miranda. Entradas en www.tal2005.com
a 10 e 13 euros.

■ Búscase persoa, preferibelmente que
non sexa fumadora ou estudante, para
compartir piso novo, amoblado, luminoso, exterior, na zona de Conxo (Santiago de Compostela), perto do Campus
Sur e dos Hospitais, nunha zona tranquila e aparcamento doado, a 15 min do
centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

mingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase 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.

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

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

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

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a do-

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

Municipal Abade Pedrosa
deste concello –ao norte do
Porto– catro mostras de
banda deseñada de autores
portugueses e galegos. O
programa engloba outras actividades como concertos.

Por to
■ MÚSICA

FESTIVAL MESTIÇO
Na Casa da Música que comeza este xoves 7 de Junho
ás 22h30 con Coup de Bam
(composto polo austríaco
Wilko Goriany –teclados,
bateria e programación– e
polos turcos Özden Öksüz

■ Arréndase piso no Porto do Cabo en Cedeira (A Coruña). Razón
nos telf. 982 120 839 e 676 727 518.

2–

–saz, percusión e voz– e
Metin Yilmaz –guitarra e
voz–) este trío aposta polo
groove pop poliglota, nu
jazz, electrónica e música
étnica, tendo como convidada á vocalista Barbara
Bandi. Ao día seguinte teremos a Sergent Garcia
World Music, rock latino,
fusión, salsa e reggae son algúns dos xéneros visitados
polo o músico francés,
acompañado por unha super
banda, o colectivo Iyé Ifé
(composto por oito instrumentistas). Shantel & Bucovina Club Orkestar
(Disko Partizani Tour 07)
traenos os ritmos frenéticos

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.
■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto
e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o ordenador nun moderno transistor do s. 21 para sentir os
ouveos e música contemporánea desta emisión.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vacacións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.♦

dos Balcáns convertendo
nunha festa por onde quer
que pase. Billete para 2 días:
16 euros (xoven até 25 anos
13); billete 3 dias 24 euros
(xoven até 25 anos 19).

Bruxelas
■ MÚSICA

IALMA

■ MÚSICA

As galegas asentadas en Bélxica tocan o sábado 9 no Cinquantenaire, co gallo do Día da
Mobilización Internacional en
solidariedade co pobo palestino.

TRIANGULO
AMOR BIZARRO

CURSOS DE GAITA
E PERCUSIÓN

Lisboa

Un dos grupos galegos
máis em voga –ninguén fica indiferente á súa proposta fresca e electrizante– van
estar na I edición do Alive
Festival, a celebrar do venres 8 ao domingo 10.

Entre o 10 e o 17 de xuño impartidos polo coñecido gaiteiro Suso Vaamonde e o acordeonista e percusionista Xosé
Lois Romero (Nova Galega
de Danza). Máis información
en www.muziekpublique.be♦

Non vos riades que o conto é triste

Braga
■ MÚSICA

REBECCA MOORE
AND THE PREVENTION
OF BLINDNESS

No Theatro Circo este venres 8 de xuño ás 22h. Recoñecida polas criacións na
música experimental e no teatro como musa de Jeff Buckley, a artista neoiorquina
Rebecca Moore chega por
primeira vez a Portugal, cun
espectáculo composto por
temas dos aclamados Admiral Charcoal’s Song e Home
Wreckordings 1997-1999.

Santo T irso
■ EXPOSICIÓNS

V ENCONTRO DE
BANDA DESENHADA
A iniciativa da Associação
Cultural Tirsense, entre 1 e
24 de xuño, están no Museu

Pouco pedagóxico é ese costume, tan repetido en revistas e xornais, de ofrecernos como exemplo de boa arquitectura casas a pé de praia e que, no mellor dos casos, non cumpren nin co sentido común nin coa lexislación. Na Galiza, semana si, semana non, algunha delas chega obscenamente ás planas dos xornais para demostrar que quen fixo a lei, fixo a trampa.♦
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Anuncios de balde
■ Casa en primeira liña de praia con
garaxe, equipada para 6 persoas, en
Porto Cubelo (Lira - Carnota) arréndase as 1ª quincenas de xullo ou setembro por 600 euros. Telf. 981 761 158.

M

edia España preocupada porque se lle
rompe a patria. Os
nosos tataravós pensaban que
Cuba sería sempre española.
Cánovas dixo que mantería a
guerra “até o derradeiro ho-

me e a derradeira peseta”. En
1969, Franco, representado
sobre o terreo por Fraga, desprendeuse da Guinea petroleira sen mover un músculo.
Á inversa, ocorre que hoxe
Portugal é bastante máis es-

pañola que hai trinta anos e
leva camiño de converterse
nunha comunidade autónoma, dependente de Madrid. A
historia di que non hai unións
sagradas, nin rupturas absolutas. A vida é móbil.♦
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Carlos Valcárcel
‘Andrés do Barro tiña máis éxito que os Beatles’
H. VIXANDE
Vén de poñerse á venda
“Manifesto dobarrista, Un
disco tributo a Andrés do
Barro”, no que participan 30
grupos galegos. Un dos que
realizan versións do autor
d’O tren é Carlos Valcárcel,
do grupo Projecto Mourente.
Andrés do Barro, sóame.
Foi o primeiro número un nas
listas españolas facendo pop en
galego e fíxoo durante o franquismo. Até que chegaron Os
Resentidos nos oitenta, ninguén
foi capaz dunha proeza semellante. Logo, con Fraga, dicíanos
que Marta Sánchez era a cantante galega, mais para min a referencia é Andrés do Barro.
Un precursor.
Con moitos seguidores. Fixo
un pop moi do seu tempo, con
influencia do soul ou do funk.
Hoxe só nos dous últimos anos
fíxose algo así con certa consistencia e con bastantes grupos.
Antes estiveron Os Resentidos e
a experiencia de Xabarín, mais
limitado a tres ou catro estilos. É
certo que o rock e o ska mantiveron a chama da música en galego
mais non é o son que me atraia.
O pop de Do Barro si.
Fáleme do disco.
A min contactáronme para
colaborar. Varias persoas comezaran a falar de facer este disco e
enviaron correos electrónicos a
todo o mundo e a min pareceume
estupendo. Logo interviñeron
Falcatruada e A Regueifa para
facer a xestión de dereitos e a
gravación. Ao final, sumáronse
penso que 31 grupos. Algúns
nunca usan o galego e o disco é
positivo porque representa unha
experiencia que pode levalos a
empregar máis o noso idioma.

Nese disco vostedes interpretan Corpiño xeitoso.
Vostedes... temo que Projecto
Mourente é unha persoa soa: eu
mesmo. Cando me contactaron,
pensei nesa canción, aínda que
coñezo bastante a discografía de
Do Barro. Corpiño xeitoso gustábame e mesmo gravei algúns
compases mais sen convicción
porque podía escollela outro grupo. Finalmente, comenteino e
deixáronma facer a min.

Nese disco o grupo Tesouro
tamén fai unha versión de Corpiño xeitoso.
O tren tamén está repetido. A
versión de Corpiño xeitoso de
Tesouro é moi diferente á miña.
A deles é máis indie e tranquiliña. A miña máis bailábel e electrónica, como a música que fago.
Nas listas de éxito do ano
setenta, Corpiño Xeitoso alcanzou o primeiro posto en
España.

Porque é moi comercial para
o seu tempo. Dígoo no bo sentido da palabra. Esa tamén é a miña idea: facer algo bailábel.
Corpiño xeitoso situouse
por diante de In the summertime, de Mungo Jerry, que foi
segundo, e Un rayo de sol, dos
Diablos, que foron terceiros.
É moi na liña de Un rayo de
sol, unha canción do verán. Salvado Andrés do Barro, até a experiencia do ano pasado con A
polo ghit non houbo unha intención en Galiza de facer música
para a maioría da xente.
Naquela lista había tres temas galegos. Ademais do de Do
Barro estaba un de Xoán Pardo e outro de María Ostiz.
Xoán Pardo foi amigo de Do
Barro e Xulio Iglesias tamén meteu frases en galego nas súas obras.
O público estaba receptivo e os artistas eran propicios, mais cando
triunfaban pasábanse ao castelán.
Só Do Barro foi leal á lingua.
De todas formas é fantástico que puidera chegar até alí.
Había unha apertura do réxime. O seu éxito demostra que se
pode facer galego e non só chegar á lusofonía. Tamén se pode
vender en España.
Corpiño xeitoso tamén estivo na lista de éxitos por riba de
Condor pasa de Simon e Gartfunkel e Let it be dos Beatles.
É normal, a música de Andrés do Barro era de proximidade, tiña máis público que os
Beatles.
Entre 1969 e 1972 Do Barro
tivo cinco números un.
Tamén é xusto polo seu nivel
musical, as súas cancións aínda
enchen as pistas. É unha magoa
que houbese que agardar a que
morrese para recoñecerlle os
seus méritos.♦

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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De Vigo a
Gondomar
FRAN ALONSO

P

or segunda vez, vivirei nun concello gobernado polo BNG. A
primeira e ilusionante ocasión foi na cidade de Vigo,
gobernada por Luís Pérez
Castrillo. Daquela (e á marxe das equivocacións que
cometese o goberno municipal), o pacto co PSOE comezou marcado pola escandalosa política chantaxista de Carlos González
Príncipe, moi pouco interesado no goberno da cidade
e atarefado en sobredimensionar de xeito miserable o
seu cupo de poder a costa
dos propios intereses dos
votantes. O grave é que se
produciu con grande impacto mediático e a silenciosa complicidade dos
mediadores de opinión, que
non abriron a boca para recriminarlle a Príncipe a súa
actitude. A pobreza do
comportamento político do
PSOE (que Emilio Pérez
Touriño non quixo ou puido corrixir) mediatizou as
relacións entre os socios do
goberno e a cidadanía para
toda a lexislatura.
Agora, en Gondomar, o
comportamento inicial do
PSOE ameaza con querer
repetir ese triste episodio de
deslealdade que eu xa vivira como cidadán vigués. Alfonso de Lis, o líder do
PSOE, que conta con catro
concelleiros inexpertos, reclámalle a alcaldía ao BNG
de Antonio Araúxo, que está á fronte de cinco concelleiros de confrontada experiencia municipal. Sorprende esa prepotencia nunha
persoa acabada de chegar á
política activa local, onde
aterra tras un duro conflito
interno do PSOE, con escisión incluída. De Lis está a
dar mostras de ser herdeiro
da escola viguesa de Príncipe, unha escola política que
antepón a ambición persoal
por riba do servizo á cidadanía que debe primar na
democracia. É evidente que
os pactos desde Santiago lle
van outorgar a alcaldía ao
BNG, pero se esa actitude
anuncia o tipo de colaboración que o PSOE local vai
prestar durante toda a lexislatura, estaremos ante un
novo episodio de mediocridade política. Se o PSOE
local ten medo a ser eclipsado polo BNG durante os
vindeiros anos, o que ten
que facer é traballar con
enerxía e honestidade para
que non suceda. E tal e como o BNG de Nigrán apoia
sen pretextos un alcalde do
PSOE, o PSOE de Gondomar debe facer o mesmo
cun alcalde do BNG. En caso contrario, o futuro de De
Lis tamén sería incerto, pois
nin en Gondomar existe o
poder mediático de Vigo
nin el ten a proxección política de Príncipe.♦

