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As grandes eléctricas
pretenden monopolizar a súa explotación

O BNG enfróntase
a Madrid polo control
da enerxía eólica
PA C O VILABARR O S

O VOTO EMIGRANTE
Anxo Lugilde

H ai unha G alicia que vive fóra
d as nosas fronteiras e que tamén existe.
¿ Q ue dereitos políticos podemos
concederlle? O deb ate ten raiceiras
históricas, dende a Restauración ata
os nosos días, e tampouco somos o único
p aís do mundo que vive esa circunstancia .
O autor denuncia a continuid a de
na G alicia exterior d a máis vella política
caciquil ao tempo que tra z a un retrato
dos g alegos na Latinoamérica de hoxe.

GALIZA ESTASE A XOGAR A SÚA CAPACIDADE DE DECISIÓN
e control sobre os recursos enerxéticos (os sextos do mundo en
enerxía eólica) ou que estes sigan en mans dos empresas eléctricas con sede en Madrid. A Xunta está tentando pór en marcha mecanismos para favorecer que unha parte dos beneficios
económicos xerados polas instalacións enerxéticas (non só eólicas) revertan en beneficio da sociedade galega, poñendo en
marcha un novo modelo de xestión que permita a participación
pública na propiedade, o beneficio dos donos das terras, a sustentabilidade ambiental e un compromiso estábel con Galiza
dos empresarios eléctricos. Fronte ás mobilizacións populares
da década do 1970, sen medios e reprimidas de xeito contundente, hoxe empréganse leis e decretos. Ambos os métodos
forman parte da mesma política. Non se trata de poñerlle couto ao progreso, como algúns pretenden no caso de Reganosa,
favorecendo a dependencia foránea, senón de ser donos dos
nosos recursos. “A resposta está no vento”, cantou Bob Dylan,
flamante premio Príncipe de Asturias das artes 2007.♦

Os nacionalistas
flamengos
gobernarán
Bélxica
(Páx. 19)

Francia: un
sistema electoral
que lamina
a oposición
(Páx. 20)
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Acciona, a máis beneficiada polo reparto de Fraga, non creou ningún
posto de traballo en Galiza e paga os impostos en Madrid

A Xunta reformará a lei para controlar
a produción eólica
AFONSO EIRÉ

Quen vai controlar os recursos naturais de Galiza? A Xunta pretende que a
enerxía eólica sexa visada desde San Caetano e os seus beneficios sirvan para
o desenvolvemento de Galiza en xeral e dos propietarios do monte en particular.
Hai máis de 75
303/2001) conceanos que os oligoesde as empresas déndolle as mepolios eléctricos
llores áreas de
se fixeron coas galegas do sector
vento e, polo tanconcesións para
to, as de máis gaexplotar os ríos eólico consideran
nancia, ás grandes
galegos anegando que no caso
empresas eléctrias mellores terras.
cas españolas.
O futuro da ener- de presentar un
Fenosa, Enel,
xía está agora nas
Endesa e Ibercontencioso
ante
a
eólicas. Galidrola non só quez a volve ser unha UE esta anularía as
daron coas megran potencia, a
llores zonas, sesexta no mundo concesións eólicas
nón que o actual
neste sector, cunGoberno se atopa
ha potencia insta- realizadas polo
ante a imposibililada de 4.078 medade de outorgargavatios, e unhas anterior Goberno
lle a concesión a
posibilidades inunha nova emmensas, segundo
presa, porque,
recoñecen datos
aínda habendo
oderían acceder
oficiais e fontes
espazo para máis
ás
concesións
do ramo.
virandelos, ninUn empresa- de parques eólicos
guén pode entrar
rio do sector conunha zona enméntanos como outras empresas,
tregada a outra
Fenosa e Enel pecompañía. Estadiron a concesión entre elas varias de mos na mesma
de 500 megavasituación que
tios cada unha en capital galego moi
cando se repartiExtremadura e lo- interesadas nestes
ron os ríos. O
go se deron conta
Miño para Fenode que por cada proxectos
sa, O Sil para
megavatio instaIberdrola... A UE
industriais,
que
se
lado ían perder un
demandou
do
millón de euros. vían imposibilitadas goberno español
“Alí non teñen
que modifique a
vento, en Galiza polo reparto actual. lexislación sobre
sobra, por iso toconcesións hidas as grandes
droeléctricas por
empresas queren
considerar que é
parques eólicos aquí”, afirma. A contraria aos principios da libre
Xunta prevé que se produzan competencia. Desde a Consella6.500 megavatios antes do 2012. ría de Industria e desde as emPero a enerxía eólica en Gali- presas galegas do sector eólico
za tamén está hipotecada. A Xun- consideran que no caso de preta, no tempo da presidencia de sentar un contencioso ante a UE
Manuel Fraga, repartiu a xeogra- esta anularía as concesións eólifía de Galiza no 2001 (decreto cas realizadas polo anterior Go-
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de evitar a comconseguindo para
pra venda dos
gora valorarase
Galiza polo medereitos eólicos,
nos unha gran fac- para a adxudicación c r e a n d o u n h a
toría de ensamblacláusula antiesxe de aeroxenera- dos parques eólicos peculación. Indores.
clúese así un
o investimento
Industria taapartado que
mén tenta incluír dos adxudicatarios
obriga a calquera
no novo decreto
empresa a acreen
instalacións
unha cláusula que
ditar fondos proimpida a concen- industriais e plantas pios que cubran,
tración dos parpolo menos, o 20
ques eólicos No de compoñentes,
por cento do inprimeiro borrador,
vestimento. Nos
prevíase que nin- conseguindo para
últimos dez anos
gunha empresa
o 60 por cento
Galiza
polo
menos
obtivese máis do
dos parques au25 por cento das unha gran factoría
torizados mudaconcesións
ron de mans aínanuais. No novo de ensamblaxe de
da antes de instadecreto, logo de
larse o primeiro
aeroxeneradores.
escoitar as empremuíño, mercados
sas, que se queicase sempre poxaban de que non
las grandes empoderían planifipresas.
car subestacións e
utro xeito
planos industriais,
Un beneficio
contémplase que a
para Galiza
de
control
será
concesión
dos
2.500 megavatios o de evitar a compra O BNG pretende
que Galiza pretenque unha parte
de adxudicar até o venda dos dereitos
dos grandes be2012 se realicen
neficios do seceólicos,
creando
dunha soa vez.
tor eólico rever“Non é que se lles unha cláusula
tan no erario púabra a porta ás
blico galego e
grandes empresas antiespeculación.
nos propietarios
eléctricas, como
dos montes.
afirmou
algún
Pretenden
medio, senón que,
conseguilo cos
ao xestionar todos os megavatios criterios de valoración para realide vez, teremos maior control zar as novas concesións. Puntuasobre as adxudicacións para que rase de xeito decisivo que os
non se dea unha concentración propietarios lle poderán “regalar
no sector”, afirma o director xe- á Xunta accións con carácter voral de Industria, Anxo Calvo.
luntario”. Algo que xa a maioría
Outro xeito de control será o de empresas realizaron nas últiVén da páxina anterior

A

O

José Manuel Entrecanales, propietario de Acciona, á dereita, Fernando Blanco, conselleiro de Industria, Innovación e Turismo.

mas concesións promovidas polo
actual Goberno, concretamente
dez proxectos aprobados cedéronlle á Xunta o 10 por cento do
parque eólico.
No primeiro borrador, Industria pretendía incluír de xeito
obrigatorio a cláusula de que tiña que posuír o 10 por cento de
calquera novo parque. As principais empresas presentaron alegacións e os informes técnicos
obrigáronlle á Xunta a tentar un
novo camiño para non arriscarse
a perder nos tribunais diante de
futuros recursos, declarando ilegal a norma que obrigaba a ter
de socios a quen non querían,

aínda que fose a Administración.
Para que os propietarios dos
montes se beneficien da instalación dos aeroxeneradores Industria estabelece que unha puntuación maior para aquelas empresas que remuneren os propietarios dos montes nos que se instalen os parques eólicos “en función do seu rendemento”.
Até o de agora as firmas eólicas non tiñan a obriga de acadar
un acordo cos propietarios dos
montes. Entraban pola brava
acolléndose ao dereito de expropiación que fixaba prezos ridículos. Unha sentenza en Chantada
veulles dar xa a razón aos veci-

ños que se opoñían a esta fórmula de baixas compensacións. Nos
requisitos tamén se contempla a
salvagarda dos parques eólicos
nos espazos protexidos.
Pero a guerra entre as grandes eléctricas e o BNG segue.
Os nacionalistas lograron que o
goberno central non igualase as
primas para a instalación de
parques eólicos, sendo, na práctica, quen realizase as concesións, segundo tiña pactado cos
oligopolios (ver A Nosa Terra,
nº 1.267). Agora o que pretenden, co apoio de Madrid é que a
Xunta non anule os dereitos adquiridos.♦

Os 24 maiores encoros xa superan en sete anos o período de explotación concedido

O Estado rexeita reverter ao dominio público
os encoros coa concesión caducada
Os 24 maiores encoros hidroe- sionais e para impedir que o tempo
léctricos de Galiza acumulan xa de explotación supere os 75 anos
un período de explotación medio pola vía de acumular prórrogas por
de 82 anos, sete
realización
de
máis que os 75
obras nas súas insanos fixados pola
talacións.
Comisión
Lei de Augas. PeNa súa resro o goberno cenposta a ministra
Europea
dirixiuse
tral rexeita comeCristina Narbona
zar os trámites formalmente ao
eludiu esclarecer
para a reversión
se vai apoiar esta
ao dominio públi- Estado español para demanda galega
co dos encoros
ou non. Limitouque xa superaron instalo a que
se a contestar que
os 75 anos de
si poderían estumodifique
a
concesión.
dar os casos nos
As
grandes lexislación sobre
que
“existan
empresas eléctriaproveitamentos
cas, concesiona- concesións
hidroeléctricos
rias, non donas,
con efectos prehidroeléctricas,
por
destes encoros, esxudiciais para os
tán a utilizar a estimar que o actual ecosistemas flutrampa legal de
viais”.
obteren prórrogas sistema ten un
Para Jorquesobre a concesión
ra, o silencio da
de explotación dos carácter discrecional ministra sobre
recursos naturais
os grandes encoen dominio públi- e arbitrario.
ros e a súa resco mediante a reaposta de actuar
lización de pequeunicamente nas
nas obras nas súas instalacións.
minicentrais “deixa claro que
O BNG, por medio do senador non ten a menor vontade polítiFrancisco Jorquera, demandou do ca de revisar o actual sistema
goberno do Estado que modifique de concesións”. Jorquera afira lei para reducir os prazos conce- ma que esta postura do goberno

A

“evidencia a súa submisión aos
oligopolios que controlan o
sector (Iberdrola, Unión Fenosa e Endesa).
A Comisión Europea dirixiuse formalmente ao Estado

español para instalo a que modifique a súa lexislación sobre
concesións hidroeléctricas ao
estimar que o actual sistema ten
un carácter discrecional e arbitrario que “fortalece considera-

belmente a posición privilexiada dos actuais titulares dos dereitos de explotación das augas”. Polo tanto, afirma a UE, é
contrario aos principios da libre
competencia.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Universidade ‘en B’

Felipe González

DAVID OTERO

A noticia a p areceu o
6 de xuño en El
Econo mista . Resulta que
os produtores de
automóbeis van pedir
melloras no ferrocarril
p ara trasla d ar os
vehículos que fa brican.
Segundo eles, as
estra d as están moi
atasca d as e encarecen
o transporte. Pois que
se animen. Sería
interesante ver unha
camp aña de Renault,
C itroën e comp añía a
favor do tren.

Os Estados Unidos
veñen de dicirlles aos
serbios: se a dmitides de
bo grao a
independencia de
Kosovo, deixámosvos
entrar na O TA N . A
oferta é imaxinativa:
primeiro a O TA N
bomb arde a Belgra do e
o resto do p aís
mostrando especial
interese polos autobuses
que cruz an pontes e
non teñen esca p atoria
posíbel; logo sácanlle
os untos: o territorio
histórico de Kosovo e,
finalmente, ofrécenlle o
reg alo de entrar no
propio org anismo
bomb arde a dor, o que
significa cederlle b ases,
esp a zo a éreo e
sold a dos e p a g ar a
cota proporcional de
intendencia.

Quintana di nunha
entrevista que o B N G
non se define por ser
de esquerd a [até Blair é
de esquerd a], senón
por nacionalista . Un
lector pregunta: “e se
non é de esquerd a ,
entón de que é, de
centro?”. A resposta é:
pois non, do centro
non, en todo caso do
Noroeste.

Putin vén de gañarlle
unha pequena ba z a
táctica aos occidentais

O autor indica que para lograr melloras globais na nosa economía cómpre eliminar prácticas escuras na contratación, por exemplo nos traballos relacionados tanxencialmente co ensino superior.

P

aul Krugman, na introdución ao seu libro La era de las expectativas limitadas, reduce a tres os asuntos fundamentais de calquera economía: o emprego, a
produtividade e a distribución da renda. Ou
sexa, o que vén sendo primeiro, o conxunto
de persoas que crean riqueza, segundo, a súa
capacidade de xerala cos factores disponíbeis: forza de traballo, capital e tecnoloxía e
terceiro, o reparto dos frutos obtidos. Dos
tres puntos, eu
chamo a atención sobre o seer profesor
gundo: a produtida USC
vidade, a capacidade da xente panon só ten
ra xerar riqueza.
Nun contexto de
vantaxes
globalización
económica, soaá hora
mente unha mede
aparcar
llora substancial
da produtividade
senón
que
pode garantir un
crecemento susde querer
tentábel. Esa memontar unha
llora non se acada dun día para
empresa,
outro senón a
medio ou longo
os
gastos
prazo, e esixe
apostar polo indo persoal
vestimento en
sopórtaos
formación, educación e I+D. É
a propia
por isto que nesta
aposta no tempo,
institución”
na
sociedade
económica da
Galiza do século
XXI, os actores protagonistas para acadar ese
cambio, as institucions clave son a Administración, a universidade e a empresa, pero
dentro destas é a universidade o organismo
receptor de fondos, onde se vai materializar
o cambio que fará posíbel o outro cambio, o
obxectivo de incrementar a nosa produtividade.
A pesar deste obxectivo, na realidade do
noso país existen procesos anti-progreso, anti-desenvolvemento. Vou expor un caso de
mala práctica na Universidade de Santiago
de Compostela (USC). Nesta universidade, o
profesor Miguel Otero Simón constituíu en
xaneiro do 2006 unha empresa chamada Galexport, SL, da que figura coma administra-

‘S

dor único. No 2006, polo mes de xuño, eu
comecei a traballar nesa empresa. Non tiña
ningún tipo de contrato, xa que Otero me dixo que a o feito de facer un contrato dependía do que pasase co Igape (que ten que avaliar os estudos de mercado que fai Galexport
para despois subvencionalos nunha porcentaxe superior ao 50 por cento e que así o prezo
final do estudo sexa moi accesíbel para a PEME galega que o encarga), pero ao recibir o
pagamento do primeiro mes descubrín que
me pagou con cartos da USC, xa que era esta a ordenante da transferencia.
Menudo chope! Ser profesor da USC non
só ten vantaxes á hora de aparcar senón que
se se quere montar unha empresa, os gastos
do persoal os soporta a propia institución.
Cando me decatei do “sistema” decidín deixar a empresa e denunciar a situación de precariedade laboral na CIG.
Regularizar o traballo non declarado é un
obxectivo fundamental da Estratexia Europea polo Emprego defendida pola Comisión
da UE, e resulta que en Galiza a propia Universidade está a vulnerar este obxectivo. Hai

que ter en conta que a regularización é a ferramenta máis eficaz para combater o “efecto chamada” xa que os inmigrantes ilegais
que poñen en risco a súa vida non veñen se
van atopar no territorio de destino barreiras
ao “traballo sen papeis”. Cando veñen é cando saben que unha vez cruzada a fronteira
haberá empresarios que os usarán sen faceren preguntas, sen ningunha preocupación
polos seus dereitos como traballadores.
Este é un exemplo dunha universidade
“respectuosa” coa tradición da economía somerxida, dunha Galiza “arxentinizada” que
convén deixar atrás canto antes. Ensino: se
queremos que o obxectivo da produtividade
non se converta nun espellismo, nun cosmético que se aplicará sobre os beizos dunha
sociedade enlarafuzada, temos que rexeitar
este tipo de prácticas. É unha loita de todos
os días mellorar o “apartado institucional” no
diamante da sustentabilidade da economía
galega, apartado no que a universidade xoga
un rol esencial para acadar o incremento da
nosa produtividade. Títulos sí, pero contratos
tamén.♦

Cartas

Cada un no seu sitio
Todo volve á normalidade, despois dunha campaña electoral
que diría que foi unha das máis
tranquilas que recordo, pois até
se celebrou un pleno no medio
da campaña. Algo está cambiando. O resultado final puxo a cada
un no seu sitio, no lugar que lle
corresponde. Algúns non aceptan os resultados, simplemente
porque teñen que ir para a casa, e
miraron como aquel que eles
pensaban que era o lobo ou a
maldade infinita, conseguiu
maioría absoluta. Supoño que a
partir de agora tampouco vai haber problemas polos casamentos
no concello de Bueu. En Cangas
era inevitábel un cambio de rumbo, pouco faltou para que se de-

se hai catro anos, pero nesta ocasión, e coincidindo cos momentos nos que o candidato do PP
botou peito, asoballando e créndose con máis poder que a propia Xunta, si se produciu o relevo.
En Moaña os resultados tiñan

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

que ser os que se deron; para min
non houbo sorpresas. Segue habendo unhas faixas de idade cun
voto moi decidido para as distintas formacións políticas que
cómpre valorar adecuadamente
para o futuro. Dicir tamén que
me pareceu unha temeridade que
Manoel Soto se apropiase das siglas do Partido Galeguista, que
nada ten que ver co que el representa. Por cuestións de espazo
non vou falar de Marín e de Vilaboa, que tamén forman parte
do Morrazo. A península do Morrazo volve ser vermella porque
esa cor estaba na terra e o regar a
semente, saíu e multiplicouse de
novo. Recordo hai oito anos,
cando Manuel Fraga dixo en
Cangas que expulsaran os roxos
do Morrazo, remataba a penínsu-

la vermella, e que as ordes do PP
no pararían até recluílos nas Cíes. Hoxe, o poder popular desapareceu do Morrazo, da Xunta,
do goberno do Estado e dun
montón de alcaldías de Galiza,
pero eu non quero que os manden para as Cíes, polo respecto
que lle teño ao medio ambiente,
cabemos todos nas vilas, pero
cada un no seu sitio.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

O debate sobre Israel
Non sei a razón de que estas últimas semanas o Faro e outros
medios socialistas deixasen de
insistir no problema israelita do
BNG. A verdade que xa o boto
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Vítimas da lingua galega?
HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

Neste artigo, o seu autor sostén que o feito de que un agresor se presente como agredido ou o opresor coma oprimido é un clásico mecanismo de simulación política coa finalidade de manter a situación de imposición de xeito inalterado. Refírese á campaña contra o decreto do galego nos centros de ensino e dá a claves xurídicas que poñen de manifesto a constitucionalidade dese decreto.

C

ada vez que agroma feblemente algún
sinal recordatorio de identidade do noso pobo, a militancia do nacionalismo
español salta alporizada, amosando o seu talante colonial, o odio a nosa diferenza, e a súa
cativez intelectual. O tímido proxecto de uso
e normalización do idioma galego no ensino
serve agora para representar unha opereta
rancia, protagonizada polos herdeiros dos decretos, ordes, circulares, instrucións e demais
artillería, que desde hai catrocentos anos perseguiu ás linguas diferentes do español; serve
para orquestrar unha infame campaña na que
se acusa de tentar impor a nosa lingua a unha
sociedade e a un alumnado que vive arrodeado polo español; serve para se presentaren como vítimas prestas a ser fagocitadas por unha
lingua, a galega, á que consideran como bárbara e indigna de ser vehículo de cultura e comunicación. Chaman pola lei e o dereito con
argumentos espurios que se enmascaran baixo a pretendida vulneración de dereitos fundamentais, cando a verdade é que a Administración galega pouco ten de temer dos argumentos xurídicos que esgrimen os autores
desta campaña. Persoalmente devecería por
unha normativa do galego mais atrevida, que
lindase a legalidade española, e que como a
catalá, obrigue a dar pasos efectivos nunha
verdadeira aposta legal pola normalización
lingüística. Vexamos dous argumentos
pretendidamente fulcrais da campaña:
Primeiro: Os pais teñen o dereito constitucional a escolarizar aos seus fillos en castelán. Para o Tribunal Europeo de Dereitos
Humanos, así como para o Tribunal Constitucional Español o dereito de escoller a lingua do ensino non forma parte do dereito á
educación nin se pode invocar directamente
da Constitución, senón que este é un dereito
de configuración legal, é dicir, tería que ter
soporte nun instrumento normativo que lle
dera cobertura. Será o modelo educativo,
quen por Lei, deseñe o ámbito territorial e
curricular das diferentes linguas. Xuridicamente debe facerse a diferenza entre dereitos lingüísticos e dereito á educación, ficando consolidado xurisprudencialmente o criterio de que os usuarios educativos non poden
impor xeitos de escolarización á carta por
mor da lingua se a lei non os contempla. No
caso do Estado español, nas nacións con lingua propia, existen dúas modalidades de es-

colarización lingüística: modelo de separa- progresiva política de inmersión, atopa soción en centros, caso vasco, ou o modelo de porte legal na necesidade de preservar o gaconxunción, caso catalán e galego; modelos lego como lingua minoritaria e na definición
do galego como lingua propia
que serán unha opción de política
de Galiza, tanto no Estatuto de
lingüística e educativa de cada
Autonomía como na Lei de
Comunidade. De feito o artigo
Normalización Lingüística; a
13.3 da Lei de Normalización
s pais
LNL no seu artigo 13.2 obriga
Lingüística (por certo, constitua Administración educativa gacional) proscribe a separación do
non
poden
lega a arbitrar medidas para un
alumnado en Centros educativos
por razón do idioma, obrigando
impor xeitos uso progresivo do idioma galego no ensino. Esta política de
unha educación conxunta independentemente da lingua de cada de escolarización inmersión progresiva ven sendo avalada polo Tribunal
quen.
á carta
Constitucional. O novo DecreSegundo: Un número superior
to do galego queda curto, mesde materias impartidas en galego
se
a
lei
mo dentro das posibilidades levulnera os dereitos dos casteláns
gais, e os que se opoñen con
falantes. O contido lingüístico na
non os
semellante ruindade á normalisúa vinculación coa educación,
contempla” zación do noso idioma deberírecoñecido internacionalmente,
an ser mais honestos recoñeconsiste no dereito a recibir a inscendo que nin queren ensino
trución nunha lingua comprensíbel; aspecto que o artigo 13.1 da LNL garan- galego, nin Lei de Normalización, nin nada
te na primeira etapa educativa ao respectar o que afiance a na nosa identidade.♦
idioma materno. Que o número de horas lectivas en galego supere ás de castelán, nunha HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA é xurista e ensinante.

‘O

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de menos. Coa de problemas que
ten o nacionalismo e non digamos Galiza, ler detalles sobre a
fundación do Estado de Israel, a
democracia xudía, a habilidade
dos militares sionistas derrubando casas de familias palestinas e
todo iso en relación coa democracia interna do BNG, as últimas asembleas nacionalistas,
etc., pois, que queren que lles diga?, causábame divertimento,
era como unha evasión. Por fin
había un debate culto, interesante e co seu toque frívolo.
Unha pena, porque agora tiven que volver á realidade: Reganosa, a medra do PP nas cidades, esas cousas tan aburridas,
que son polas que verdadeiramente loitamos.
Ah, e o mellor de todo: que

non se esqueza de nós a embaixada de Israel. Por fin o nacionalismo galego tiña forza internacional. Que ilu!♦
HELENA PEDROSA
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Sobre o voto rural
Lamento non coincidir con algunhas das opinións do señor
Xan Landa (A Nosa Terra, número 1270). O carrexamento de
votos serve para que o Bloque
critique moito e faga moita propaganda. Pero por que non fan
vostedes igual? Pois moi fácil,
por que aos seus coches non subiría ninguén ou case.
Con isto só pretendo dicir
que os paisanos non son parvos

que o critican. Fíxolle
unha homenaxe a
Solzhenitsin, o escritor
que recibiu o nobel en
1970. O ccidente non
pode criticar o vello
novelista por ser a
principal icona do
anticomunismo gra z as ao
seu libro sobre o gulag,
aínda que discrepe
profundamente da outra
parte da súa ideoloxía: o
forte etnicismo rusófilo,
nostálxico dos zares.

e van no coche que queren ir.
Ademais, como se demostrou
nestas eleccións, houbo concellos do rural onde o Bloque sacou maioría. É que aí o PP non
carrexou? Ou serán outras as razóns, como por exemplo que o
Bloque presentase mellores candidatos nese caso?
Penso que cómpre que comecen a caer moitos mitos sobre o
voto campesiño. A sociedade, ta-

mén a campesiña, está cambiando e hoxe as cousas non son
iguais que en 1987 e moito menos aínda que en 1977. Hoxe a
xente está informada e sabe o
que representa cada partido.
Os partidos que non sacan votos é simplemente porque non teñen estrutura neses concellos.♦
MANUEL MARTÍNEZ
(OURENSE)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

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

DE 8 A 16 HORAS.

O escritor arxentino,
Antonio Di Benedetto, ten
un libro que se chama El
silenciero . Están de
moda os que din que os
silencian. Sábese porque
expoñen a súa queixa
ante unha ducia de
micrófonos e outras
tantas cámaras de
televisión. O seu
representante máis
célebre é o silenciado
Savater que, a todas
luces, padece de
incontinencia verbal.
“Hai unha radio en
Tarifa que non me saca
nunca”, protesta aos
catro ventos. E se non me
saca a radio municipal
de Tarifa é que aquí non
hai democracia e se non
hai democracia é por
culpa dos nacionalistas
que me silencian.

O martes 1 2 o diario
L a O pinión da Coruña
titula en portada, a
catro columnas: “ O
pacto PS O E-B N G impón
o galego como lingua
preferente no Concello”.
A iso chámaselle, en
castelán, querer montar
bulla ou follón , en
galego batifundio,
balbordo, crear disputa,
provocar a rifa,
encirrar.

Luns 11. Botan o
tempo nun noticieiro de
televisión. O ma p a
ocup a tod a a p antalla .
N ubeiros en tod as
p artes, quita do en
M a drid e La M ancha .
Primeiras p ala bras d a
locutora: “por fin volve
o sol”.♦
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dixo tamén que agora “o impacto é o que importa. A
exactitude é importante, pero
é secundaria (...). Os diarios
de calidade afrontan as mesmas presións que os tabloides; as televisións, as mesmas que os diarios. Hai que
conseguir audiencia, mantela
e atrapar as súas emocións.
Algo interesante é menos poderoso que algo que conmociona”.♦

En Francia e
o Reino Unido
tamén se
cancelan
licencias de TV

Tony Blair co director executivo de Reuters –á dereita– Tom Glocer.

Cousas que
se poden dicir
en Escocia
pero non
en Catalunya
Ramon Tremosa escribe en
El Temps (5 de xuño) sobre
o crecemento económico escocés e dá conta dun estudo
titulado A independencia de
Escocia: o camiño dos ricos. O estudo presenta, di
Tremosa, “unhas simulacións de crecemento económico do máis estimulantes:
en só dous anos a renda dispoñíbel per capita escocesa
podería crecer das actuais
1.700 libras (2.490 euros
per cápita, que sitúan Escocia á cola do Reino Unido)
até as 6.000 libras (uns
8.770 euros per cápita). Gabriel Stein, autor do estudo

e director do Lombard Street Research, afirma que a taxa de crecemento dunha Escocia libre podería ser do
7% anual, no canto do 2,1%
de hoxendía. Estas simulacións de crecemento económico son discutíbeis, como
tantas cousas nunha ciencia
social como é a economía,
pero non son a fábula dun
freak, senón que proceden
dun dos think-tanks liberais
con máis tradición do Reino
Unido, até o punto de que a
BBC se fixo eco da noticia”.
O autor do artigo engade:
“Que diferencia de calidade
democrática con España:
¿alguén se imaxina un estudo semellante da FAES (por
exemplo, sobre os notábeis
efectos positivos do concerto económico no crecemento
recente de Navarra e Euskadi e sobre a xeneralización a
máis autonomías), do cal
dea conta o noticieiro de
Antena 3?”.♦

Blair di que
a loita pola
audiencia
fai medrar
o ‘amarelismo’
na prensa

O pasado 25 de maio El País escribía no seu editorial
sobre o cambio de titularidade dun canal de televisión
en Venezuela, afirmando
que “en ningún país respectuoso coas liberdades se silencian os medios críticos
—aínda que señan moi críti-

cos como é o caso— a golpe
de boletín oficial do Estado
e co pretexto de que espira
unha licencia”. O mesmo
diario, o 6 de xuño, e nas páxinas de Galicia, desmentía
esta comentario nun artigo
de Ignacio Ramonet quen
afirmaba que: “abundan os
exemplos, en diversos países, de concesións non renovadas a canais de televisión
e que non suscitaron protestas. Sen ir máis lonxe, en
Francia, en 2004 revocouse
a concesión de Al Manar TV,
por considerar que esta canle do Hezbollah libanés pregoaba o odio. En Inglaterra,
Margaret Thatcher cancelou a concesión dunha das
grandes cadeas de televisión
por difundir noticias non
gratas, aínda que verídicas.
No mesmo Reino Unido, a
autoridade dispuxo, en marzo de 1999, o peche temporal de Med-TV-Canal 22; en
agosto de 2006 revocou a licencia a One TV; en novembro de 2006, a de StarDate
TV 24, e en decembro de
2006, a da canle de televendas Auction World”.♦

Miguel Ángel Rodríguez e Luisana Ríos, presentadores da cadea venezuelana RCTV,
cuxa licencia non foi renovada.

Tony Blair, a quen lle quedan pouco máis de dúas semanas como primeiro ministro británico, lanzou un duro
ataque contra o xornalismo
actual e os cambios producidos polas novas tecnoloxías
(El País 13 de xuño). Blair
dixo que a competencia brutal provocou a perda de valores, como o da procura da
verdade e modificou a relación entre medios de comunicación e políticos, que desta maneira ven “reducida a
súa capacidade para tomar as
decisións correctas”. Blair

Baixo a convocatoria ‘Fazendo do capitalismo história’

Trescentas persoas maniféstanse en Vigo
contra a cimeira do G-8
A.N.T.
Dezasete organizacións distintas
convocaron unha manifestación
celebrada o sábado nove de xuño en Vigo dentro dunha campaña mundial para constituír
un movemento “contra a dominación capitalista”. No acto
participaron trescentas persoas.
A manifestación partiu ás seis
da tarde, do sábado nove, da
Vía Norte e rexistrou un percorrido inhabitual. Concluíu
unha hora máis tarde na praza
de Urzáiz, onde un portavoz

dos convocantes leu un comunicado.
Nin o día soleado nin a traxectoria da mobilización facilitaron unha asistencia masiva á manifestación viguesa, que tiña como lema: “Fazendo do capitalismo história. Botémo-lo abaixo”.
As trescentas persoas que participaron no acto berraron consignas relativas á globalización, o
capitalismo e a cimeira do G-8
–que comezou en Alemaña o
mércores seis de xuño.
O acto estaba convocado por
dezasete organizacións sociais,

culturais e políticas que representaban un abano plural da esquerda. Entre elas había forzas
como Nós-Unidade Popular ou
a Assembleia da Mocidade
Independentista xunto a grupos
libertarios ou mocidades de partidos parlamentarios como Galiza Nova. Entre os asistentes estaba o secretario de Formación
Sindical e Comunicación da
CIG, Manuel Mera, tamén dirixente da corrente do BNG Movemento pola Base.
No comunicado que leron ao
final do acto sinalaron a posición

dos asistentes “en contra de toda
xestión capitalista da sociedade
por canto supón un modelo altamente regresivo en materia de
conquistas democráticas. Ao
tempo que falan de convivencia,
de paz, de xustiza ou de igualdade medra o exército dos parias”.
O comunicado tamén descende á situación de Galiza e
afirma que “unha simples ollada
a Galiza basta para entender os
efectos negativos das políticas
neoliberais e as súas consecuencias inmediatas. A chegada do
AVE, os megaportos de Vigo e

Coruña, a proliferación de
PXOUMs relacionados con escuras tramas inmobiliarias, a especulación urbanística, o constante espolio do medio natural, o
incipiente uso de transxénicos, a
hiperexplotación dos sectores
asalariados, as dobres e triplas
xornadas de traballo das mulleres, as taxas de migración xuvenil ou a descomposición do tecido social son a mostra palpábel
do deterioro das condicións xerais de existencia nun territorio
da periferia de Europa, sometido
á ditadura do capital”.♦

Latexos
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Modernizarnos
dunha vez
X.L. FRANCO GRANDE

M

oitos sospeitan que a
lixeira perda de votos
da esquerda nas
recentes eleccións municipais,
xunto cun tamén lixeiro
aumento dos da dereita, poden
ser agoiro de que nas xerais
do ano que vén o país se escore á dereita, como pasou en
Francia, na Alemaña a nalgún
outro país europeo. Poden pasar moitas cousas no ano escaso que falta para esas
eleccións e calquera
suposición, por agora, debe
quedar en conxectura, sospeita
ou desexo, non en realidade.
Os feitos distan moito de
ser semellantes. Máis ben parecen desemellantes: Francia
e Alemaña son países modernos e modernizados, e que ao
menos non senten a necesidade dunha modernización que
en España segue facéndose
despois de 30 anos de
democracia. É certo que non
se pode esquecer o efecto dominó que acostuman ter os
acontecementos próximos, como o francés e o alemán; pero
tamén o é que o país está recibindo con serenidade e con
naturalidade a modernización
que se vén facendo.
Polo demais non parece
desavido ter en conta que a
alporizada dereita que temos
moi pouco lle ofreceu ao país
máis alá da súa teimosa e
aburrida oposición á política
antiterrorista. A xente
empeza a decatarse de que
non sabe ofrecer outra cousa
distinta e tamén a aburrirse
–algo que en política nunca é
bo. Paréceme que, agás que o
goberno o faga moi mal nos
meses que quedan, non
teremos alternancia.
A posta ao día da
organización territorial do Estado–para nós o feito modernizador do país de máis longo
alcance–, que moi ben
podería rebentala o Tribunal
Constitucional, nunca a faría
a dereita que temos. Pero catro anos máis sen alternancia,
aínda contando cun fallo contra o Estatut, poden darlle
tempo a unha nova proposta
legal, que nunca se podería
agardar do “férido e duro”
centralismo da dereita.
Só os resultados de
Madrid e Valencia nos levan
a un certo pesimismo. Non
me parece que o problema
sexa que esas cidades non
queiran a prudente
modernidade iniciada no país. Son múltiplas as causas
que propiciaron aqueles
resultados, dende a incompetencia do aparato do PSOE á
política territorial, pasando
por certos medos e queixas
dos centrípetos fronte aos
periféricos. Tampouco nos
están axudando moito os cuadriculados da ETA, que parecen preferir a alternancia. Pero de todo isto haberá que falar outro día.♦

Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana.

A.G . N .

Pecharanse poucos pactos antes do 16,
malia que o partido máis votado ten asegurada a investidura

O intento do PSOE de dividir Benestar
Social frea os acordos nas cidades
RUBÉN VALVERDE
Poucos pactos se pecharán antes da toma de posesión dos alcaldes que terá lugar o sábado 16 de xuño. Logo do pacto de
Goberno asinado polo PSOE e o BNG, os negociadores dos diferentes lugares constituíron comisións –a maioría composta
por catro representantes da cada formación- para chegar a
pactos estábeis para os vindeiros catro anos. A base da negociación consiste en darlle a alcaldía ao partido máis votado e
unha única tenencia de alcaldía para a segunda forza, algo que
en principio non asumía o PSOE na Coruña e en Lugo, malia
que ao longo da semana se desbloquease a negociación. Os socialistas tentarán impedir que se traslade a estrutura da Xunta aos
concellos para contrarrestar a importancia de Benestar Social.
A primeira semana de negociacións nas cidades e vilas están
servindo para que o PSOE e o
BNG limen diferenzas de cara a
constituír un pacto estábel. O
pacto está desenvolvéndose en
toda Galiza baixo as premisas coas que se negociou o acordo de
Goberno da Xunta: ir buscando
coincidencias e selando acordos
e aparcando as diferenzas para
resolvelas ao final, para que a negociación non fique bloqueada.
Por cidades, onde semella
máis difícil chegar a un acordo
rápido semellan ser Lugo, Ourense e Vigo. Na primeira, a negociación paralizouse ao non
existir acordo sobre o lugar de
debate. Xosé López Orozco
apostaba por levalas a cabo na
alcaldía, mentres que o BNG
quería un lugar neutral. Unha
vez superado este atranco, o
BNG tentará trasladar a estrutura
da Xunta ao Concello.

Noutras cidades tentarán facer
o mesmo, malia que esa postura
atopa varias dificultades. Por un
lado, existen cidades nas que a representación do BNG é maior que
na Xunta e polo tanto os negociadores tentarán chegar a asumir
maiores responsabilidades de Goberno, como é o caso de Lugo ou
Vigo e sobre todo, Pontevedra,
onde os nacionalistas ostentarán a
alcaldía. O segundo atranco é que
a concellería de Cultura conta con
moi poucos fondos para acometer
investimentos, ao ter unha gran
parte do seu orzamento comprometido na Cidade da Cultura.
Polo lado do PSOE, nas negociacións intentarán que o
BNG non se faga con Servizos
Sociais, xa que saben que por ese
lado poden chegar numerosos recursos aos concellos. Hai que ter
en conta que dende que chegou
Anxo Quintana á Vicepresidencia, puxo en marcha un Consor-

cio de Servizos Sociais que tiña
que asinar os concellos para recibir investimentos en materia de
centros de día, escolas infantís,
residencias para maiores, residencias para discapacitados, servizos para a muller, etc.
Todos os concellos importantes asinaron ese consorcio agás
Ourense, que quixo seguir mantendo a estratexia de confrontación coa Xunta. Con ese servizo
chegaron grandes cantidades de
cartos mellorando os servizos
que ofrecen os concellos, algo
que pode servir como escaparate para o grupo político que xestione esas áreas.
As concellerías de Urbanismo serán outro problema nas
negociacións, especialmente
porque nas cidades as políticas
de vivenda van unidas a esta
área. O BNG aspira a asumir esta competencia, pero o PSOE
pensa paralizala mediante a xestión do urbanismo ao poñer trabas na concesión de solo edificábel. O compromiso de ambas
as dúas formacións é que o 40%
de todo o que se constrúa sexa
vivenda pública.
Pactos difíciles
En Vigo e Ourense haberá atrancos. Na primeira cidade por mor
do Plano Xeral. O BNG quere
que os seus socios clarifiquen a
súa postura neste tema antes de

Quintana pide que se revise o cumprimento
do programa de Goberno da Xunta
Durante esta semana os medios sinalaron que Anxo Quintana pedía que revisase o pacto de Goberno na Xunta. Non
embargante, o que pediu o vicepresidente é que se lle pasase revista ao cumprimento do
programa de Goberno asinado
hai dous anos para saber en

que áreas se estaban cumprindo os prazos asinados e en cales “cómpre pisar o acelerador
para levar a cabo o compromiso que acadamos cos cidadáns”.
O obxectivo do BNG, segundo declara Anxo Quintana,
é que ao final da lexislatura se

cumpra o 100% do programa
de Goberno asinado no pacto
co PSOE. Quintana lembrou
que restan dous anos e que pode ser que haxa algúns aspectos que se descoidaron máis
que outros e por iso cómpre
revisar a situación de cada tema concreto.♦

asinar o pacto, xa que os socialistas se opuxeron a darlle o seu
apoio ao plano urbanistico durante estes catro anos. Santiago
Domínguez tamén quere que o
PSOE diga publicamente que se
nega a novos aterrados no porto
de Vigo, xa que Abel Caballero
presentou varios proxectos nese
sentido durante a campaña.
En Ourense o acordo terá como atranco a xestión da Concellería de Urbanismo, que o PSOE
quere controla malia ter presentado un recurso xudicial contra o
Plano Urbanísitco. O BNG quere
asumir esta área para levar a cabo a construción de 2.000 vivendas de promoción pública. Os
socialistas tamén se negan a un
reparto equitativo nas áreas de
goberno, malia que o resultado
electoral foi equilibrado.
En canto ás vilas onde está
máis difícil chegar a un pacto están Sada, Baiona, O Porriño,
Ponteareas e Tui, onde o futuro
alcalde sairá dun difícil pacto no
que haberá que contar os independientes, que nalgúns casos,
coma en Sada, xa piden a alcaldía malia contar cun só concelleiro.
En Ponteareas o BNG podería gobernar xa que o pacto entre
os independentes da UCPA (ex
PP) e o PP non funcionou durante estes catro anos. En Sada, o
concelleiro David Brandariz de
ASU quere ser alcalde tras pactar co PP do ex conselleiro Xosé
María Hernández Cochón e co
alcalde en funcións que foi expulsado do PP, Ramón Rodríguez Ares “Moncho”.
En Tui a decisión do ex conselleiro Xoán Manuel Diz Guedes de votarse a si mesmo permitirá case con seguridade que
goberne a lista máis votada, que
é a do PP. O mesmo acontecerá
no Porriño, onde a abstención
de tres concelleiros independentes lle permitirá ao nacionalista
Raúl Francés continuar á fronte
da alcaldía.♦
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Deconstruíndo
a Vázquez
XOSÉ MANUEL SARILLE

X

Un intre dunha das xuntanzas negociadoras.

A.G . N .

Acordo entre o PSdeG-PSOE e o BNG
para a gobernación dos concellos
Os resultados electorais do día 27 de maio
expresan en moitos concellos galegos unha
vontade de gobernos de coalición ao non
producirse maiorías absolutas por parte de
ningunha das forzas políticas concurrentes,
nestes concellos.
O PSdeG-PSOE e o BNG, respectuosos
con esa vontade cidadán de gobernos plurais
para estes concellos e sensíbeis á necesidade
de propiciar a súa estabilidade política, establecen o presente acordo para a gobernación
dos concellos.
Os gobernos municipais derivados deste
acordo basearanse na corresponsabilidade
efectiva, solidaria e leal de ambas as dúas forzas na acción de goberno, así como na concepción do Goberno como órgano unitario.
O reparto de tarefas e responsabilidades nos distintos ámbitos institucionais estarán en relación coa representatividade
acadada por cada unha das forzas políticas
acordantes.
As direccións nacionais do BNG e PSdeG-PSOE constitúense en garantes destes
acordos no ámbito de Galicia. Asumindo, por
tanto, as responsabilidades que se deriven
das actuacións locais que infrinxan os acordos devanditos.
As direccións nacionais do PSdeG-PSOE
e o BNG expresan, asimesmo, a súa vontade
de asegurar a gobernabilidade das Deputacións, comprometéndose a iniciar negociacións con este obxectivo.
Estes acordos das forzas asinantes para
garantir gobernos de coalición nos concellos
que fagan realidade o cambio, baséanse nos
seguintes

PRINCIPIOS E

CRITERIOS PROGRAMÁTICOS:

1.- O PSdeG e o BNG suscriben o presente acordo de gobernación comprometéndose a impulsar na acción municipal gobernos cimentados na proximidade aos cidadáns
e aos seus problemas, gobernos fortes para
ofrecer un maior nivel de benestar. Comprometémonos a demandar para os concellos un
modelo de finanzamento capaz de garantir a
suficiencia económica necesaria para xestionar a súas competencias.
2.- Concebimos os concellos como pezas
fundamentais para a vertebración do País.
Neste sentido, o BNG e o PSdeG impulsarán
unha nova organización administrativa do territorio galego baseada en comarcas e áreas
metropolitanas.
3.- Concellos comprometidos co desenvolvemento rural e co equilibrio territorial e
medioambiental, concellos que aposten por
un modelo de crecemento sustentábel, res-

pectuoso co medio e coas persoas.
4.- Pularemos por políticas de ordenación
territorial e planificación urbanística inseridas nunha concepción galega global e destinadas ao desenvolvemento sustentábel, equilibrio territorial, urbanismo racional e debida
protección do ambiente, da paisaxe e do litoral. Neste sentido comprometémonos a que
os concellos vinculados a este acordo adaptarán os seus planos xerais á nova lexislación, facendo unha reserva de solo para vivenda de promoción pública do mínimo do
30%, nos concellos de menos de 20.000 habitantes, e do 40% nos concellos restantes,
adaptando as súas políticas ao previsto na
Lei en desenvolvemento.
5.- Os concellos son instrumentos fundamentais para a mellora da calidade de vida e
a conquista do benestar e a igualdade. Neste
sentido serán liñas de actuación prioritarias
as políticas de promoción económica e creación de emprego, de desenvolvemento de
programas de benestar social, de defensa do
medio ambiente, de igualdade entre homes e
mulleres, as políticas sociais de vivenda, así
como de dotación de equipamentos educativos, sanitarios, culturais e deportivos.
6.- Comprometémonos a manter a máxima colaboración das institucións locais co
Goberno Galego en todos os eidos.
7.- Comprometémonos a que os concellos sexan institucións xestionadas de xeito
democrático e transparente e abertas á participación cidadá. Promoveremos fórmulas
para que os veciños e veciñas sexan partícipes das decisións das corporacións locais,
dotando a todos os concellos de Regulamentos e Consellos de Participación Cidadá.
Asumimos o firme compromiso dos gobernos municipais cos valores éticos e co interese público.
8.- Os concellos serán axentes activos na
promoción da cohesión social, a identidade
cultural e a extensión de usos do noso idioma. Neste sentido, os gobernos municipais
vinculados a este acordo cumprirán e farán
cumprir a lexislación en materia lingüística,
empregando a nosa lingua de forma sistemática en todas as súas comunicacións orais e
escritas e promovendo o seu uso normal nos
servizos e dependencias da Administración
local. Garantirase en todo caso o dereito dos
cidadáns a seren atendidos en galego en todas as súas relacións coa Administración.
Para a conformación de maiorías de goberno que garantan a aplicación dos principios e criterios programáticos denantes enunciados, o PSdeG-PSOE e o BNG acordan:
1º.- Dar o seu voto na sesión de investidura, ao candidato/a da forza máis votada en
cada concello das asinantes do pacto, nos ca-

sos en que ese apoio sexa necesario para garantir o acceso á alcaldía.
2º.- Nos restantes concellos facilitar, en
calquer caso, a investidura do candidato/a da
forza máis votada das asinantes do pacto,
mediante a abstención se fose preciso, para
evitar que se puidese alterar o pactado neste
acordo ao ser votados por outra forza.
3º.- O PSdeG-PSOE e o BNG acordan
impulsar a formación de gobernos de coalición nas cidades de A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo conforme
aos seguintes criterios, salvo acordo noutros
termos das dúas forzas no ámbito local:
a) Ostentará a alcaldía a forza máis votada, das asinantes do pacto, nese ámbito
territorial.
b) Na segunda forza, recairá e a Tenencia
de Alcaldia única.
c) As áreas de responsabilidade distriburanse en proporción á representatividade de
cada forza política en cada ámbito.
4º.- Nos demais concellos incluídos no
acordo impulsarase un proceso de diálogo no
ámbito local para propiciar gobernos de coalición ou acordos de gobernabilidade, orientados polos mesmos principios anteriores.

CRITERIOS
PARA O FUNCIONAMENTO
DOS GOBERNOS DE COALICIÓN:

Principio de unidade de xestión e de solidariedade: O goberno municipal, como órgano único e colexiado, actuará con cohesión, lealdade e apoio mutuo, responsabilizándose de xeito conxunto e solidario do
funcionamento do concello; partindo do diálogo e co compromiso cun programa municipal común. Cada formación política manterá
a súa autonomía de actuación no que exceda
á xestión municipal.
Principio de autonomía: O Alcalde
efectuará unha delegación xenérica de competencias aos concelleiros/as que contemplará todas as facultades, dereitos e deberes na
materia ou área delegada agás as indelegábeis, co obxecto de garantir a capacidade de
xestión na súa área, dentro do marco das liñas programáticas básicas e no sometemento
ás normas xerais e ás decisións corporativas,
que garantizan o funcionamento unitario do
goberno municipal.
Principio de eficacia: Na acción de goberno primará a axilidade, eficiencia e eficacia, para así acadar un nivel óptimo de prestación de servizos e de mellora de calidade
de vida dos cidadáns.♦
En Santiago de Compostela,
a 11 de xuño de 2007.

a sei que os
momentos de
negociación non son
os mellores para as rexoubas
porque para desfacer a partida non hai nada peor que a
humillación do interlocutor.
Mais recoñezan comigo que
agora mesmo hai lugares que
erguen o espírito e abren o riso, como A Coruña.
Os que non temos
deberes partidarios de
ningunha caste podemos por
primeira vez gozar das fotos,
as declaracións e as
reviravoltas do pretendente
socialista da cidade
herculina. Víronlle o retrato
do 13 de xuño co sorriso de
orella a orella? Así dá gusto.
Supoño que a Henrique Tello
non lle entusiasmará nada esta carallada de andar coa
brincadeira e que alguén
ande paseando a pel sen
antes ter cazado o oso. Non
hai pel nin oso, dirá Tello,
sagaz, atento, educado,
prudente e tamén sincero,
porque seguro que considera
o momento como histórico,
momento histórico, e que
non é a hora de pasarlle o
coitelo a ninguén polo gargalo. Son horas de construír, de
falar do transporte público e
da vivenda. Estamos de acordo, non é nunca a hora para
pensar nesas cousas tan
horríbeis, e até non se debe
falar diso. Mais os que non
esperamos grandes episodios,
cando se producen estes cambios que son por evolución
bio-xeolóxica en troca de por
dinámicas sociais, pois preferimos rir ben, con insolencia,
e observar como algúns se
converten en poucos días en
tragapuñais, cando eran botafogos. Tan mísera como
efémera é a gloria mundana
de certos homes públicos.
Doutros non, que seguen a
pasear as barrigas e os pelos
brillantes, tipo marqués de
Villaverde, entre as púrpuras,
os amaneiramentos e as mantillas españolas.
Divírtenos aínda máis o
humor azul de Gillette que
estila nos últimos días o
estadista lugués. Francisco
Cacharro Pardo, Heroe
Provincial dos Vinte Séculos
e dos Grandes Expressos
Europeus. Está fantástico,
que diría Corina Porro.
Coñece as pezas do reloxo
partidario e observa a
máquina desde arriba, coa
lupa no ollo. Ao comezo do
remate tatexaba un pouco,
mais agora mete a brucela
no cuadrante coa soltura do
cirurxián. E até desexa que
os ataques do PP á súa
persoa “sexan por ben” para
o partido. Está fantástico de
verdade, caramba.
Como diría o goliardo
François Villon, faría por eles
peidos e arrotos, pero non
podo, porque estou
sentado.♦
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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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Xosé Anxo Laxe
‘López Orozco non asumiu aínda o resultado das eleccións’
RUBÉN VALVERDE

Será o encargado de dirixir as negociacións en Lugo e converterase, case con
seguridade, no vindeiro tenente de alcalde na cidade. Xosé Anxo Laxe foi concelleiro de Tráfico e Transporte na etapa que vai dende 1999 até o 2003. Logo
de ficar na oposición durante os anteriores catro anos, volverá a un Goberno
no que López Orozco non acaba de acostumarse á perda da maioría absoluta.
Considera que hai reticencias
por parte de Xosé López Orozco a negociar?
Eu non sei se hai reticencias
por parte de Xosé López Orozco
a xuntarse co BNG. O que houbo foi unha chamada dun candidato, o do PSOE, a outro, o do
Bloque, propoñendo unha primeira toma de contacto para
chegar a un acordo para a alcaldía de Lugo. O que lle dixemos
nós é que non aceptabamos o lugar que nos quería impoñer
Orozco, que era o despacho da
alcaldía. Nós trasladámoslle que
non concordabamos con esa
proposta. El ignorouno, convocou aos medios ás doce e
cuarto e fixo unha rolda de prensa en solitario. Ao día seguinte
intentamos chegar a unha situación de consenso dicíndolle que
estariamos dispostos a facer a
rolda no salón de comisións, pero el insistiu que ou se facía na
alcaldía ou en ningún outro sitio.
Coido que é un tic propio dunha
maioría absoluta, pero baixo

ningún concepto iamos aceptar perdeu a maioría absoluta poresa imposición. Isto desatou un- que houbo xente que se confiou
ha pequena guee non foi votar.
rra dentro do
Non sei se toPSOE que finaldos os que quedaós en campaña ron na casa foron
mente
acabou
cambiando
de
seus votantes.
electoral
xa dixemos os
postura e accedeu
A xente decide lia negociar nun que non queremos
bremente particihotel, que nós
par nas eleccións.
consideramos que gobernar a calquera Os lucenses retié un sitio neutral.
ráronlle a maioría
Quen vai le- prezo. A nosa única absoluta a Orozvar o peso da neco. El aínda non o
intención é entrar
gociación en Luten asumido, sego por parte do no Goberno para
nón posibelmente
BNG?
non tería esta acPola nosa ban- cambiar as cousas
titude. Ten que
da asistirán catro
afacerse a que xa
que
funcionan
mal
e
persoas, que son o
non é un alcalde
responsábel co- sacar adiante
con maioría absomarcal,
Xesús
luta e que non poMéndez, a res- os proxectos
de impoñer as
ponsábel local,
cousas. Así que
Paz Abraida, o importantes”
ou ben conforma
número dous da
un goberno en
candidatura de
minoría ou se
Lugo, Antón Bao, e eu mesmo. quere chegar a acordos co BNG
López Orozco sinala que ten que negocialos.

‘N

Por que pensa que se produciu o incremento de votos
do BNG en Lugo e por que
perdeu Orozco a maioría absoluta?
Nunhas eleccións non hai
nunca unha única causa. Unha
das razóns fundamentais pola
que perde a maioría absoluta é
porque todos os proxectos que
había para estes catro anos foron
presentados de novo como promesas electorais: o saneamento,
o auditorio, a nova ponte sobre o
río, etc. A segunda razón é a falta de capacidade de xestión por
parte de López Orozco.
Pola contra, o éxito do
BNG estivo en facer un control
exhaustivo do Goberno municipal. Fixemos unha oposición
que por momentos recoñezo
que foi dura e explicámoslle á
cidadanía que foron catro anos
de reiteradas promesas, de reiterados bicos e abrazos pero
sen levar a cabo os proxectos
importantes que ten pendentes
esta cidade. Todo isto hai que

unilo á campaña do BNG para
retomar todas estas cuestións
para tratar de materializalas.
Baixo que premisas parte o
BNG na negociación?
Temos a vontade de sacar
adiante as nosas propostas da
campaña electoral. Queremos
darlle unha solución ao Plano
Xeral, que nestes momentos está paralizado e cota con máis de
6.500 alegaciósn enriba da mesa. Tamén temos como prioridades facer unha política industrial sólida, sacando adiante o
polígono industrial das Gándaras. Resolver a conflitividade
laboral no concello de Lugo,
desenvolver unha nova política
medioambiental baseada na
compostaxe, buscarlle unha localización para a nova ponte
que respecte o parque Marcos
Cela, o saneamento do rural,
etc., serán cuestións prioritarias
para nós na negociacións. Quedará nun plano secundario o tema das adicacións exclusivas,
os gabinetes, etc. Primeiro debemos saber que tipo de cidade
queremos e logo teremos que
saber cales son os órganos de
Goberno, etc. Nós en campaña
electoral xa dixemos que non
queremos gobernar a calquera
prezo. A nosa única intención é
entrar no Goberno para cambiar
as cousas que funcionan mal e
sacar adiante os proxectos importantes para a cidade. Por iso
a nosa vontade para chegar a un
acordo é total, pero tendo en
conta que os cidadáns votaron
por nós para que se producisen
modificacións totais e parciais
no concello.
Coidan que existe vontade
por parte do PSOE para chegar a un acordo?
Pois non o sei. Haberá que
esperar a ver como transcorren
as negociacións. Polo momento
só houbo conversas, pero non se
sabe cal vai ser a actitude que tomarán.
Vai darlle prioridade a algunha concellería á hora de
negociar?
Para nós iso é secundario.
Temos unha idea clara do que
imos propoñer nas negociacións e que terán que estar
en consonancia co Goberno que
temos na Xunta. O que temos
que deixar claro é que para nós
é fundamental que se transluza
que aquí vai haber un goberno
bipartito.
Repartirase o número de
concellerías en función da representatitividade na corporación?
Iso é evidente. As concellerías terán que repartirse en función dos votos. Hai que ter en
conta que esta situación non é
como a de Ourense, onde o
PSOE tivo 8 e o BNG 6; ou como en Pontevedra, onde o BNG
tivo 7 e o PSOE 6. En Lugo as
urnas déronlle doce concelleiros ao PSOE e catro ao BNG e
en función diso farase o reparto. O BNG será responsábel niso porque así é como se expresaron os lucenses.
O PSOE respectará que
exista unha única tenencia de
alcaldía?
Temos claro que ese é o pacto que se asinou. É un pacto de
mínimos e non de máximos e polo tanto faremos que se cumpra
ese punto do que se parte.♦
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Prezado Xosé Manuel:
Escríbolle esta carta a petición dos
meus veciños que están non só moi alporizados senón tamén doídos por considerar que desde o PP os tratan co desprezo que só algúns desleigados lles dan
aos parvos.
Como sabe, son de Riopedroso, unha
aldea a menos dunha legua da vila de
Chantada. Temos catro entradas ao lugar e
as catro están inzadas de buracos que, en
moitos casos cortan toda a pista, nos que
cabe un can deitado sen que se lle vexa o
rabo nin a cabeza.
Así levan máis de tres anos. Os veciños taparon algúns deles con pedra e sábrego máis dunha vez para poder circular sen deixar neles unha roda ou a suspensión dos coches. Uns veciños que xa
son, na súa maioría, de idade avanzada e
teñen que utilizar os taxis con máis frecuencia da que desexarían as súas min-

María Xosé Rubio.

Sanidade
confirma
a redución
das listas
de espera
A.N.T
Nunha comparecencia parlamentaria celebrada o mércores trece de xuño, a conselleira de Sanidade, María Xosé
Rubio, indicou que aumentaron as prestacións e a cobertura sanitaria ao tempo que diminuíron as listas de espera.
Respecto á lista de espera
cirúrxica, María Xosé Rubio
sinalou que en decembro de
2006 a espera media era de
90 días, mais esta descendeu
un 25% tras a chegada do novo Goberno ao poder, xa que
previamente era de 137 días.
Na Galiza o tempo medio
de espera era un 57% maior
que a media do Estado, mais
esta diferenza reduciuse até o
39%. “Este esforzo é maior
se consideramos que mentres
o tempo medio no Sistema
Estatal de Saúde baixou nove
días, en Galiza baixamos 47
días”, sinalou a conselleira.
Paralelamente, María Xosé Rubio sinalou no Parlamento que aumentou tanto a poboación de cobertura do sistema
público de saúde como a actividade cirúrxica, así como as
consultas na atención especializada e na atención primaria.
En canto os planos da
Consellaría, está a previsión
de “incrementar nos hospitais
galegos perto de mil camas”,
ademais de poñer “en pé a arquitectura dun novo modelo
de xestión sanitaria que fortaleza a súa natureza pública e a
faga sostíbel para as actuais e
vindeiras xeracións”.♦

Carta aberta a
Xosé Manuel Barreiro,
presidente do PP de Lugo
guadas economías de pensionistas. Uns
taxistas que xa monean cada vez que teñen que entrar no lugar aínda que aumenten o prezo da viaxe.
Pero as penalidades destes anos semellaban que ían rematar o 25 de maio.
Dous días antes das eleccións chegaron
ás portas do lugar unhas máquinas mandadas polo goberno municipal para
amañar as pistas. Como xa era tarde,

limparon 50 metros do arró e pararon.
Non volveron até o día 30, tres despois das votacións, e fixérono para levar as máquinas. E delas nunca máis se
soubo.
Vostede gabou o labor nas aldeas do
ex alcalde, Manuel Varela, durante un
mitin na campaña electoral segundo me
comentaron, porque no meu lugar tamén
hai algún que é militante do PP. Eu non

vou reproducir aquí os cualificativos que
empregan ou meus enfurruñados veciños. Sobre todo cando ollaron como neses mesmos días da campaña se cementaron eiras, camiños particulares e até
arranxaron algún baixo de casas a cargo
do erario do concello.
Penso que os feitos son sobradamente
contundentes para que un responsábel político da súa categoría (tamén persoal) dea
unha explicación e tome as medidas que
considere pertinentes.
Coa miña consideración.
AFONSO EIRÉ
PD. Disimule que na vez de mandarlle a carta por correo lla faga chegar
desde as páxinas do periódico, pero
penso que os cidadáns de máis alá da
miña parroquia tamén deben de coñecer
este proceder.
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Lóxicas
militares
CARLOS AYMERICH
A ETA vén de declarar o fin da tregua que anunciara o 22
de Marzo de 2006. Mal se coñeceu o anuncio, xa inzan as
especulacións mediáticas acerca do onde, do como e do
cando do próximo atentado. Alimentando, como se tal fose preciso, a lóxica militar que guía as actuacións da organización terrorista.
É certo: a ETA xa rompera a tregua co atentado da
T-4. Mais é certo tamén que houbo quen fixo do fracaso do proceso de paz un obxectivo político no que se cifraron todas as expectativas –neste momento elevadas–
de voltar ao goberno español. Si, o PP actuou tamén con
lóxica militar ao esixir a “derrota” da ETA a través da
aplicación dun “Estado de Dereito” que, na súa idea, é
compatíbel con alteracións xurídicas como a Lei de Partidos. Máis que Estado de Dereito, razón de Estado ou,
por mellor dicir, razón de partido.
Porén, o que realmente preocupa é a aparente cesión
do PSOE a esta chantaxe do PP. Unha chantaxe que non
vai ter fin até as eleccións xerais e que xa comeza a producir resultados concretos: pactos entre PP e PSOE en
Nafarroa e, con toda probabilidade, tamén en Euskadi,
para impedir o acceso ao poder do nacionalismo, do PNV
ou de Nafarroa-Bai.
E a cousa non vai ficar aí. Porque o PP é insaciábel.
Voltará o PSOE facer profesión de españolismo, a endurecer a política de seguranza, a recortar liberdades?
Asistiremos outravolta a pactos bipartidistas que, coa
escusa da loita contra o terrorismo, tenten criminalizar

Eduardo Zaplana (PP) e Diego López Garrido (PSOE).

‘O PSOE e Zapatero non deberían esquecer que non foi o PP quen o
investiu presidente nin tampouco quen lle deu o aval para iniciar un proceso
o nacionalismo galego, vasco e catalán? É probábel.
Mais o PSOE e Zapatero non deberían esquecer que non
foi o PP quen o investiu presidente nin tampouco quen
lle deu o aval para iniciar un proceso de paz baseado no
diálogo e na negociación. E é por tanto a estas outras organizacións, o BNG entre elas, ás que habería que informar en primeiro lugar dos planos gobernamentais
perante a nova situación, sen os relegar fronte a un PP
crecido que ve no remar do PSOE a confirmación das
súas teses máis radicais.
Na noite do 27 de maio, valorando os resultados dos

comicios celebrados nese día, o secretario de Organización do PSOE dicía que, “exceptuando Madrid”, fora o seu partido o gañador dos comicios. É un xeito de
velo. En calquera caso, postos a facer excepcións mellor faría o PSOE en non sucumbir ao afogante clima
capitalino á hora de formular as súas políticas e apoiarse na maioría plural que sustentou o seu goberno todo
ao longo da lexislatura. Non vaia ser que na seguinte
noite electoral, cando Xosé Blanco queira facer outravolta abstracción de Madrid na lectura dos resultados,
sexa xa tarde de máis.♦

A Coruña
O troco na correlación de forzas
políticas na cidade da Coruña
logo das eleccións municipais
ten consecuencias tan curiosas
como as contempladas no ámbito do acordo marco a nivel
nacional, que considera os “casos” coruñés e de Lugo como
singularidades que ter en conta
para chegar aos pactos de gobernabilidade necesarios para
arrellar coas xestións estábeis e
progresistas que o mesmo resultado dos comicios semella
esixir das principais formacións
políticas do país.
Que a situación da Coruña
ía tensionarse na posíbel negociación era algo que todos daban por feito. As primeiras reaccións na propia noite electoral así o agoiraban. As palabras
dende Roma do ex alcalde, as
reticencias dos dirixentes socialistas locais, as interesadas
enquisas, penduradas nas páxinas da prensa. Todo enfiaba
nunha soa dirección: afastar o
BNG do goberno municipal.
Alimentar a teima antinacionalista sementada por longos
anos no poder do sector mais
antitético da sociedade coruñesa. Pero pasaron os días e
acontecementos externos estaban a entalar a realidade local
nun difícil siloxismo de escasa
credibilidade política. O entendemento no marco xeral preséntase coma aquela “concordia das ordes” dos clásicos que
garante o respecto e a educación institucional por riba de
xenreiras, empenchas e omecios; mais unha parte do establisment socialista amosábase
inquedo, reacio e mesmo hostil
a claquera tipo de acordo co

A derradeira estratexia
do localismo
MANUEL LUGRÍS

Pese ás primeiras intecións da cúpula socialista da cidade, o cambio
político do 27-M permítelles aos nacionalistas chegar ao goberno.
Guisa e Napo

UXÍA E BRAIS

Bloque. Era unha reacción primixenia, carente desa lóxica
do posibilismo humanista que
constitúe a esencia de práctica
política no sistema democrático da Europa racional. Pero de
calquera xeito o resultado quebra definitivamente o sistema
crecido en catro lustros de
maioría absoluta e que penetra
xa, coma un sopro de aire fresco polas regandixas do corpo
social coruñés. ♦

Subliñado

Cortar a flor
LOIS DIÉGUEZ
Mentres as representacións do BNG e mais do PSOE estaban a negociar as alternativas aos posíbeis gobernos dos concellos, o ínclito Orozco avanzaba cada día que os do BNG querían someter os
alcaldes a elixir e, sendo minoría, acadar o poder que non lles correspondía. E despois das sinaturas do acordo, citou inmediatamente ao candidato do BNG de Lugo para ter un primeiro encontro na alcaldía, lugar, obviamente, inaxeitado e aproveitado ilicitamente por el para fixar na simbólica cadeira a imaxe da súa
arrogancia. Laxe, o candidato nacionalista, negouse a entrarlle nese xogo. E aquí continúa a clásica batalla mediática de OrozcoPSOE para seguir introducindo na conciencia popular o maos, diaños e aproveitados que son os nacionalistas. Para tapar o claro partidismo e o xogo abusivo coas institucións, lanzaron un comunicado aos medios no que din entre outras xoias literarias que o non
acudir Laxe á alcaldía debíase “a problemas internos do BNG” e a
“enfrontamentos entre representantes moderados de Esquerda Nacionalista cos independentistas da UPG”. Este é o xogo, pois, duns
“compañeiros” que, como Orozco, están arreo preparados para sacar a navalla e cortar a flor máis pura do diálogo, usando, mesmo,
a mentira. Se ao inicio xa é así como se trata o aliado, que confianza poderá haber nun compañeiro empeñado aínda en seguir a
usar a trela e mais a cambadela? Por iso precisamente celebramos
o contido dos acordos, asinados, por fin, de igual a igual, entre dúas forzas políticas moi distintas. Aprendan, pois, a lección, Orozco
e os orozquinos, e metan na cabeza que o mundo pode xirar, tamén, sen a súa xa fendida e disimulada prepotencia.♦
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A cultura do pacto e
o Estado federal
MIGUEL BARROS

Nós-Unidade Popular entrega
na Xunta as placas franquistas que retirou
Nun acto celebrado o mércores trece de xuño, Nós-Unidade Popular
fixo entrega diante do edificio administrativo do Goberno galego en
San Caetano das placas e simboloxía fascista retiradas por esa organización política no último ano e medio dos espazos públicos do noso
país. Os independentistas presentaron no Rexistro xeral da Consellaría da Presidencia a información relativa á campaña despregada por
eles e aproveitaron para reclamar a retirada oficial da simboloxía que
aínda está situada nas nosas rúas e institucións. O acto foi público.♦

A evolución do comportamento electoral dos galegos gratifica a todos os que temos fe na democracia e na autonomía. Dende o pesar polo nefasto resultado no referendo do II Estatuto do 1981, motivado, ben é certo, pola irresponsábel actitude do
goberno da UCD, oufano polo seus resultados en
Galicia, e tamén, por outra banda, preocupado pola reacción do franquismo extremoso, que daquela
nos abouraba coa ameaza da desintegración de España. Dende aquela, os galegos respostaron con
asisado criterio ás ofertas electorais que demandaron o seu apoio.
A primeira decisión foi a de poñerlle freo á
maioría abrumadora da UCD en Galicia: “Es más
difícil que la UCD pierda las elecciones en Galicia
que el Amazonas cambie de curso”, boutade ilustrativa da soberbia e o desprezo polo saber colectivo do electorado, coa que nos agasallou o presidente da Preautonomía, a sazón, Xosé Quiroga
Suárez. Concepción moi propia daqueles que pensan que a mecánica do poder tamén é capaz de someter a vontade dos cidadáns en democracia.
No ano 1985, o electorado galego tentou a experiencia dunha coalición de centro-esquerda, concedéndolles a socialistas, nacionalistas de esquerda
e centristas de Galicia a posibilidade de formaren
goberno, véndose nesta ocasión defraudado por unha opción de aliancistas e centristas de Galicia no
Goberno da Xunta. Erro que houbo de amañarse no
1987, cun goberno tripartito. Despois, xa se sabe,
os galegos condenaron a socialistas e nacionalistas
a un forzoso proceso de catarse e reflexión beneficioso para a maduración da cultura política da cooperación e a colaboración práctica que acadou a

súa expresión no acordo entre PSOE e BNG para a
constitución dos gobernos municipais do 2003.
Posteriormente, na ratificación deste pacto para a
formación do Goberno galego que emerxeu das autonómicas do 2003, quedou ratificada a vontade da
maioría electoral ao decantarse pola cultura da coalición e do pacto como o medio máis axeitado de
moderar os excesos nos que sempre incorren as
maiorías absolutas no sistemas electorais proporcionais, ao considerarse lexitimadas para decidir
sen ningunha caste de contrapesos. Os sistemas
presidencialistas a dúas voltas inciden no exercicio
da contención porque o candidato que aspira á
maioría absoluta ha de contar cos apoios das forzas
próximas que deben ser compensados tanto con
concesións programáticas como con expresións
palpábeis de pluralismo na composición do goberno (aforramos o comentario sobre a actitude de Nicolas Sarkozy recentemente en Francia).
Galicia amosa sabencia política, seguridade e
inspiración no ámbito da decisión colectiva. Non
cabe interpretación pexorativa sobre o talante
conservador dos galegos porque tal hermenéutica
queda desmentida polos resultados do 27-X.
Continúa a tendencia firme do cambio de ciclo
que tanto beneficia a cultura da participación, o
pluralismo e a responsabilidade. Esta cultura fortalece os activos da intelixencia colectiva que se
ha de expresar nos gobernos de coalición entre
socialistas e nacionalistas.
O entendemento e a práctica derivada das comúns responsabilidades de goberno son as mellores garantías e alicerces para a construción do futuro Estado federal.♦

O TT O / A . G . N .

Xosé Vázquez Portomeñe
‘Cun banco de tempo ti apréndesme inglés e, a cambio,
eu ensínolle informática a outra persoa’
H. VIXANDE

A consellaría de Traballo vén de poñer en funcionamento os bancos de tempo como un
mecanismo para superar as desigualdades e permitir que persoas con necesidades de servizos paguen a súa prestación con actividades das que se beneficien outros. Nesta entrevista,
o secretario xeral da consellaría, Xosé Vázquez Portomeñe, explica o seu funcionamento.
Un banco de tempo vén sendo
un sistema de intercambio de
traballo ou servizos. Poña un
exemplo que non sexa tan
abstracto.
Non se intercambia traballo
porque non ten connotación laboral, pero si se intercambia actividade. Unha persoa que sabe
facer algo presta ese servizo a
outras para que outra persoa
distinta lle dea un servizo diferente a ela. A título de exemplo,
unha persoa interesada no manexo da internet vai a un banco
de tempo e alguén lle aprende a
empregar a rede en varios días,
a cambio ela préstalle algún servizo a terceiras persoas que non
teñen que ser as mesmas que a
formaron no uso da internet.
Neste sentido, ten o mesmo valor o tempo dunha persoa que
traballa no servizo doméstico

que o dun enxeñeiro e non ten
por que haber unha contraprestación directa de servizos, senón
que é o banco de tempo quen
distribúe as actividades segundo
as capacidades de cada quen.
Pensa que os beneficiarios
entenderán este mecanismo?
Si porque non é algo improvisado. Non aparece de golpe senón que hai unha dinámica de
posta en funcionamento por parte da Administración. O banco
de tempo está vinculado á corresponsabilidade e á corrección
da situación de desigualdade que
padece a muller, aínda que outros colectivos tamén son beneficiarios, por iso traballamos estreitamente coa Vicepresidencia
do Benestar e da Igualdade.
Pero é unha novidade que
pode desorientar.
Na Galiza este concepto ten

moita tradición. No rural, compartir tarefas era unha práctica
cotián por iso os bancos de tempo non teñen por que resultar
tan atípicos. Ademais, onde se
puxeron en marcha, sempre deron resultados. O que teña interese en atopar algo ou o que teña unha necesidade, vaino ter
claro. Por outra banda, haberá
un catálogo de actividades, un
grupo directivo vinculado a cada concello e a cada concellaría
que administre o servizo e unha
organización que contará co
apoio técnico do Goberno galego. O cidadán que teña necesidade dunha actividade ou dun
servizo vaino atopar aí e en lugar de diñeiro, terá que pagar
con tempo para que o banco lle
asigne unha actividade en función das súas capacidades. O
compromiso ético que se super-

pón ao económico é unha marca
deste programa e por iso é tan
beneficioso para quen parten
dunha situación de desvantaxe.
A quen vai dirixido o programa?
No plano institucional aos
concellos. Entre outros, mostraron moito interese A Coruña, Lugo, Ourense, Foz e Allariz, onde
está moi avanzado. En canto os
grupos sociais, as mulleres, a terceira idade, as persoas do servizo
doméstico, os interesados nas
novas tecnoloxías ou nos idiomas... é un instrumento de corrección das desigualdades e nas
cidades funcionará moito porque
hai moita masa crítica. Como vai
dirixido a corrixir as desigualdades, desenvolve a Lei de Traballo en Igualdade, que promovemos desde a Consellaría de Traballo en colaboración coa Vice-
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presidencia do Benestar e da
Igualdade.
Que garante que os bancos
de tempo van funcionar?
Pensamos que o van facer
porque temos experiencia e
porque xa advertimos interese
por parte dos concellos, que é o
ámbito idóneo para a súa posta
en marcha pola proximidade
destes cos cidadáns. O programa contará con apoios da Consellaría de Traballo e recursos
humanos especializados para
botalo a andar e dotalo de bases
de datos que permitan o seu
funcionamento.
Por que intervén a Administración?
Para implantar o servizo e
dotalo tecnicamente e de recursos económicos. É un instrumento moi rendíbel socialmente, pero economicamente non,
precisa dun sustento sobre todo
ao principio. Ademais, a presenza da administración impide
disfuncións. Poñamos por caso
o dunha persoa que precisa que
alguén coide dun familiar seu e
ten dúbidas polo perigo que
implica meter na casa a un descoñecido. Non hai problema
porque ese descoñecido vén
avalado polo relación directa
que ten el co banco de tempo.
Saben quen é perfectamente.
En teoría, os bancos de
tempo pode organizalos a sociedade á marxe da Administración.
Tamén pode. Nós temos detectado a necesidade da súa
posta en marcha, mais algo así
non nace de seu e se o fai, aparece de forma menos relevante
que se o impulsas e o apoias
con cartos públicos e recursos
humanos especializados. Doutro xeito aparecería, pero de
forma máis lenta, illadamente e
con menos soporte técnico, é
dicir, sería máis limitado.
Que os bancos de tempo
non naceran por xeración espontánea non pode indicar que
non hai necesidade da súa existencia?
Nós vemos que son convenientes e por outra banda son
complementarios da nosa política de supresión das desigualdades, sobre todo as que padece a
muller, sobre a que aínda recaen
sacrificios que non condicionan
os homes.
Non son políticas estas excesivamente sutís en canto o
material?
Eu non diría sutil pero si
menos perceptíbel, cando menos ao principio. Cando se consolidan resultan moi prestixiosas. Ás infraestruturas físicas
como as estradas pásalles o
contrario: sérvenlle á sociedade. Pola contra, detrás dos bancos de tempo está o referente da
igualdade a todos os efectos: a
miña prestación vale o mesmo
que a de todo o mundo. Cando
fas unha estrada todo o mundo
percibe o cambio de contado,
pero co tempo as persoas acostúmanse a esas novas infraestruturas e venas como normais.
Non acontece o mesmo con estas políticas sociais, que ao
principio son menos visíbeis
pero que conforme avanza o
tempo callan na sociedade e os
se beneficiarios espallan as propostas do sistema entre os seus
coñecidos.♦
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Xan Fraga desvela en Grial un informe sobre Voces Ceibes

Policías nos recitais e cantantes investigados
A.N.T.
A puntillosa prosa dun informe policial de 1970 permite
reconstruír a imaxe dunha sociedade ditatorial que vixiaba
polo miúdo calquer movimento cultural. As xente deVoces
Ceibes e de todo tipo de canción en galego preocupábanlle
á policia e o informe non deixa
dúbidas de cómo foi capaz de
infiltrarse moi perto do grupo.
Até agora coñecíamos as historias
dos protagonistas, os cantantes, letristas, promotores, seguidores e
inductores. A memoria persoal, a
testemuña de prensa e a documentación serviron para dar ao prelo
traballos como o Voces Ceibes de
Vicente Araguas. E sobre todo
quédannos os discos e unha certa
querencia por resgatar unha época
chea de ilusión galega e democrá-

tica, que Manuel María resumía
nunha carta a Neira Vilas, en setembro de 1969, “no ano 1967, o
día 9 de Maio, no estadio da Residencia de Estudantes de Santiago
de Compostela, Raimo deu, na súa
lingua, un recital das súas propias
cancións que tivo un éxito clamroso. Este recital foi o que fixo comprender a a todos os que a el asistimos da imperiosa necesidade de
crear unha nova canción en galego. Unha canción feita no noso
idioma, con problemas de hoxe, á
altura do noso tempo e con música
e sensibilidade dos nosos días. Por
estes anos, 1967 e 1968, a Universidade galega deu mostras dunhas
inquedanzas e dun inconformismo
non habitual entre nós. Inquedanzas e inconformismo que levaron
aos nosos estudantes a ollar cara
os problemas galegos, a sentirse
solidarios con eles e a interesarse

polo idioma galego, proscrito e
usado somentes polas clases popilares e por uns cantos intelectuais
máis ou menos galeguistas. Nestas
circunstancias naceu a nova canción galega e apareceron os cantantes galegos e en galego”.
O mesmo que Manuel María
transmitía era coñecido pola policia que no informe resgatado por
Xan Fraga amosa, agás algúns
erros de apreciación, moita capacidade de indagación directa e tamén conciencia de que o perigo
non só estaba na capacidade mobilizadora da música “con mensaxe”, senón que a potente pegada
alcanzada pola música en galego
(o éxito de Andrés do Barro, por
exemplo) tamén os tiña en alerta.
O texto do informe, por suposto
en castellano, é suscrito pola Brigada de Investigación Social con
data de 15 de xaneiro de 1970.♦

De esquerda a dereita: Xavier, Manuel María, Benedicto, Xerardo Moscoso e Vicente
Araguas, nunha imaxe de fotomatón da primavera de 1968 na Alameda de Santiago.

FERREIRO MÍGUEZ,
CELSO EMILIO
Catalogado de sempre como galeguista contrario ao Movimento
Nacional, téndose auto-exiliado
en maio de 1966 para Venezuela
desde donde produce obras literarias de avanzado matiz político social de testemuña ou protesta que moitas delas foron recollidas como letras da “Nova
Canción Galega” prohibidas por
Información y Turismo. Nas súas poesías de duras críticas contra o Réxime español asina co
pseudónimo de ‘Arístides Silveira’, con insultos, mesmo, ao
Xefe do Estado español.

Canción popular e
problemas de futuro
“Parece que o grupo Voces Ceibes
ten unha natural e sincera vocación pedagóxica, que non debe
caer no ‘despotismo ilustrado’ das
minorías cultas. Para iso é bon antídoto a conciencia moi clara que
teñen e pregoan de que Galicia
como idea ha someterse á Galicia
como realidade; é dicir, ás esixencias duns problemas de desenvolvemento económico e cultural
que han ser afrontados por todo o
pobo (…) Os compoñentes do
grupo quéixanse de que mesmo
para potenciar a súa propia obra
musical non contan con facilidades. Non só teñen dificuldades
‘gubernativas’, senón que, economicamente, carecen de apoio.
(…)As actuacións até o momento foron escasas e limitadas
a centros escolares ou sociedades recreativas promovidas polas
agrupacións culturais galegas da
Coruña, Vigo, Ourense e Pontevedra; os recitais en vilas e fábricas só se diron algúns naqueles e
ningún nestas. En canto ao fomento de novos intérpretes é certo que algúns sairon, pero non
coa ideoloxía de movimento so-

Vicente Araguas.

Xerardo Moscoso.

Benedicto.

Puntillosa prosa burocrática
cio-político, senón como moda
da corrente imperante. E xa na
música lixeira galega non se coñece ningunha nin se sabe que o
apoio económico, o máis interesante, teña sido resolto”.

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

Algúns retratos
O informe adica o seu apartado
final a exhibir unha pequena ficha dalgúns dos compoñentes e
achegados da nova canción galega. Velaquí uns extractos para facer boca.
ALCALÁ NAVARRO,
FRANCISCO JAVIER
Somentes un dos afeizoados á
Nova Canción galega e que ía
actuar no festival en sá de festas
de lugar de veraneo –Cabanas–,
o 24 de xullo de 1968, xunto outros cantantes, que non levaron
a efecto. Carece de antecedentes
desfavorábeis.
ARAGUAS ÁLVAREZ,
VICENTE. (A) ‘VICENTE’
Un dos compoñentes do grupo
universitario “Voces Ceibes” e
catalogado como galeguista filomarxista, tendo intervido en varios festivais formando grupo ou
ben só, pola zona ferrolá. No aspecto estudantil non se lle coñecen actividades se ben frecuenta
círculos de ‘activistas’.

CASARES MOURIÑO,
XOSÉ CARLOS
Trátase dun dos primeiros tradutores para o galego de cancións catalanas e valencianas
con contido social e o cal durante a súa época de estudante
compostelá, foi un dos principais activistas pola súa filiación
política comunista filo-china.
Conferenciante asiduo en ciclos
galeguistas avanzados e progresistas; escritor e autor de obras
en lengua vernácula e colaborador de Prensa; gañador dalgún
premio rexional.
DIÉGUEZ VÁZQUEZ, LOIS, (A)
‘LOIS DIÉGUEZ’
É o autor de numerosas letras
de cancións galegas con verdadeiro sentido político-social
e unha novela deste mesmo
matiz. En xullo de 1969 denegáraselle certificado para prórroga militar debido ás súas
tendencias galeguistas promarxistas e por estar encartado
en Dilixencias en xaneiro de
1968 por difusión de propaganda galeguista.

PEREZ QUINTANILLA,
ENRIQUE, (A) ‘QUIQUE’
É outro dos afeizoados á Nova
Canción Galega presentado recentemente con outros varios pero sen contido social as letras das
súas cancións, se ben ultimamente parece estar en contactos
cos do grupo “Voces Ceibes”,
tendo cantado tamén en castellano e catalán. Di que aprendeu a
amar o idioma galego cando descubriu como animaban e agarimaban o seu en Cataluña.
PRADA, AMANCIO
Non se coñecía das súas actuacións en Galicia até que apareceu como un dos representantes
da Nova Canción Galega no I
Festival da canción dos pobos de
España, no palacio Mutualité de
Paris. Di que canta en castellano
e galego debido á súa orixe na
zona do Bierzo.
ROJO SÁNCHEZ, GUILLERMO,
(A) GUILLERMO
É outro dos fundadores do grupo
universitario ‘Voces Ceibes’ e
creador da Nova Canción Galega, tal vez o máis persoal, o máis
independente coas súas propias
poesías-letras das súas cancións
con claro contido social destacando entre aquelas ‘Canción ao
Che Guevara”, ‘Terra, pobo e
lingua’, ‘Canción da esperanza’.
No aspecto estudantil carece de
antecedentes desfavorábeis.♦
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Fuentes Quintana:
economía e política
MANUEL CAO
O pasamento de Enrique Fuentes Quintana, economista influente na recente historia española, tivo unha importante
ringleira de louvanzas á súa figura por boa parte da clase
política e intelectual debido sobre todo ao papel desempeñado na transición coa elaboración dos Pactos da Moncloa
do 1977. Foi na ciencia económica, en xeral, e no campo da
facenda pública, en particular, onde se desenvolveu principalmente pero foi tamén un persoeiro clave no ámbito político ao participar directa ou indirectamente no deseño de
medidas estratéxicas que condicionaron a dinámica económica e social española.
O papel de Fuentes Quintana debe entenderse nun contexto caracterizado polo baixo desenvolvemento das institucións universitarias ocasionado pola laminación que supuxo o franquismo para a universidade e o pensamento.
Fuentes empeza por doutorarse en Dereito (1948), despois
en Ciencias Políticas e Económicas (1956) e pasa a desempeñar cargos clave en materia de Comercio e Facenda. Dende o Servizo de Estudos do Ministerio de Comercio participa no Plano de Estabilización e dálle un novo impulso como Director á revista Informacion Comercial Española
(1958-70), logo crea o Instituto de Estudos Fiscais e pasa a
dirixir a revista Hacienda Pública Española (1970-78), para acabar dirixindo a Fundación FIES (1979-95) da CECA
dende onde impulsa revistas para novos campos como Papeles de Economía Española, Perspectivas do Sistema Financeiro, Economía das Comunidades Autónomas e Cuadernos de Información Económica que constitúen material
de uso cotián para economistas e investigadores. Da secuencia cronolóxica deducimos o seu papel de introdutor
dos enfoques dominantes nos países desenvolvidos contribuindo á modernización da economía española mediante a
formación do capital humano que ía saíndo das universidades para as empresas e para a xestión económico-financeira no ámbito das institucións públicas. Para todos os profesionais das áreas económico-sociais a figura de Fuentes
Quintana é familiar pola necesidade de manexar manuais,
libros, artigos e consultar as revistas que dirixía.
No ámbito da política económica, Fuentes é un policy maker clásico do que se valora o seu nivel de coñecementos por
enriba de liortas partidarias, ausentes até a chegada da democracia e pouco desenvolvidas na longa e convulsa transición
española, onde a economía real era un campo asignado a técnicos que competían cunha tradición de pensamento marxista importante na universidade pero minoritaria e inapropiada
á hora de deseñar melloras na xestión do capitalismo dominante. A participación na política activa de figuras como
Fuentes Quintana era excepcional, por causas de forza maior
e así ocorreu cos Pactos da Moncloa polo perigo real dunha
espiral hiperinflacionista, cun desequilibrio crecente na balanza exterior e cunha situación política moi conflitiva. Así,
participa no Goberno Suárez dende xuño do 1977 a febreiro
do 1978 para aplicar un plan de estabilidade que permita
asentar a democracia tendo que recoñecérselles, en todo caso,
aos nacentes axentes políticos e sociais da época o mérito
principal nesta tarefa.

‘O papel desempeñado
por un persoeiro como Fuentes
é impensábel na actualidade
pois os axentes políticos, económicos e
sociais están solidamente organizados
como grupos de intereses

O papel desempeñado por un persoeiro como Fuentes é
impensábel na actualidade pois os axentes políticos, económicos e sociais están solidamente organizados como grupos
de intereses cos seus consellos de asesores e, sobre todo, as
capacidades e competencias en materia de política económica aparecen distribuídas territorial e funcionalmente en institucións e organismos diversos. A figura do ditador benevolente cumpre a súa función en países en proceso de construción democrática e modernización económica e en sociedades
en proceso de empoderamento colectivo e é despois a interacción e interdependencia plural entre os axentes a responsábel das políticas públicas aplicadas.♦

Bernardo Bastido no Xulgado. Abaixo, chegada ao cárcere de Teixeiro da marcha a pé para reivindicar a súa liberacilón.

A.G . N .

Anteriores incidentes coa xustiza
explican por que o patrón maior
da Confraría de Ferrol permanece no cárcere

Bastida ten un amplo
historial como líder
de mobilizacións sociais
PERFECTO CONDE
O patrón maior da Confraría
de Ferrol Bernardo Bastida,
detido o 30 de maio durante
as protestas que houbo na ría
ferrolá pola entrada de barcos gaseiros en Reganosa, foi
un activo loitador contra o
franquismo. A súa biografía
está tamén marcada por incidentes moi diversos que deron
lugar a varios xuízos contra el
e unha sentenza condenatoria.
O ferrolán Bernardo Bastida Sixto, casado, con dous fillos, é moi
coñecido en Ferrol. Na Casa do
Concello, na praza de Armas, ou
na Delegación da Xunta, na praza
de España, protagonizou intres
decisivos na mobilización social
da cidade. No Concello ten durmido moitas noites protagonizando peches de protesta realizados
polos mariscadores da ría e na delegación autonómica enfrontouse
coa autoridade cando non lle deixaban pasar á súa xente
para negociar a retirada A . G . N .
dos cascallos que deixou no fondo do mar o
accidente do Discover
Enterprise.
De mozo traballou
nos estaleiros e dende
hai máis de dez anos
está á fronte da Confraría de Pescadores de
Ferrol como patrón
maior, un cargo que
dende hai tres meses
exerce en funcións logo de presentar a súa
dimisión ao alegar que

se sentiu desautorizado por unha
parte dos traballadores do Pósito.
No 1972, cando a policía franquista matou a tiros os traballadores Amador Rey e Daniel Niebla, Bastida foi encarcerado con
outros moitos resistentes á ditadura. Xa daquela se destacara
como activista coraxoso e hiperactivo que desenvolvía as súas
inquedanzas na órbita política do
Partido Comunista.
Morto Franco, nos primeiros
anos da transición era moi frecuente velo ocuparse dos asuntos
de seguridade nas manifestacións organizadas polos comunistas e por Comisións Obreiras.
Daqueles anos son famosos algúns enfrontamentos onde demostrou fortaleza de carácter.
Sen dúbida, os peores momentos da súa vida transcorreron
no tempo que pasou do 1999 ao
2001. O 4 de marzo do 99, segundo os datos que deu por probados unha sentenza do xulgado

do Penal da Coruña emitida no
2001, procedente de Ferrol e dirixíndose a unha reunión que se
ía celebrar para arranxar temas
derivados da contaminación do
buque Aegean Sea, aparcou o coche no estacionamento soterrado
do Cantón coruñés. Estaba
acompañado pola daquela secretaria do Pósito de Ferrol Ánxeles
Leira Corral coa que, segundo el,
viña mantendo unha vella relación sentimental. Antes de que
lles dese tempo a baixaren do coche, Bastida botouse enriba da
muller –sempre segundo a sentenza–, subiulle a camisa e o sostén e bicoulle os peitos. Leira saíu do vehículo pero Bastida aínda volveu metela dentro contra a
súa vontade. Estes feitos déronlle lugar a unha condena de dous
anos de cárcere, que non tivo que
cumprir, por agresión sexual.
Sen dúbida esta sentenza e
outros supostos feitos que motivaron nos últimos anos varias actuacións xudiciais contra Bastida –até o punto
de que ten pendentes
oito causas– tivo a súa
influencia na reiterada
determinación sostida
até agora pola xuíza ferrolá Elvira Martínez
de ordenar prisión para
o home que participou
activamente na oposición a que entrasen os
metaneiros
Galicia
Spirit e Mourand Didouche, cargados con
gas natural licuado, no
peirao de Reganosa.♦
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O final da tregua da ETA facilita o diálogo entre os partidos estatais maioritarios

PSOE e PP poderían acordar en breve
algún tipo de colaboración antiterrorista
CÉSAR LORENZO GIL
A reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano
Raxoi do pasado 11 de xuño crebou a incomunicación entre
o PP e o PSOE que se viviu practicamente desde a chegada
dos socialistas á Moncloa en marzo do 2004. A volta da ETA
ás armas e a proximidade das eleccións fai previsíbel un novo pacto antiterrorista. Resta por saber cal será o modelo
para a nova colaboración entre as forzas estatais maioriarias.
Entre a chanza da tregua-trampa e
as risadas de Jaime Mayor e José
María Aznar releando sobre o número exacto de presos que trasladaron a Euskadi durante a negociación
coa ETA do 1999, parece que as relacións entre o PP e o PSOE viven
unha primavera morna. O presidente popular e os seus máis estreitos
colaboradores, Eduardo Zaplana e
Ángel Acebes, abandonaron o acoso continuo contra José Luis Rodríguez Zapatero e o PSOE e tenderon
pontes para iniciar contactos co fin

de obteren algún tipo de documento
previo á sinatura dun acordo de colaboración antiterrorista entre ambos os partidos.
Por que cambiou tan radicalmente a relación entre PP e PSOE?
Foi suficiente o anuncio da ETA
para recompoñer unha relación tan
degradada? O primeiro que hai que
denotar foi que realmente si se produciu un efecto de sosego nas bases de ambas as forzas. Só un
exemplo: o programa “Sexto sentido” de La Sexta, que enfronta cada

luns deputados destas dúas forzas
nunha liorta onde había máis berrros ca nos clásicos debates de
“Crónicas marcianas”, a reunión
da Moncloa apazugou os “contendentes”, que estiveron relaxados,
dialogantes e cómplices entre eles.
As causas do acougo popular
hai que buscalas nos resultados do
27-M e na necesidade que ten Raxoi de ir variando o rumbo da súa
dirección de cara a converterse en
alternativa real de poder. Os socialistas tampouco estaban totalmente
cómodos na disputa permanente
cun partido co que o propio Zapatero chegou a amplos acordos hai
só uns anos, cando era líder da oposición. A ETA veu poñer a escusa
perfecta para o reencontro. Con este novo clima, o PP pode conservar
o poder en Navarra e, seguramente,
repetir no goberno foral de Álava e

na cidade de Vitoria, unha posición
estratéxica que os populares vascos
necesitan por dúas razóns: para impedir a fusión das caixas de aforro
de Euskadi e manter unha cota de
poder despois de ser practicamente
pulverizado tras os comicios.
Para o PSOE, a “paz” cos seus
adversarios sumada á necesidade
de oposición frontal á ETA e ao seu
contorno, evítalle ter que explicar
os matices que precisaba a negociación da paz. Outravolta as esperanzas rotas, xa non fan falta acenos para impedir que a organización armada mate. É máis, o propio
Zapatero considérase traizoado polos seus interlocutores abertzales e
prefire a contundencia, algo que o
seu partido agradece como xeito de
non perder máis votos en Madrid.
Falta por saber como encaixarán ambas as formacións o novo

escenario na súa relación cos partidos minoritarios. Ámbolos son
conscientes de que nas xerais do
ano que vén vai ser moi complicado que haxa maiorías absolutas e
nin un nin o outro poden permitirse o luxo de prescindir de apoios
entre os nacionalistas. Haberá que
atender especialmente ao papel
que vaian asumindo nas próximas
semanas o PNV e CiU. O partido
vasco podería involucrarse decididamente nun novo pacto antiterrorista, plural e capaz de recuperar o
espírito da unión dos demócratas
de Ajuria Enea. Para os cataláns, a
nova imaxe do PP podería servirlle
para intentar un achegamento entre
ambas as siglas, xa que a coalición
nacionalista precisa tamén posibilidades de alianzas en Catalunya,
unha vez confirmada polo momento a entente PSC-ERC-IU.♦

O BNG consideraría
inoportuno ilegalizar a ANV
O 13 de xuño, José Luis Rodríguez
Zapatero reuniuse cos portavoces
de todos os grupos parlamentarios
para explicarlles a situación creada
tras o fin da tregua etarra e pedirlles a súa opinión sobre os pasos
que se deben seguir. Da xuntanza
con el, o portavoz do BNG no congreso, Francisco Rodríguez, quixo
destacar o convencemento que ten
o Bloque de que o novo momento
require medidas a longo prazo. “A
contundencia na loita contra o terrorismo non pode significar a redución de garantías constitucionais
nin de dereitos democáticos”, afirmou Rodríguez en relación á posíbel ilegalización da Acción Naccionalista Vasca (ANV).
Para o deputado nacionalista,
o achegamento entre os dous

partidos maioritarios é positivo
aínda que chamou a atención sobre a necesidade de respectar o
pluralismo. “Converter a democracia nun xogo de dous partidos
non é a solución aínda que a
aproximación entre PP e PSOE é
positiva se se mantén o respecto
polo pluralismo”, indicou.
Rodríguez considera que sería un erro reeditar o pacto antiterrorista. “Tendo en conta o proceso de precampaña para as xerais non nos parece axeitado recuperar ou xestar un novo acordo reflectido nun pacto. É ben
mellor que se afiance o diálogo
aberto entre todos os partidos pero sen textos que estarían condicionados por esa proximidade
electoral”, concluíu.♦

Os nacionalistas flamengos gobernarán
as ‘Bélxicas’
CÉSAR LORENZO GIL
O democristián flamengo Yves
Leterme será o encargado de
formar goberno en Bélxica
tras as eleccións xerais do 10
de xuño. A fragmentación do
parlamento belga obriga a amplos pactos que manteñan a
viabilidade dun reino en tensión pola lingua e os intereses
das nacións que o compoñen.
A democracia cristiá flamenga
apostou nesta campaña por un
discurso nacionalista para aumentar o seu apoio electoral. O
seu líder, Yves Leterme, ten mala fama en Valonia tras criticar os
francófonos por non aprenderen
a lingua flamenga e gañou os comicios tras prometer unha profunda reforma do Estado que
concrete na lexislación o aumento demográfico de Flandres e a
súa influencia económica e social no conxunto de Bélxica.
Mais para lograr os seus obxectivos non o vai ter fácil. O
seu partido só ten 30 dos 150 deputados do parlamento e verase
obrigado a pactar con algúns
partidos valóns, máis aínda cando todo o arco parlamentario
acordou non negociar cos ultradereitistas do Vlaams Belang (O
Interese Flamengo). A segunda
forza será o Movemento Liberal
valón que comanda o até agora
presidente do goberno, Guy Verhofstadt, con 23 escanos, dous
menos que hai dous anos.
Verhofstadt gobernaba cos
socialistas valóns e flamengos,
unha alianza que lles pasou unha
dura factura a estes, que perderon cinco e nove deputados respectivamente. Pola contra, as
forzas ecoloxistas aumentaron a

súa representación até os 13 deputados entre flamengos e valóns. Irrompe tamén no novo
parlamento a Lista Dedecker, o
partido fundado polo senador Jean-Marie Dedecker, de corte reformista.
Un difícil equilibrio
Bélxica creba todos os mitos sobre o modelo unitario de Estado
e trasloce no seu sistema político
e electoral a complexidade dun
reino no que conviven dúas comunidades lingüísticas cada vez
máis distanciadas.
Disque belga en Bélxica só
hai Bruxelas, a selección de fútbol e o rei. O resto ten que escoller entre Valonia e Flandres.
Ambas as nacións están divididas
por unha faixa que atravesa case
en liña recta polo medio e medio
do país de leste a oeste. Aínda
que tradicionalmente a Valonia
era preeminente grazas ao seu
meirande tamaño, a súa pronta
industrialización (por exemplo a
cidade de Liege), as boas relacións con Francia e o feito de ser
o rei francófono, a antigamente
marxinada e agrícola Flandres é
hoxe o motor da economía (coas
puxantes cidades de Brugge e
Antuerpe) e conta co duplo de
habitantes que a Valonia.
Francófonos e flamengos
usan o inglés para entendérense
porque en Flandres cansaron de
ter que se expresar obrigatoriamente en francés, como noutrora,
ao tempo que se queixan de que
os valóns son “incapaces de falar
flamengo”, tal e como dixo o
agora primeiro ministro Leterme.
A distancia é tal que as ideoloxías políticas teñen siglas e diri-

xencias diferentes en cada comunidade e o parlamento atende escrupulosamente aos feitos nacionais. O espazo electoral divídese en tres áreas: Flandres, Valonia e Bruxelas, que escollen por
separado os seus representantes
mediante un sistema proporcional
practicamente puro. Isto permite
que arestora haxa unha ducia de
partidos representados nun país
de dez millóns de habitantes.
O ascenso de partidos flamengos de ultradereita e o crecente dominio económico do
norte sobre o sur puxeron en
cuestión a viabilidade do reino.
Hai uns meses, a televisión pública belga até chegou a emitir
unha reportaxe de ficción sobre
unha hipotética declaración de
independencia de Flandres.
Aquel programa levantou gran
polémica e, malia ser despedido
o director da canle, supuxo o recoñecemento público de que o
futuro de Bélxica podería pasar
por unha secesión.
O partido democristián flamengo, gañador o 10 de xuño, parece disposto a iniciar unha profunda reforma do modelo co obxecto de que o xa amplo autogoberno de ambas as nacións se incremente até practicamente estremar o modelo federal vixente. Os
contrarios a tal intención pensan
arriscado promover microestados
no centro de Europa, especialmente nunha rexión tradicionalmente
exposta a absorcións de potencias
fronteirizas. Non hai que esquecer
que o flamengo é unha variante do
neerlandés (teñen até o mesmo sistema ortográfico) falado en Holanda e que na Valonia se fala francés
(ademais hai unha pequena zona
na que se fala alemán).♦

O nacionalismo flamenco Yves Leterme celebra a vitoria.

Aquí fóra
O informe presentado a pasada semana
polo senador suízo Dick Marty, membro
do Consello de Europa, a propósito dos
voos secretos da CIA, é demoledor. As
perversións orixinadas como consecuencia da “guerra contra o terror” son, literalmente, aterradoras. Sabiamos da deriva fascista nos EE UU, onde George
Bush converteu a práctica da tortura en
política oficial –e non só en Guantánamo–, pero a implicación da OTAN e de
numerosos gobernos europeos, a diferente nivel, nestas operacións, desacredita,
nunha dimensión ben profunda, as conviccións máis elementais de líderes e gobernos que amosan unha miseria e corrupción moral verdadeiramente inaudita. Unicamente o hábil adormecemento
das nosas conciencias fai explicábel a tímida reacción que se ten rexistrado até o
momento, quizais neutralizada pola pretendida natureza excepcional dos feitos,
atendendo a un hipotético carácter marxinal destes e non á gravidade das violacións cometidas.
Non son só as típicas dupla moral ou
a corrupción (o pago de subornos por
Londres ao príncipe Bandar pola compra
de material militar é outro escándalo
maiúsculo) as condutas que ensombrecen a democracia; persoas e réximes tan

A democracia inmoral
XULIO RÍOS
firmemente comprometidos coa defensa ción é e será infrutuosa e acabará condeda vida e da dignidade humana (desde a nada pola historia, deben render contas.
UE a ese Vaticano
A deshumanizaque estes días acollíción da política en
imaxinábel
an a visita de Bush), e
nome da seguridade
que gustan de facer
leva consigo unha
o escándalo que se
declaracións altisoperda de conciencia
nantes, invocando a orquestraría se fosen os universal a respecto
ética e os valores dede valores e espazos
mocráticos como sigservizos secretos rusos, que considerabamos
nos desa supremacía
gañados para sempre.
civilizatoria que lles chineses ou de calquera O actual empeoradá dereito a promover
mento da calidade da
outro réxime «non
o seu sistema político
democracia debería
mesmo a canonazos,
traducirse
nunha
conveniente» os
que imparten sobermaior mobilización
involucrados nestas
bias leccións e lecsocial fronte a esta
cións de soberbia a
execrábel forma de
operacións”
todos aqueles que
cinismo e non na acbuscan vías propias
tual rendición cívica.
para construír sistePensábase que os
mas acaídos á súa propia singularidade, modelos democráticos suplían as súas
sentando que o actual é definitivo e que carencias no eido social e no ámbito do
calquera posibilidade de experimenta- público cunha forte impregnación de to-

‘É

do o relacionado coa protección dos dereitos e liberdades individuais, que ocupaban unha posición de privilexio a respecto dos dereitos colectivos. Podía
compensar. Pero a deriva actual confirma
un retroceso gravísimo.
En Milán, 26 axentes da CIA comezaron a ser xulgados “en ausencia”. Un
tribunal acúsaos de secuestrar un imán
exipcio, Abu Omar, que foi vítima dos
cárceres secretos. Non hai segredo nin
razón de Estado posíbel que poida evitar
o coñecemento público destes feitos. E a
magnitude do escándalo é de tal calibre
que non debería quedar sen o encausamento de moitos líderes. É imaxinábel o
escándalo que se orquestraría se fosen os
servizos secretos rusos, chineses ou de
calquera outro réxime “non conveniente”
os involucrados nestas operacións. Os
desmentidos oficiais de gobernos como o
alemán, romanés ou polaco (da Polonia
do reconvertido Kwasnewski e de tanta
febre ultracatólica), contrastan co asentimento doutros coma o canadense. Os réximes do antigo socialismo real pagan un
prezo incribelmente alto para gañar as
simpatías e o favor da Casa Branca.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)
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A forza demográfica de Flandres cuestiona a unidade do reino
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O sistema francés favorece o voto de centro-dereita
Audiencias
televisivas
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

Comisión Nacional de
Telecomunicacións
(CONATEL) é o
organismo encargado de
conceder licenzas
televisivas en Venezuela.
Acordou non renovar a
que, logo de 20 anos, lle
caducaba a Radio Caracas
Televisión (RCTV). Esta
empresa, que pode seguir
emitindo por outras
canles, ten a máis outros
espazos radiais e gráficos.
Comercializa as súas
famosas telenovelas vía
Miami. As súas ondas son
agora ocupadas pola nova
Televisora Venezolana
Social (TVES) que vai
programar educación,
diversidade cultural,
historia e pluralidade
informativa. A RCTV foi
unha das emisoras que
apoiou o fracasado golpe
de estado do 2002. En
Venezuela os medios de
comunicación en mans
privadas ocupan máis do
80 por cento do total. Boa
parte deles belixerante co
movemento bolivariano.
Os Estados Unidos
presionaron a
Organización de Estados
Americanos (OEA) para
que condenase a non
renovación coma un
atentado á liberdade de
expresión. Fracasou. É
un exemplo de que os
estados
latinoamericanos,
diversos en gobernos e
actitudes, empezan a
estar unidos. En
Venezuela existe un
programa que pretende
democratizar os medios.
Creáronse centenares de
emisoras radiais e
televisións comunitarias.
Non están controladas
pola burguesía. A
mocidade desta clase foi
visíbel estes días nas
manifestacións de
protesta pola lexítima
medida da CONATEL.
Veunos a lembranza a
canción “Las casitas del
Barrio Alto” de Víctor
Jara. Coma sempre,
botamos en falla que os
titulares, artigos e
opinións dos medios de
comunicación masivos
falen tamen dos
xornalistas asasinados no
mundo e particularmente
en América Latina e
máis concretamente en
Colombia, onde foron
clausuradas 76 radios
comunitarias polo
goberno de Álvaro
Uribe, tan simpático el
para os intereses de
Washington.♦

Sarkozy ‘elimina’ a oposición
CÉSAR LORENZO GIL
A Unión por un Movemento Popular (UMP) logrou case o 40
por cento dos votos na primeira
volta das lexislativas francesas.
Á espera da segunda volta do 17
de xuño, o partido que lidera o
presidente da República, Nicolas Sarkozy, xa gañou 98 dos
577 escanos da Asemblea Nacional e ten grandes posibilidades
de lograr unha ampla maioría.
O efecto Sarkozy elimina as opcións opositoras logo das lexislativas. A clave da vitoria foi a súa
capacidade de aglutinar todo o
voto conservador nas siglas da
UMP, algo que lle resultou máis
doado após conformar un goberno de amplo espectro. Non en
van, outras opcións como a centrista do Partido Demócrata de
François Bayrou ou a ultra Fronte Nacional de Jean-Marie Le
Pen practicamente desaparecen
do parlamento.
A esquerda, en troques, chegou a estes comicios dividida e
con moitas dúbidas sobre a súa
opción maioritaria, o Partido Socialista, algo fatal tendo en conta o
sistema electoral francés. O dato é
revelador: a UMP xa garantiu 98
deputados, os socialistas, só un.

A onda alta de Sarkozy benefíciase do sistema electoral, inspirado no modelo maioritario a
dúas voltas. Nas lexislativas, o
país divídese en 577 distritos
electorais nos que cada grupo de
electores escolle só un deputado.
Na primeira volta preséntanse
todas as opcións. Se algún candidato obtén máis do 50 por cento
dos votos é escollido directamente, se non, pasa a unha segunda volta xunto co segundo
candidato máis votado. Isto supón, na práctica, que haxa candidatos que “se colocan” na final
con porcentaxes do 20 por cento
ou menos e, paradoxalmente, outros quedan fóra da pelexa con
semellantes resultados.
Este sistema, usual en Europa
antes da Gran Guerra, foi recuperado en Francia no 1958, cando
Charles de Gaulle proclamou a V
República. A idea era favorecer a
creación dunha forte e ampla formación gaullista (de corte centrodereitista) e foi aceptada polas
outras formacións como útil xeito de minimizar a influencia do
Partido Comunista, que durante
os 20 anos seguintes se mantivo
nun 20 por cento de votos que
apenas tivo consecuencias na gobernabilidade do país.♦

Unha das caras máis pesicunha única voz diante do
Crónicas do mundo
mistas que presenta o fuvendedor. Sabedora dos dituro de Unión Europea é a
ferentes discursos e camida carencia de soberanía
ños diplomáticos europeos,
enerxética.
do desafino diplomático
Nos albores do século
perpetuo, Rusia non ten diXIX a Comisión Europea
ficultade ningunha en antifacía público un dossier,
ciparse e frustrar todos os
elaborado por expertos,
intentar construír condutos
no que aseguraba que no
alternativos para a submi2030 Europa dependería
nistración directa sen pasar
nun 70 por cento das subas fronteiras rusas.
ministracións enerxéticas
Atrapados na rede
fornecidas por países esenerxética rusa, resulta
tranxeiros, na maioría dos
pouco probábel que EuroLAUDELINO PELLITERO
casos veciños.
pa poida expresar calquera
Tres anos máis tarde,
reticencia sobre prácticas
en decembro do 2003, o plenario do Consello tico ou xeoestraxias de soberanía enerxéti- autoritarias, antidemocráticas ou mesmo exdáballe o seu visto e prace a un documento Es- ca... pola contra Rusia fixo do seu poderío terminios como que acontece en Chechenia.
tratexia de Seguridade Europea. O informe enerxético tanto a trabe na que se sustenta o
Agora que dende o 2005 a UE quere deixar
que saíra da flamante oficina da Política Exte- seu título de superpotencia mundial como a de observar hipnoticamente o seu embigo, parior e Seguranza Común (PESC), enumeraba ferramenta de presión
ra por en marcha, unha
e ponderaba as ameazas tradicionais. Pero ta- ou extorsión máis efiPolítica Europea de Vemén sinalaba predicións cara a onde se enca- caz nas relacións de
ciñanza (PEV) que perabedora dos diferentes mita unha maior cohemiñaban as nubes máis negras. Desprazában- fronteira con países rise cara a unha preocupante falta de soberanía cos en hidrocarburos e
sión e convivencia hardiscursos e camiños
tentados polos presenenerxética.
mónica cos países limíCando en xaneiro do 2006, algúns países tes da diplomacia nortrofes... é o momento de
diplomáticos europeos,
europeos tiveron que conxugar as frías tem- teamericana. Onde non
introducir a cooperación
do desafino diplomático económica e a participeraturas invernais coa incerteza da submi- subministra con recurnistración que chegaba de Rusia, por mor da sos enerxéticos proen proxectos
perpetuo, Rusia non ten pación
crise do gas, entre os países fronteirizos de pios, controla a rede de
enerxéticos conxuntos.
Rusia e Ucraína. Europa atravesou a liña do oleodutos que transporContemplar redes de
dificultade ningunha
exame dos negros augurios, para pasar ao te- tan os recursos enerxétransporte en planos que
ticos alleos. Tácticas de
rreo dos planos de actuación.
engaden
incentivos
en anticiparse e frustrar
Durante os anos 2005 e 2006, os laborato- persuasión propias da
atractivos para os vecitodos os intentar construír ños, que permitan o derios de ideas foron concibindo o denominado forzada Pax Romana.
Turkmenistán, Kalibro verde que debería trazar as primeiras lisenvolvemento econócondutos alternativos”
zakhastan ou Uzbekisñas da Política Enerxética Común (PEC).
mico bilateral e garantan
A crises do gas e do petróleo enfrontaron tán non teñen máis rea independencia mutua.
a Rusia e Belarús de 2006 e xaneiro de 2007, medio que utilizaren os
Oriente Próximo, o
condutos
rusos.
Xeorxia,
demostraron a vulnerabilidade enerxética
Cáucaso, Asia Central
que pode atacar a Europa, mesmo sen estar Armenia, os Estados Bálticos ou Acerbaián co- ou o Mediterráneo son áreas na que traballar
situado intramuros o epicentro da inanición ñecen de perto o que significa o acoso ruso ins- por unha necesaria PEV, por xustiza, por
trumentalizado pola poderosa Gazpom.
enerxética.
convicción e por necesidade: Mesmo non esAs retóricas oficiais non deixan de referir- taría de máis introducir unha PEV plus para
Mentres a PESC, que é o segundo grande
eixo sobre o que se vertebra a UE, padece un se á interdependencia e complementariedade países próximos cos que non temos fronteira
raquitismo crónico que impide medrar o ve- entre Rusia e Europa. Mais na práctica o física, pero que poden fornecer estabilizade e
llo continente en independencia, poder polí- maior cliente do gas ruso non consegue falar seguridade enerxética.♦

Política Europea
de Veciñanza Plus.
Convicción ou necesidade?

‘S
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Por segundo ano consecutivo o
Celta B salvouse contra todo
prognóstico.
Con certeza, vivimos unha
tempada moi difícil e debemos
darlle moito mérito ao equipo
por se salvar e superar todas as
complicacións que padecemos.
Coido que este éxito hai que atribuírllelo aos xogadores, ao corpo
técnico e tamén a unha afección
que sempre confiou en nós, que
nos apoiou semana a semana e
soubo entender a filosofía propia
dun equipo filial.
É curioso ver como xestionaron as crises de resultados o primeiro e o segundo equipo do
Celta. Como se consegue motivar un plantel para que saia dos
últimos postos da clasificación?
É un traballo moi complexo
onde a motivación só é un dos
moitos compoñentes que inflúen. Para nada se parecen as circunstancias e os contextos nos
que se moven un equipo profesional da primeira división e un
conxunto cheo de rapaces menores de 20 anos coma o noso. Ao
Celta B valeulle moito a experiencia de da situación semellante vivida a tempada anterior.
Moitos dos xogadores xa sabían
como actuar e iso facilitou moito
a recuperación anímica. Cando
tratas con rapaces, o principal é
transmitirlles ilusión. A ilusión é
fundamental para saír dunha situación apurada. E fará falta
moita para a tempada que vén.
Este ano foi moi malo para os
filiais. Descenderon o Barcelona
B, o Madrid B… Cal é a razón?
A segunda e a segunda B son
categorías moito máis esixentes
que hai anos. A Lei Bosman permite que haxa comunitarios, de
moita calidade, xogando en equipos con grande orzamento e un
número respectábel de socios.
Ademais, hai un enorme excedente de ex futbolistas de primeira
que están en equipos inferiores.
Todo iso fixo que aumentasen as
diferenzas entre os filiais e os outros clubs. Había partidos nos que
eu comparaba os meus xogadores,
rapaciños, moitos deles imberbes,
cos contrarios, altos, feitos, veteranos, con pouco pelo… E dábame conta nese momento de que,
sobre o papel, non tiñamos nin unha soa posibilidade de gañar.
O Osasuna promove unha
nova liga composta por equipos filiais.
A min non me gusta moito a
idea. Desde logo aumentaría o
espectáculo, porque os filiais son
os equipos que mellor fútbol fan,
pero o futbolista para mellorar
necesita xogar en condicións “reais”. Gáñase experiencia superando atrancos, incluídas a picaresca e a veteranía dos contrarios
e a presión de campos grandes
con moito público. Só un xogador adestrado nesas condicións
pode triunfar ao máximo nivel.
Cando se adestra na canteira, un técnico tamén é un mestre. É o adestramento máis individualizado?
As técnicas son globais pero
si hai un seguimento persoal
máis grande que nas categorías
profesionais. Cada xogador necesita un apoio particular para
mellorar e aprender. Ás veces
cómpre incluso adaptar a súa posición no campo para facer medrar as súas posibilidades de se
converter en profesional.

Rafa Sáez
‘Un futbolista só pode mellorar
con liberdade para amosar o seu talento’
CÉSAR LORENZO GIL

Rafael Sáez (A Seca, Pontevedra, 1962) ten un amplo historial como
adestrador. Relacionado coa canteira desde hai anos –foi seleccionador
galego das categorías inferiores– volveu mostrar o seu valor ao manter o
Celta B na segunda división B logo dunha tempada chea de dificultades.

PA C O VILABARR O S

Supoño que cando se trata
con mozos ben pagos e con estatus social elevado como no
caso dos futbolistas, o ambiente inflúe moito.
O que debemos entender é que
un rapaz de 20 anos ten os mesmos gustos e aspiracións xogue ao
fútbol ou estude Química. O que
vai facer posíbel que alguén destaque na súa ocupación é a vontade real que teña por mellorar,

aprender e sacrificarse para chegar ao seu obxectivo. Un exemplo
de boa actitude é Borja Oubiña.
Desde pequeno quixo ser futbolista profesional e deseñou toda a
súa vida para logralo. Hai moitas
tentacións e ás veces a concentración é difícil. Niso os técnicos podemos axudar se estamos atentos
e detectamos eses perigos.
Que debe ter un xogador
para triunfar?

As circunstancias marcan
moito as posibilidades de éxito.
Eu penso que se deben facer xogadores, formar futbolistas para
que poidan vivir disto da mellor
maneira posíbel, pero sempre tendo en conta que o fútbol é un deporte e un espectáculo. O que define as posibilidades de destacar é
o talento natural, que no deporte
dáse igual que na música, dun
xeito innato. Un adestrador de ca-

tegorías inferiores debe deixar
que ese talento se desenvolva con
liberdade, cun só límite: o egoísmo é fatal porque falamos dun
deporte colectivo. Agora ben,
coutar ese talento con ríxidos sistemas tácticos elimina a personalidade e converte este xogo nunha
fábrica onde todos os futbolistas
xogan coma clons, sen alma.
Nos últimos anos, o Celta
volveu ollar para a canteira.
Nótano os rapaces?
Cando un deles vai convocado co primeiro equipo é coma se
estralase unha faísca no vestiario. Xogar cos “maiores” é o motor dun filial. Dálle confianza,
ilusión, vontade de mellora. Con
só que vaia un convocado todo o
plantel se sente orgulloso e apoia
o compañeiro coma un só home.
Que efecto teñen as convocatorias internacionais?
É coma un premio, un recoñecemento a un traballo. Hai que ter
en conta que a selección española
ten un palmarés impecábel nas categorías xuvenís, o que é sinal de
que se están a facer ben as cousas.
Se nese proxecto contan con algún galego –caso de Ioel, porteiro
do Celta B, ou Rochela, do Deportivo xuvenil– debemos alegrarnos porque a competencia para chegar aí é realmente dura.
Para os galegos segue a ser
difícil chegar á elite.
Penso que non o é máis que
para outros. O que cambiou foi o
xeito de chegar ao fútbol profesional. Antes para un neno galego
a canle era máis previsíbel porque
os equipos aos que podía chegar
eran o Celta, o Deportivo, o Compostela… Agora non. O Vilarreal,
o Madrid e o Barcelona, sobre todo, fichan xogadores galegos moi
novos e fórmanos alá. Hoxe en
día hai moitos futbolistas en primeira división que son de Galiza
pero que proceden de canteiras do
exterior: Jonathan Pereira (do Vilarreal), Rubén (do Rácing), Diego López (do Madrid)… O que
temos que entender é que o mercado mudou moito e agora son as
familias e os propios rapaces os
que deciden onde xogar. Eu sei
que o Celta quixo incorporar moitos futbolistas que finalmente escolleron ir para fóra.
Hai clubs que se alimentan
continuamente de xente da
canteira. É posíbel aquí?
Coido que o traballo coas categorías inferiores hai que asumilo dunha maneira global e encaixalo na filosofía do club tendo en
conta o perfil deportivo e económico. Para rendibilizar a canteira
fai falta investir moito diñeiro en
infraestruturas, técnicos… E despois darlle un papel importante
na configuración dos planteis
profesionais. Penso que esa base
produce abundantes froitos. O
Celta xa o demostrou nas últimas
tempadas e coido que ano tras
ano iremos vendo rapaces do filial con contrato no primeiro
equipo. En todas as categorías
hai moito talento e estou seguro
de que na próxima década imos
ver moitos rapaces “criados” no
Celta na primeira división.
Xa ten claro onde adestrará
o próximo ano?
Nas próximas semanas o club
empezará a deseñar o modelo para o ano que vén. Cando o coñezamos será a hora de decidir se
continúo aquí ou acepto algunha
das ofertas que teño de fóra.♦

A flor máis grande
do mundo.

Curtametraxes
galegas nas FNAC
do norte de Portugal
Nove curtametraxes galegas participan na
proxección que, até o 14 de xuño, se está a
realizar en distintas sedes do FNAC do Norte de Portugal. A Axencia Audiovisual Galega en colaboración co Espazo Xuvenil
Galiza/Portugal secunda así a iniciativa da
asociación cultural Audiência Zero que deu
comezo o pasado 11 de xuño. Na escolma,
que contempla dende traballos de animación e ficción até filmes experimentais, figuran Carne de canón, Cousas do Kulechov, A flor máis grande do mundo, Meiga
chuchona e Rosa dos ventos, entre outras.♦

PACO PESTANA
do consumismo
ao surrealismo
“Pestana persevera
nas súas batidas persoais e
emocionais, mostrándonos
os seus fillos oníricos,
permitíndonos que
compartamos o seu
sarcasmo, a súa ironía e
a súa humanidade”.
(Mercedes Rozas
no texto de presentación da mostra)

Án x el a Bu g a llo, conselleir a d e
C u l t u r a , e L u í s B a r á , D i re c t o r X e r a l .

Preséntase o borrador
do Plan Galego
das Artes Escénicas
Vén de presentarse o borrador do Plan Galego das Artes Escénicas, co que a Consellaría de Cultura quere estabelecer unha
guía de estratexias e liñas de actuación para
ganar protagonismo social e proxección exterior. O borrador comezarase a debater este mesmo mes con máis de 60 representantes do sector. O plan estrutúrase sobre os eixos da formación e creación artística, da integración das artes escénicas na vida comunitaria, das industrias culturais, dos mercados e os públicos e da proxección exterior.♦

O documental A ceo
aberto en Compostela
O mércores 13 de xuño presentouse na sala
Mozart do Auditorio de Galicia de Compostela o documental As Encrobas. A ceo
aberto, dirixido por Xosé Bocixa. Producido por Ignacio Benedeti e a Televisión de
Galicia, co apoio da Consellaría de Cultura,
dá luz sobre o conflito que se viviu nas Encrobas dende o momento no que xurde o
proxecto da mina de carbón. Bocixa dálle a
palabra aos protagonistas da historia e reflexiona sobre as consecuencias trinta anos despois. Durante o acto tamén se presentou a colección GallaeciaCinema, de IB Cinema.♦
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Rexina Vega, An Alfaia e Carlos López
gañan os premios ‘Xerais’
A novela Cardume recrea unha memoria familiar ancorada en 1936
A.N.T.
San Simón volveu acoller os
actos de entrega dos premios
Xerais de literatura, nun acto
mantido por Teresa Moure.
Os galardóns foron para Cardume de Rexina Vega, Minimaldas de Carlos López Gómez
e Illa Soidade de An Alfaia.
Rexina Vega era coñecida como
crítica e ensaista, ademais de tradutora e lexicógrafa. Cardume é a
súa primeira incursión literaria
que definiu como “unha primeira
novela serodia, que chega cando
xa vai fóra a mocidade. Está escrito mentres os nenos, os meus nenos, dormían. Desde que teño uso
de razón quixen ser escritora e tardei moito, tanto que crin que ese
desexo ía apodrecerme dentro.
Quixen probarme por fin na escritura de ficción, liberarme das trabas da eséxe, do saber institucional ao que estaba afeita na escritura da crítica e do ensaio, e deixei,
por primeira vez, que a escritura
fose algo libre e gozoso, un discurso non vicario”. Cardume presenta a historia familiar e persoal
dos sobrevivintes a un tempo caótico, doloroso e triste; a un tempo
aberto polo eclipse da República e
dos seus ideais. Axuízo do xurado
do Premio Xerais, faino dunha
maneira certeira e sen vitimismo.
Anovela retrata un Vigo industrial
e atlántico, simultaneamente cosmopolita e provinciano, que é crisol de personaxes que evolucionan, que se relacionan e que medran, e que, en definitiva, logran
subsistir ás miserias dunha cidade
desacougante. A narradora comeza a relatarnos a historia no espazo murcho e desalentador do cemiterio civil de Pereiró, partindo
do presente para evocar a memoria familiar. Dese xeito logra a caracterización dun período de tempo moi longo que retrata boa parte do século XX a través de varias
xeracións, soprendéndonos coa
recreación de atmosferas políticas, familiares, industriais, culturais, e retratos da emigración daquela época convulsa que deixou
unha pegada imborrable nas persoas que a viviron. O xurado resaltou tamén “a capacidade expresiva da novela a través dunha lingua poética e metafórica que evidencia unha clara vontade estilísitica”. Cardume reivindica a memoria, a insistencia na memoria
como conformación da identidade
do presente. “Eu só quixera prolongar un pouco máis a permanencia, atrasar o devalo destas vidas menores”, afirma a voz narradora da novela.
Premios Merlín e
de literatura xuvenil
O gañador do Merlín foi Carlos
López Gómez (Boimorto, 1967),
guionista do dúo de humor gráfi-

An Alfaia, Carlos López Gómez e Rexina Vega.

co Pinto & Chinto, coa súa obra
Minimalda. Minimaldas recolle
un mangado de historias protagonizadas por animais, nas que
destaca a orixinalidade e a imaxinación. O xurado nestes textos
breves (nalgúns casos apenas catro ou cinco liñas) salienta a súa
capacidade para evocar imaxes,
valéndose dun emprego lúdico
da linguaxe, algunhas interesantes referencias literarias e dun
tratamento moi innovador da
creación lingüística. A noite do
premio López Gómez declarou
que “por deformación profesional, dada a miña condición de
humorista gráfico en prensa, as
narracións comparten o denomi-

nador común do humor. Foi divertido escribilas; confío en que
sexa divertido lelas”.
O Premio Fundación Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil entregábase por segundo ano e foi
parar a mans de An Alfaia (Vigo,
1964). Autora dunha extensa
obra, esta muller que fundou o
grupo de Teatro Avento e fixo estudos de criminoloxía, acadou o
favor do xurado coa peza Illa
Soidade que relata a historia de
Lucía quen, nunha viaxe en tren
cando vai iniciar os estudos de
xornalismo, vai rememorando a
súa relación con Soa, unha esmoleira a que coñeceu cando
pretendía deter unha vaga de in-

A . N .T.

solidariedade cos indixentes que
se produce no seu barrio. Para o
xurado do Premio Fundación
Caixa Galicia “Illa Soidade é unha novela iniciática na que a personalidade da protagonista, Lucía, evoluciona grazas ao contacto con Soa, que nos descobre unha vida marcada pola paixón e a
soidade, con reflexións sobre a
autonomía persoal e o respecto
polo diferente. A obra retrata a
indixencia, afastándose de tópicos e concedéndolle voz a
persoas que teñen o seu propio
espazo nunha sociedade que
habitualmente as silencia. Cada unha delas é unha illa chea
de historias nas que raras veces

somos quen de introducirnos”.
An Alfaia declarou, na entrega do premio que “todos somos
illas. Quizais as illas máis deshabitadas son aquelas que forman arquipélagos de soidade. O
mundo da indixencia, da mendicidade, dos sen teito, dos esmoleiros, dos vagabundos... vese
retratado en Illa Soidade pola
ollada dunha muller que busca
na escuridade un pouco de luz”.
Manuel Bragado, director de
edicións Xerais, anunciou que
en 2008 regresarán a San Simón
que parece converterse xa en sede permanente dos Xerais despois de anos de itinerancia por
cidades e vilas galegas.♦

Utopía de ningures
Teresa Moure reivindicou un
novo espazo para a transformación pola palabra “é posíbel
consagrar todas as nosas forzas
resistentes a facer florecer a
apalabra para edificarmos un
novo país, un novo planeta, onde a dor da existencia, infinita,
pouida aliviarse con outra ética
e outra estética”. O seu discurso ‘O caráceter revolucionario
da escrita e das palabras’ foi,
como o ano pasado o elaborado
por Manuel Rivas.
A autora de Herba Moura
elaborou un verdadeiro manifesto de intencións, “se querermos
garantir as mil primaveras máis,
cómprenos anovar a Kultura con
outras mil propostas que resistan
ao baleiro das técnicas de mercado. De camiño non faltará
quen acuse este discurso de utópico. Pois ten razón. Porque utopía é un lugar que non está por
ningures, que aínda temos por
construír. Non hai romanticismo
ningún en querermos cambiar as
marxes da realidade, mesmo de-

sa realidade alternativa que é a
literatura. É posíbel. En realidade é o oficio ao que a humanidade leva dedicándose desde sempre e as xentes da arte literaria
nunca acreditaron en que se puidese vivir unha existencia mellor que a dedicada á efervescencia, ás ilusións, á teimosía que
enfrontan o caos e a desesperación. Non temos que nos conformar con menos. Igual que a vida
xurdiu de acomodos e reacomodos en augas tépedas como as
que nos rodean hoxe, a nosa explosión interior resultará dos fluxos e refluxos que deamos provocado coa nosa curiosidade, co
noso desacougo, coa nosa masa
crítica, cos nosos mundos literarios. Por iso, malia tantas historias xa contadas, malia as enormes dificultades para non repetírmonos, ten sentido seguir co
empeño da escrita. Escribimos
para inventarnos mundos, como
deusas atoladas. Escribimos para non escoitar o noso ruxe-ruxe
interior. Escribimos para tirar os

medos. Escribimos para vivir
varias vidas paralelas. Escribimos para seducir, para que nos
queiran. Escribimos para darnos
a luz e darnos luz, como di, clarividente, María Xosé Queizán.
Mais, sobre todo, escribimos para ver se de tanto ouvirmos as
palabras, de tanto repetirmos país, humanidade, aprender ou
xustiza, facemos que existan.
Disque abonda con iso, con poñer nomes, para que as cousas
comecen a ser. A palabra unicornio designa un ser nunca visto, que existe, como tantos, a
forza de ser nomeado. Cando,
tras séculos de uso de unicornio,
algún avisado explorador das
selvas descubriu un animal cuadrúpede de mal carácter e provisto dun corno na fronte, tivo
que lle procurar un novo nome,
un nome serio para un animal
real, o rinoceronte, que aínda
que parece un produto de farmacia, designa unha especie da zooloxía, porque unha ciencia como esta se resistía a dar conta

dos seus obxectos de estudo se
posuían atributos míticos. Escribimos para isto, para practicar a
vella arte de bautizar. Escribimos
para proclamar a revolución. Escribimos para cantar a nosa dor
polos recunchos. Escribimos para ver se damos ideado o que
predica o subcomandante Marcos, unha figura redonda e perfecta: un mundo novo. A literatura terá que inventalo, insuflándolle ás palabras a enerxía para nomealo con cualificativos como
ecoloxicamente sustentábel, pacífico, non competitivo, libre,
xusto, creativo, sen acreditar en
que os únicos moldes sexan os
xa vixentes. Escribimos para tirar co canon e deseñar outro que
tamén tiraremos. Esta utopía da
escrita non é un soño irrealizábel
senón a urxencia de inventar un
mañá en que, por fin, saia o sol;
é a procura hedonista do pracer,
é a denuncia dos imbéciles e escuros; é a carraxe coa que podemos furar as tebras morais que
conducen ao pesimismo”.♦

A limpeza
da fachada
VÍTOR VAQUEIRO

S

ei que haberá leitores
que, se cadra inducidos
pola polisemia existente
no interior da linguaxe e por
unha certa retranca
malintencionada, ao veren a
palabra fachada encabezando
as presentes liñas traerán ás
súas mentes algo que fica
moi lonxe das miñas
intencións. Utilizo, como
todas aquelas persoas
desprexuizadas e non
movimentadas polo rancor
imaxinarán, o termo fachada
na súa acepción máis directa
e sinxela: s.f. Face, lado
exterior dun edificio.
Frontaría.
Dito isto, debo explanar
entón a que me refiro co feito
de limpar a fachada e de que
fachada falo. Naturalmente,
como a leitora sorrateira xa
terá adiviñado, o termo que
me ocupa non pode ser outro
que a fachada que mora nas
igrexas. No que atinxe á
limpeza, debo dicir que desde
hai uns setenta anos a fachada
mantense, nestes edificios,
con imperdoábeis listas de
nomes e apelidos que, para
alén de nos remitir ás longas
xenealoxías contidas no
código de Hamurabi, falan
moi pouco en favor da hixiene
da fachada –da fachada,
refírome, de cada igrexa– para
alén dunha natural inxustiza
cos vencidos, derrotados, e
mortos e paseados na guerra
(chamada) civil que, en
verdade, debería chamarse
militar.
Hainos que levan, que
levamos, máis de tres décadas
agardando que a fachada se
vaia, devagar, hixienizando,
mais, probabelmente pola
adherencia de fungos, líquens
e outras especies vexetais
incómodas, observamos como
o tempo devala
inexorabelmente e a fachada
segue tan porca como de
costume. Monseñor Rouco
Varela, talvez atafegado polo
inmenso traballo que deriva
das preocupacións políticas
que lle sementa arreo a súa
cadea radiofónica ou pola
atención que —suponse—
debe prestar á ITV, que diga á
AVT, amósase pouco
concernido por limpar a
fachada das igrexas. Zapatero,
se cadra preocupado pola
pouca preocupación que coa
fachada mostra o
despreocupado e
desacomplexado tridente
Acebes-Mariano-Zaplana
tampouco non da unha a
direitas.
Afirmei hai unhas poucas
liñas que hai quen leva trinta
anos de espera para verse libre
da fachada. Non obstante, o
poder civil cede, subvenciona
o clero para que este conspire
con habilidade, para que
despida ensinantes (que o
Estado paga) e, mentres tanto,
a fachada prosegue
imperturbábel. A ver cando é o
día que a limpamos.♦
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Teresa Moure
premio de teatro ‘Rafael Dieste’
O ‘Vidal Bolaño’ recoñece o labor de Dionisio Pereira
e a asociación Verbo Xido
A.N.T.
A autora monfortina Teresa Moure foi a gañadora da XIII
edición do premio de teatro ‘Rafael Dieste’ pola obra Unha
primavera para Aldara. Cunha trama que se sitúa nun cenobio do 1465 a escritora impúxose entre os 21 orixinais presentados. O xurado valorou “a ambición da trama”, “o gran
traballo histórico” e o “alto nivel literario”. Pola súa banda,
o xurado do Premio ‘Roberto Vidal Bolaño’ acordou tras unha fonda deliberación outorgarlles os galardóns do 2007 ao
historiador Dionisio Pereira e á entidade cultura Verbo Xido.
A época das loitas irmandiñas
son o pano de fondo escollido
por Teresa Moure para Unha
primavera para Aldara, a obra
coa que a monfortina vén de facerse co premio de teatro ‘Rafael Dieste’. Situada nun cenobio
de 1465, a trama foi cualificada
polo xurado de “ambiciosa” e
destacou dela que está sostida
sobre “un gran traballo de investigación histórica que transcende a época do drama para abordar temas de candente actualidade”. Segundo explicou Gustavo
Pernas, voceiro do xurado,
“máis alá do documento histórico e do traballo de investigación, destaca a universalidade e
transcendencia de certos temas
como a igualdade da muller”.
O xurado valorou tamén a
“sólida estrutura dramática, a
potencia dos conflitos e a magnífica construción dos personaxes”, apreciando ademais da
obra “a aposta por unha dramaturxia histórica” e “o alto nivel
literario” desta.

O premio, instituído pola
Deputación da Coruña, ten unha dotación económica de
6.500 euros e contempla ademais a publicación da obra galardoada así como a representación desta en diferentes escenarios da provincia.
Gustavo Pernas afirmou que
a posta en escena “constitúe un
desafío”, xa que se trata dunha
obra cunha gran complexidade
escénica. “É unha obra rica en
posibilidades respecto á súa representación” explicou.
Moure engrosa con este galardón un currículo no que figuran, entre outros premios, o
Lueiro Rey de novela curta de
2004 por A xeira das árbores, o
Ramón Piñeiro de Ensaio 2004
por Outro idioma é posible e o
Xerais de Novela no 2005 por
Herba Moura.
Memoria histórica
con galardón
O historiador Dionisio Pereira e

Teresa Moure.

Verbo Xido (Asociación Ecoloxista e Cultural da Terra de
Montes foron galardoados co
Premio ‘Roberto Vidal Bolaño’
correspondente á edición do
2007. Con estes galardóns, organizados polas Redes Escarlata,o
xurado quíxose recoñecer “o traballo do historiador a prol da investigación relacionada coa memoria histórica e a do colectivo
por desenvolver o seu traballo
nunhas difíciles condicións, como tantas outras asociacións esparexidas polo país”. Neste senso, “o galardón quere homenaxear estes colectivos e as perso-

A . N .T.

as que teiman en rescatar a memoria dos represaliados.
O premio chégalle a Dionisio Pereira nun momento no
que está en curso a demanda
interposta pola familia dun ex
alcalde falanxista por uns datos
que o historiador inclúe nunha
das súas investigacións.
As Redes Escarlata farán entrega do galardón o 23 de xuño,
en Cercedo. A xornada abrirase
ás 12 da mañá cunha conferencia a cargo de Anxo Angueira no
Local da Cámara Agraria, que
leva por título Asociacionismo e
memoria política.♦
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Nova voz

O imperio dos sentidos
Silverio Cerradelo publica
Os paxaros tamén migran ao sur
Título: Os paxaros tamén migran ao sur.
Autor: Silverio Cerradelo.
Editorial: Xerais.

Hai trinta anos estreábase en
España o filme de Nagisha Oshima do que tomamos prestado
o título para esta crónica. Porque o sexo os sentidos son o
centro da novela coa que Silverio Cerradelo foi merecente do
premio Terra de Melide de
2006, en realidade son a no- Entre
vela enteira.
dous seres
Contodo, o refinamento con tan
que o autor conventrata o sexo e cionais
os
sentidos establécese
fainos lembrar unha
máis os nikki, relación
aqueles diaamorosa
rios íntimos
que as cortesás baseada na
xaponesas de- sensibilidade.
ron en escribir
a partir do s.
X, nos que reflectían a vida cotía e as obsesións que a dirixían e que marabillaron a Octavio Paz ou Borges. A novela de
Silverio Cerradelo ben podería
ser considerada como un nikki
do século XXI, se non fose polo refinamento lingüístico do
que as damas escritoras (Sei
Shonagon e Murasaki Shikibu,
as máis coñecidas) niponas facían gala na súa escrita, polo
feito de que Silverio Cerradelo
é un home, e porque a novela
está contada desde a perspectiva masculina aínda que a muller ten importancia capital.
Refinamento lingüístico en
Os paxaros tamén migran ao
sur, certamente, non hai, nunca
se pretendeu nada semellante.
Xustamente é todo o contrario,
procúrase unha linguaxe simple, moi accesíbel, refugando o
coloquialismo ou o vulgarismo
e o seu oposto, os requintamentos. Ainda que non tiña porque
ser así. Jordi, o protagonista, os
ollos e palabras a través dos
que se nos relata a historia, é
unha persoa culta, mesmo con
carreira universitaria, que ben
podía empregar unha linguaxe
moito máis requintada. Polo
menos nalgunhas ocasións,
porque habelas hainas, inclusive se fai raro que o Jordi non se
deteña con meirande decisión,
non sexa máis analítico en certos momentos que son decisivos na súa relación coa Eva. O
feito de que escriba transcorridos uns anos desde que acontecera a súa relación coa Eva,
proporciónalle un distanciamento e unha perspectiva que
farían moi posíbel isto que, sen
dúbida, enriquecería considerabelmente o texto.
A novela é un caderno de

Silverio Cerradelo.

apuntamentos no que o Jordi
decide contar a historia da súa
relación coa Eva, unha relación
amorosa singular, irrepetíbel,
que vai reconformar a súa maneira de entender a vida, e que
lle vai ensinar unha maneira
distinta de entender e vivir a
sexualidade e o amor, moito
máis completa e enriquecedora
do que por iso se entende vulgarmente. Eles son o núcleo da
novela. O resto de personaxes
son accesorias, necesarias só
para contraste das maneiras de

entender o amor. Inclusive o
mundo físico que os rodea tamén ten unha importancia secundaria. Do Barrio Chino onde vive a Eva aínda se soubo
crear clima aceptábel, mais do
resto o único clima que existe é
deles dous, como dous nadadores nun mar no que se senten
extraños, sobre todo a Eva.
O Jordi é un rapaz culto, no
medio da vintena, con poucas
experiencias amorosas previas
e nada marcantes, con moitos
sentimentos, o que converte
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(vox populi) nun exemplar
masculino pouco habitual. Que
de súpeto atopa á Eva, unha rapaza con máis anos que el, desinhibida mais tímida, de ollos
verde-gris, nada convencional,
amábel, educada, informal, unha auténtica beleza, un enigma
que exerce unha fascinación
sen límites sobre o Jordi, tamén
e unha rapaza alemá hipersensíbel que se prostúe para vivir
ou mellor dito para ter acceso
ás pastillas é á coca que necesita para sentirse ben, é a sombra
que escurecerá o futuro.
Entre dous seres tan convencionais establécese unha relación amorosa baseada na sensibilidade, a sensibilidade é a
súa arma para coñecérense mellor e gozárense. A comunicación que se establece entre ambos non é só dependente das
palabras, os sentidos xogan un
papel fundamental. Sobre todo
os ollos, o tacto e a olor, (oído e
gusto tamén están presentes,
nun segundo nivel), con eles
explóranse, coñécense, ámanse,
comunícanse, até experimentar
a necesidade vital de estar un
co outro. Por iso dicimos que
hai moito sexo nesta novela, un
sexo moi completo, mais non é
unha novela pornográfica. Por
iso decidimos titular así esta
crónica íntima, que tamén é
acrónica de como as drogas
acaban con algo tan marabilloso e de como a sociedade tecnocrática vive de costas ás verdadeiras posibilidades amatorias que ofrecen os sentidos e a
confianza da sinceridade.
Os paxaros tamén emigran
ao sur atrapa rapidamente o
lector (o fragmentarismo breve
ten boa parte da culpa), un lector que non deixará de sentirse
engaiolado por esta peculiar
historia. Porén, ese mesmo lector tampouco poderá evitar botar de menos un meirande coidado na creación de climas, de
ambientes xa que o Jordi e a
Eva móvense nunha variedade
deles notábel. Inclusive a mesma descrición da Eva, moi
completa, iso si, resulta bastante fría, prosaica a pesar do
mundo de sentimentos que o
corpo da Eva esperta no Jordi.
E disto non toda culpa a ten o
fragmentarismo.
A novela agradecería unha
terceira persoa narradora, á que
ás veces quere achegarse o Jordi, que complementase o caderno de notas do Jordi, que fixese
máis rico e ambicioso o discurso, un discurso no que a explicación inicial (xénese da novela) e a nota final (que está baseada nunha historia real) son absolutamente desnecesarias.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Saudar a vida. Unha defensa
das humanidades na sociedade do coñecemento, de Xavier
Seoane, é un conxunto de ensaios ao redor da
pervivencia
do pensamento humanístico nunha
sociedade dominada polos
avances tecnolóxicos e científicos. O autor
aposta por
reivindicar a
cultura como
maneira de debruzarse sobre o
mundo dun xeito intelixente e
superior para gozar de todas
as súas posibilidades. Edita
Xerais.♦

Literatura
do seminario
Biblos presenta Un alpendre
de sombra de luar. A escola literaria da diócese de
MondoñedoFerrol, de
Félix Villares
Mouteira. O
autor escolma o
mellor da escola
poética do Real
Seminario de
Santa Catalina
de Mondoñedo.
Entre os poetas que formaron
parte dela destacan algúns tan
coñecidos como Xosé Crecente Vega, Aquilino Iglesia
Alvariño e Camilo
Valdehorras.♦

De Fraguas
Ademais de ser un dos máis
destacados historiadores galegos, Antonio Fraguas
desenvolveu
outros
labores.
Antonio Fraguas polas
catro
témporas. Colaboracións
en La Voz de
Galicia e O
Correo Galego
(1992-1999),
en edición de Xosé López,
Rosa Aneiros e Daniel
Salgado, reúne os seus
escritos na prensa.♦

Nos papeis
Carlos G. Reigosa publica
Eidos de xornalismo, un
compendio
ensaístico sobre o mundo
da comunicación.
Composto por
varias partes,
neste volume
o escritor da
Pastoriza cultiva o artigo periodístico e a
reflexión sobre
o presente do oficio xornalístico nun intre de transformación.
Edita Galaxia.♦
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Animal
Nº 16. Primavera 07. Prezo 5 euros.
Dirixe: Francisco Macias.
Edita: Edicións Positivas.

Fernando Corme adéntrase no
universo persoal de Fran
Pérez Narf. Inclúese unha entrevista co músico, unha
biografía e discografía. Tamén
participan nesta
reportaxe
Uxía Senlle, Xelís
de Toro e
Bocixa.
Neste
número da
revista, que
actualiza
deseño e
contidos, tamén se
poden ler textos de Patrick
Geddes, Jean Giono e Danilo
Kis (deste último, prestixioso
autor serbio, publicarase en
breve un libro en galego). Tamén se publican fotografías de
Esther Taboada e un artigo de
Paula Carballeira.♦

A Taboada
Nº 11. Decembro 06.
Coordinan: Reis Camiña e Marcos Seixo.
Edita: AA CC A Cabana, de Moraña, e O
Meigallo, de Cuntis.

Marcos Seixo analiza a
represión franquista en Cuntis e
tamén lembra dous intelectuais
dese concello asasinados
naquel tempo: Xoán Xesús
González e Roberto Blanco
Valdés. Xosé Monteagudo
escribe unha crónica sobre a
emigración. Alfredo García analiza
como funcionaba a
convivencia
na aldea
tradicional.
Xosé Casal
escribe
sobre Abel
Ruibal, poeta
na
emigración. Alfonso Magariños
repara na Administración municipal de Cuntis entre os anos
1936 e 1953. Gonzalo Constenla reclama unha nova política
forestal para evitar a
proliferación de lumes.♦

Razóns
Nº 35. Abril 07. Prezo 3 euros.
Edita: Inzar.

A análise política neste número
vén da man de Xesús Veiga, ao
redor dos cambios dentro do
BNG e logo do fracaso da
reforma estatutaria. Xabier Macías analiza as consecuencias
do Foro Social Mundial de
Nairobi. Francisco
Redondo
analiza a
presenza
galega nos
campos de
exterminio
nazis.
Miguel Vázquez Freire
entrevista a
Daniel
Soutullo,
especialista en Bioética.♦

O soño da febre, un bo libro
de relatos de Miguel Anxo Murado
Título: O soño da febre.
Autor: Miguel Anxo Murado.
Editorial: Galaxia, 07. 154 páxinas.

O soño da febre libro de relatos
de Miguel Anxo Murado, parece
que vai ser probabelmente un
dos libros máis importantes da
tempada e mesmo do ano. O lugués, nado en 1965, cunha obra
xa consolidada ás súas costas,
na que destacan os relatos de
Ruído ou o seu Caderno de Xapón, é autor de rexistro clásico e
seguro que sabe actualizar ben.
Neste libro hai relatos logrados, como Soldado, soldado, O

soño da neve Onde nos
ou O pan dos sorprende é
xustos. Hai al- nos ensaios
tibaixos, pero o
breves que
nivel xeral é alto. Murado ins- anteceden a
pírase nos con- cada relato
tos do XIX e que son
–poderiamos utilizados
citar como re- para darlle
ferencia
a unidade ao
Maupassant– e
libro
tamén na tradición popular,
pero onde realmente nos sorprende é nos ensaios breves que
anteceden a cada relato e que son

Miguel Anxo Murado.

utilizados para darlle unidade ao
libro. Algúns deles resultan textos excelentes que ademais parten dunha idea feliz cal é a da fe-

bre. A febre como distorsión do
real e, polo tanto tamén, como
metáfora da propia literatura.
Miguel Anxo Murado é hoxe
xa un dos narradores galegos
máis sólidos, aínda que a súa
obra non sempre reciba o relevo
que merece. Quizais se deba en
parte ao seu afastamento do país:
leva máis de dez anos vivindo fóra. Pero, en todo caso, está claro
que sobre a valoración dun autor
debe ser sempre determinante a
calidade da súa obra e non a presenza física do creador.♦
M.V.

O aire borroso de Xosé Lois García
Título: No imo do tempo.
Autor: Xosé Lois García.
Editorial: Toxosoutos.

Máis audaz e insistente que
brillante e fecundo, Xosé Lois
García, en No imo do tempo, á
procura do recendo de soidade
e a memoria, fica enviso na
efusión disonante e na figura
forzada e estéril: voz descolorida e distante que asoma a
miúdo no ríxido perfil das
imaxes e no aire borroso do
ritmo e do son, o seu ton ilus-

tra a confu- García,
sión e a énfa- á procura
se, a impreci- da distancia
sión e a ruti- e a
na.
Se ás ve- memoria,
ces asoma o fica enviso
verso fresco e no contorno
espido –LÉ- esvaecido
VENLLE ese da dor.
vaso de neve/
a Frida Khalo; Volta abril
a pór cores neste ermo–, pronto xurde a forma rebuscada

–Margariña Xirgu, / trascendendo pola escena / co corazón en labirinto –, o son desaliñado e escuro –RESPIRAR as
olladas / en corpo minucioso /
e dispoñíbel no tempo, / unha
discret(a)cción / de poros entreabertos–, o balbuceo incontrolado –SÓ invocan este labirinto sitiado / no froito dun
respiro orgásmico–, o enfeite
opaco –Faunos / con ollos de
cloroformo/ Sátiros / tacteando o lume do eco / Dríades /
extasiando amor florido–, e

outros frondosos galitamías.
Emotivo e fogoso, mergullado en borrosas efusións e
confusos perfís, García, á procura da distancia e a memoria,
fica enviso no contorno esvaecido da dor, na imaxe envarada
e no enfeite ousado e estéril:
ausentes o ritmo e a intuición,
a súa voz é un rumor asolagado e sen brillo diluído na desorde do son, na rutina e na
forma afectada.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Unha biografía de Madariaga,
fundador da ETA, doutor por Cambridge e
participante no último proceso de paz
Título: Madariaga, de las armas a la palabra.
Autor: Antoni Batista.
Editorial: RBA. Barcelona, 07. 239 páxinas.

O xornalista catalán Antoni Batista ofrécenos aquí unha biografía
do fundador da
ETA, e hoxe diMadariaga
rixente de Aralar, Iulen Mada- considera
riaga. Un libro que a ETA
de lectura ame- non está
na e de enorme debilitada
actualidade, tras pola
o fin dunha tre- presión
gua coa que o
policial
propio biografado tivo bastante senón pola
perda
que ver.
Madariaga, de apoio
de 74 anos, entre
conta cun perfil os seus
pouco habitual antigos
para un memsimpatizanbro da ETA: de
boa familia, tes que
avogado, dou- desexan
tor en dereito sinceramenpola universi- te a paz.
dade de Cambridge, políglota (domina cinco idiomas) e melómano (gusta
especialmente da ópera). Madariaga tivo once fillos, cinco
coa primeira muller e seis coa
segunda, aínda que dous destes
últimos faleceron a unha curta
idade: Iraia, en 1988, aos dezanove meses, afogada na píscina
da casa, en canto el estaba en
prisión, e Kilmen, de tres anos
e medio, finado dez anos despois a causa dunha meninxite.
Madariaga criouse en Chile,
onde a súa familia estivo exiliada, e viviu en primeira persoa
boa parte da historia da ETA, da
que non comezou a discrepar
publicamente até entrados os
anos noventa. El foi un dos principais partidarios de coller as armas e tamén de continuar a loita
tras a chegada da democracia.
As páxinas, moi ben escritas
por Antoni Batista, permiten
achegarnos sucintamente á historia da ETA, unha organización fundada en 1959 e cuxos
membros, durante a primeira
década de activismo, só portaban armas para usar en defensa
propia, dado que o franquismo
non se andaba con medias tintas
á hora de perseguir os militantes
clandestinos. Tras esta primeira
etapa, a decisión de cometer
atentados selectivos afastou da
militancia outro dos fundadores, Txillardegi, escritor e recoñecido lingüista, pero non así a
Madariaga que continuou na dirección do grupo. O militante
histórico viviu na clandestinidade, percorreu diversos países,
foi detido e torturado varias ve-

Iulen Madariaga.

ces e estivo a piques de morrer
tamén en varias ocasións.
Amigo persoal das primeiras
fornadas de dirixentes, e mesmo
dalgúns dos actuais responsábeis da organización, as súas
discrepancias comezaron a facerse notorias, primeiro de forma interna e logo tamén pública.
En 1987 cando se produce o
atentado de Hipercor, seguido
do do cuartel de Vic no que morreron cinco nenos, Madariaga
pide unha autocrítica pública.
Considera un erro grave que a
ETA abandonase o atentado selectivo para pasar a empregar
coches bomba. Opina que os riscos deben correlos os militantes
e non calquera transeúnte casual
que nada ten que ver cos obxectivos do grupo. Tamén critica o
asasinato de políticos, como o
concelleiro de Donostia Gregorio Ordóñez, persoas elixidas
polo pobo e que, na súa opinión,
ninguén debería recusar e menos aínda asasinar.
A orixe dos males que Madariaga comezou a detectar na
ETA virían da preponderancia
do sector militar sobre o político, unha circunstancia á que a
organización tería chegado, en
principio, de forma conxuntural
e transitoria, mais que acabaría

por converterse erroneamente
en definitiva. Esta dirección militar, perseguida, dispersa por
distintos países, sen contacto entre si e sen posibilidade de saber
o que se dicía nas tabernas vascas e nos centros de traballo, en
palabras de Madariaga, sería a
que se empeñou en decidir o futuro de Euskadi, en lugar de facéronno os militantes que vivían
a realidade sobre o terreo.
Nos últimos anos Madariaga pasou xa a considerar que a
loita armada, en calquera dos
seus aspectos, era perxudicial
para os abertzales. O seu traballo foi defender un pacto entre
todos os nacionalistas, na liña
do asinado en Lizarra.
A resposta da ETA e de Batasuna, tras as primeiras discrepancias públicas, foi a de consideralo un “tonto útil”, cualificativo que non o levou nunca a
desertar do ideario, aínda que
si dos métodos dos seus ex
compañeiros.
En 1994, como anticipo das
ideas logo aprobadas no mencionado pacto de Lizarra, Madariaga escribe: “Constatamos que
a maioría social opina que a resistencia armada, hoxe por hoxe,
prexudica o obxectivo principal,
con tanta maior razón, canto que

os Estados están asumindo o
desgaste do conflito armado como mal menor”. Nese mesmo
ano argumenta tamén: “Estou
completamente seguro de que a
Madrid e a algúns determinados
partidos políticos lles interesa o
mantemento da situación actual
de Euskal Herria... Neste momento a loita armada é contraproducente para o desenvolvemento da loita política independentista”. E engade: “O goberno
socialista de Madrid e os seus
aliados vascos socialistas e rexionalistas españolistas buscan
desesperadamente dividir as forzas abertzales, isto hai que evitalo. A división das forzas abertzales sería irreparábel para o futuro de Euskal Herria”.
Non resulta estraño que,
con este discurso, Madariaga
seña actualmente membro da
executiva do grupo Aralar e
ademais membro moi activo. A
súa última detención tivo lugar
hai xustamente un ano, o 20 de
xuño de 2006, en pleno proceso
de paz, acusado de colaborar
coa ETA, nunha causa na que o
xuíz Grande Marlaska implicou
tamén o histórico dirixente do
PNV Gorka Agirre, sendo citado como testemuña Xabier Arzalluz. Madariaga argumentou
que el non colaboraba coa ETA
senón que exercera de mediador para evitar a angustia das
persoas sometidas a extorsión.
A súa impresión destes sucesos, recollida nunha entrevista en El Periódico, o 13 de setembro de 2006 e citada por
Antoni Batista, é a de que se
sentiu “traizoado” ao ver que os
socialistas actualmente no Goberno, con Rodríguez Zapatero
á fronte, lle pediran que fixera a
xestión de poñelos en contacto
coa dirección da ETA e, por outra parte, lle enviaban a policía,
cando interveu nun tema que se
situaba na mesma dinámica de
apoio á pacificación”.
Sobre as súas longas conversas co dirixente socialista
vasco Egiguren para preparar o
proceso de paz, di Batista que
parecen críbeis “porque pode
dar detalles; e aínda se reserva
unha testemuña ou máis. O silencio de Egiguren é por outra
parte elegante, pero sobre todo
elocuente: quen cala outorga.
Zapatero é outra cousa. Desmentiu persoalmente e en sede
parlamentaria, no Senado, o 20
de setembro, que houbese ningunha caste de negociación coa
esquerda abertzale antes das
eleccións de marzo”.
Batista escribe tamén que
Madariaga indignouse porque
“o penaran por facer o que lle
pediron que fixese: traballar a

distensión. Un dos labores deste
cometido é a financiación da retirada. El mesmo llo contaba a
un grupo de amigos antes de ser
detido e fixo declaracións en diversos medios sobre a cuestión.
A ETA non son só os seus comandos. A ETA é un complexo
de familias, de presos, de necesidades de infraestrutura da retagarda. Todo iso costa moitos
cartos, que a ETA tivo en canto
estivo en activo, pero que había
que prever para o tránsito do alto ao fogo á vida civil. Non podía concibir que fose delito
aceptar diñeiro de quen quería
financiar non a ETA senón o seu
desarme. Pero a xustiza ten razóns que a razón non entende,
con permiso de Pascal”.
O libro tamén recolle un artigo de Madariaga publicado o
19 de abril de 2006 no diario
británico The Guardian. Nel
opina que o debilitamento da
ETA non deriva, máis que nun
dez ou quince por cento, da presión policial. A súa febleza viría, en realidade, de que “a
maioría do sector social que
apoiaba a ETA lle retirou a súa
confianza”. E engade: “desde
finais da década dos oitenta, as
sucesivas direccións da organización armada de liberación nacional fóronse afastando das
bases do noso pobo. Desatendendo e facéndolles ouvidos
xordos progresivamente aos
seus principais desexos, até que
se produciu o divorcio completo a finais do século anterior”.
“Penso –di tamén referíndose ao agora cancelado proceso de
paz– que por parte da ETA e do
sector da esquerda abertzale que
lle é afín, a cousa vai en serio e
que, por conseguinte, desexan
sinceramente atopar unha solución xusta e definitiva ao conflito. Non o vexo así, en cambio,
pola parte franco-española (...).
Quizais a causa do tremendo peso da nefanda experiencia histórica, o meu receo e desconfianza
co señor Rodríguez Zapatero son
considerábeis, en parte porque
non ignoro as fortes presións que
este está a sufrir dentro e fóra do
seu partido. Ben fresco temos
aínda nas nosas memorias o lamentábel episodio do novo estatuto de autonomía dos nosos
amigos cataláns: a felonía de Rodríguez Zapatero, quen tras se
comprometer pública e solemnemente a que respectaría e faría
súa a maioría –90%– do parlamento catalán, desdíxose totalmente discutindo e chegando a
acordos non co goberno catalán
senón, máis grave aínda, coa súa
oposición”.♦
M.T.
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A Galiza existe para os escritores portugueses?
Cando coñecín a Carlos Casares estaba a ler un libro de
Fernando Assis Pacheco que falaba da Galiza. Penso que entre
os escritores, sobre todo do
Norte, existe unha certa
conciencia, pero o que non hai
entre o pobo é coñecemento de
Galiza como nación que non é
exactamente España nin Castela. Persoalmente tiña noción da
especifidade histórica pero non
sabía aínda que a evolución do
galego aínda o mantiña tan perto do portugués. Algo que só
souben despois da miña relación en 2000 co Carlos Casares.
O José Afonso dicía que
por máis que o explicaba non
lle metía á xente na testa que
a Galiza non era sinónimo da
España.
Hai un psiquiatra portugués
moi coñecido, Julio Machado
Vaz, que tivo uns programas de
tv relacionados coa sexualidade,
moi amante da literatura e tamén
escritor. Un dos seus romances
transcorre practicamente todo
na Galiza que tamén está presente desde os anos 90 en moitos dos seus artigos. Para min
ese traballo ten feito moito polo
coñecemento de Galiza entre os
portugueses. Iso é o que ten que
producirse: máis transmisión
por parte de portugueses que coñecen Galiza e teñen un público
vasto. Tamén a propia visión da
tv galega, que vai chegando por
cabo a todo o país, contribúe a
dar unha nova idea da Galiza entre os portugueses. Non sei se
iso vai dar nun meirande intercambio literario pero é unha
axuda, porque aínda falta que o
stablishment da crítica portuguesa sexa capaz de orientar os
lectores sobre as grandes figuras
da literatura galega. É un fenómeno que tamén afecta aos autores portugueses, que agás casos contados, tenden a aprezar
os escritores propios cando teñen éxito fóra. Cos autores galegos pasa algo semellante, que
poden chegar a consideralos escritores do Miño, sen decatarse
que teñen unha historia diferente á de Portugal e á de España. É
un camiño aínda por andar.
Vostede é unha reivindicadora da Agustina Bessa Luis
non só como unha das figuras
literarias portuguesas do século XX, tamén universais.
Porque a Agustina ao non
ter esa relevancia no exterior,
algo que depende de moitos factores inxustos, non é estimada
en todo o seu peso literario. Pero estou segura que sobrevivirá
ao mercado. Ao ser publicada
por unha editora familiar, á que
ela é fiel desde sempre, non ten
o traballo de promoción das
grandes firmas. Tamén hai razóns exteriores, porque así como non estaba comprometida
co salazarismo tampouco era
comunista nin revolucionaria, e
manterse á marxe foille perxudicial, porque a literatura comprometida era mellor vista e os
propios escritores apoiábanse
uns aos outros. Agustina foi toda a vida unha marxinal, ao goberno e ao sistema literario.
Sempre que nos sentimos dis-

Inês Pedrosa
‘O meu libro máis difícil
foi o que mellor se vendeu’
XAN CARBALLA

É unha das escritoras máis seguidas en Portugal. Algúns dos seus romances
(Fazes-me falta, A instrucção dos amantes, Nas tuas maos, Fica comigo esta
noite…) teñen un grande éxito de vendas. Xornalista de profesión, directora
varios anos da edición portuguesa de Marie Claire e actualmente columnista do Expresso, Inês Pedrosa estivo nos días pasados en Mariñán, durante os
IV Diálogos Literarios de Mariñán que organiza a Fundación Carlos Casares.
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criminados, por exemplo porque irrumpe un autor novo que
é traducido decontado a unha
ducia de linguas, penso nas mil
inxustizas que sofreu a Agustina, tamén perxudicada polo seu
propio desprendimento, que a
beneficiou como escritora pero
limitou a súa proxección. Ten
algunha obra traducida en Francia e Alemaña, nada en inglés e
moi pouco en castelán, que é o
que máis a disgosta por ter algún antepasado español. Non é
unha autora fácil pero tampouco
imposíbel e cando participei

nalgunhas lecturas atopei que é
mellor comprendida por lectores máis simples que intelectualizados, porque a súa é unha escrita que toma pé no falar e no
sentir popular. Ademais a Agustina é xenerosa cos escritores
que comezan, e foino especialmente conmigo, cando me dixo
que sentía que a súa obra tiña,
en certo sentido, continuidade
na miña. Algo que non sucede
con tantos escritores maiores
que están sempre anunciando o
fin da literatura. En Brasil editaran A Sibila há cincuenta anos, e

agora, ao meu editor só lle deixei publicar un libro meu se editaba antes á Agustina. Daríame
vergoña que non fose así.
Antes se falabas de literatura facíase referencia ao valor ou a intención dunha obra.
Hoxe a conversa mudou ao
seu resultado no mercado e
nas ventas. Como xornalista e
escritora de éxito como contempla esta mudanza?
Estar en contra de Salazar
unía ás persoas e hoxe hai unha
moda nas xeracións máis novas
de defender que a arte non ten

nada que ver coa vida e portanto
coa política. Hai unha tendencia
de descompromiso coa que eu
discrepo. Toda arte é política
porque é unha visión do mundo,
que está presente tamén na literatura que fas. Os intelectuais
nos momentos de crise do pensamento teñen o poder, non de
guiar pero si, de axudar á xente
a pensar. Foi o mellor que me dixeron cando estudaba, que
adoptase o meu propio punto de
vista, porque aínda que a xente
non concordase con el sabería
apreciar que non o adoptaba seguindo consigna ningunha. Iso
aprendino da Agustina Bessa
Luis, pintada como conservadora, cando, se lés os seus textos,
non ves ese conservadorismo,
senón o desexo de indagación
intelectual. O mercado condiciona moito á hora de manifestarse, por iso os actores de telenovela nunca dan opinións políticas. Hai escritores que se refugan na estética, pero precísase
unha ética detrás. En Portugal
estamos nunha situación de acomodamento, quizais como consecuencia de que as ditaduras
prolongan no tempo as súas
consecuencias, hai preguiza de
pensar e prefiren a seguranza á
liberdade. E non por ser máis
consensual chegas a maior número de lectores. O meu romance de máis éxito Fazes-me falta
non lle gostaba moito ao meu
editor, porque o consideraba
moi triste, e suxeríame cambios
“comerciais”. Paradoxicamente
foi o meu libro máis popular
aínda sendo o máis difícil técnica e estilisticamente. Iso reafírmame na idea de facer a obra
sen atender a modas ou indicacións de mercado. Penso que se
premia a autenticidade.
O xornalista que fai literatura é unha figura común en Portugal?
No meu caso fixen xornalismo porque quería ser escritora e
calculei que non ía vivir da literatura. Pensei dúas cousas que
resultaron certas: que o xornalismo daríame disciplina e tamén
que me faría ver o mundo e me
axudaría na escrita. O perigo daquela non é a páxina ou a pantalla en branco, senón que sexas
capaz de encher calquer cousa
mercé aos trucos do xornalismo.
Iso pode matar o escritor e, desde certa altura, sentín necesidade de saír das redaccións a tempo enteiro. Cando a edición portuguesa da Marie Claire fechou
fiquei desempregada e realmente o xornalismo abandonoume.
Daquela dediqueime só a escrita
literaria, con dificultade, pero
despois voltei mantendo unha
columna semanal no Expresso.
Nos anos 80 os críticos literarios
incomodábanse por cada xornalista que escribía unha novela, o
que non lles parecía mal se se
trataba dun médico-psiquiatra
como o Lobo Antúnes ou tantos
profesores de liceo que escriben.
E iso que a nosa é unha profesión directamente adicada á escrita e, polo xeral, cunha preocupación pola comunicabilidade, por sermos entendidos, que
ven naturalmente da experiencia
xornalística e a min resúltame
de moito mérito.♦
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Seguro Azar

Obxectores
DAMIÁN VILLALAÍN

A
Detrás do rencor,
os cejos ven mellor.
Castiñeiro
(220 cm de altura).

Carne de cama e
carne de canón.
Castiñeiro
(165 cm de altura).

Con todo o respeto,
só manteiga e queixo.
Castiñeiro e játova.
No gulag,
os órganos de Stalin.
Castiñeiro
(3 palmos por metro e pico)

As 25 esculturas oníricas
e teatrais de Paco Pestana
A.N.T.
Mulleres chinesas alieníxenas, caracois con sombreiros,
dragóns en relevo e ras engalanadas son algúns dos fillos
oníricos que o escultor e poeta Paco Pestana presenta na
galería Atlántica Centro de Arte da Coruña, dentro da
mostra Non pido nin dou cuartel. A exposición, que se poderá visitar até o 20 de xuño, recolle 25 esculturas dos últimos anos, inéditas moitas delas, que destilan humor e ironía.
Como fantasiosa e surrealista
podería definirse a última exposición do escultor Paco Pestana
que leva por título Non pido nin
dou cuartel. A galería coruñesa
Atlántica reúne 25 obras cargadas de imaxinación, reflexo dun
mundo interior cheo de fantasía
e misterio, realizadas polo autor
nos últimos anos. Dragóns que
botan lume pola boca, automóbiles encarnados dos cincuenta
suspendidos no aire xunto con
carros de combate e paxaros
con casco son algunhas das pe-

zas que dan forma a unha montaxe atrevida que traslada o espectador ao mundo do onírico e
do surrealista.
“O meu é un mundo teatralizado”, sinala Paco Pestana,
“un espectáculo non codificado”, marcado pola continuidade, o humor e por unha fonda
reflexión filosófica, no que tamén está presente un xeito de
ver o país “no que se nota que
son demasiado galego”.
Con esta mostra, Pestana
recunca na abstracción xeomé-

trica pero tamén na poesía. As
25 pezas que compoñen a exposición compleméntase con
toda unha serie de poemas que
o autor dá en definir como
“semblanza poética neodadaísta”, na que está presente o humor, unha certa visión escatolóxica e unha crítica á sociedade de consumo actual. “Empecei sendo poeta” di o autor.
“Coido que todas as artes están
relacionadas e gústame mesturalas. En min a vida, a poesía e
a escultura interrelaciónanse”.
Rexeita a idea de que a
mostra se entenda como unha
instalación. “Busco a obra mestra, non o efectismo dunha instalación”, apunta. “Eu son o xamán da tribo que ordena todos
os elementos e quen lle confire
o significado. A mostra é un
conglomerado de obras, onde

cada unha narra unha historia,
pero tamén contamina o resto”.
Considera que cada exposición é un invento no que se sinte diferente. “Son un home que
ten que inventarse cada día”,
explica. “Non estou contento
no taller até que saen cousas
que para min son unha revelación”. “A peza non nace dunha
reflexión filosófica previa, como se dunha estratexia militar
se tratase, senón que escribo ao
ditado da miña mente e o sentido final tómao despois”, sinala.
Como explica Mercedes
Rozas no texto de presentación, nesta mostra Pestana
“persevera nas súas batidas
persoais e emocionais, mostrándonos os seus fillos oníricos, permitíndonos que compartamos o seu sarcasmo, a súa
ironía e a súa humanidade”.♦

pesar de certas aparencias, semella que o PP
está a moderar os seus
ataques á implantación da materia de Educación para a
Cidadanía xa no próximo curso escolar. Ao fin e ao cabo,
na política hai que ser
prácticos e o PP necesita centrarse aceleradamente se quere
manter opcións de vitoria nas
vindeiras eleccións xerais. E o
camiño ao centro esixe un
suave pero claro afastamento
dos sendeiros que até agora
lle viña trazando ao partido
conservador ese
conglomerado mediático-relixioso no que sobrancean
personaxes como monseñor
Cañizares, organizacións
como Hazte Oír e medios de
comunicación como Alfa y
Omega e a consabida COPE.
Como a COPE xa a teño
moi trillada –aínda que non
dou prescindido das decorosas
e instrutivas “Tardes con Cristina”–, ultimamente
afeccioneime á paxina web de
Hazte Oír, unha xente ao lado
da cal os xemelgos
Kasczinsky poden pasar por
progres. A organización esta,
que aínda sacou algunha xente
á rúa en Vigo e A Coruña para
protestar contra “a rendición
do goberno ante a ETA”, ten
unha páxina na internet moi
ben feita, chea de contidos,
enlaces, alertas e blogs. A súa
obsesión principal, na que parecen coincidir coa deputada
conservadora luguesa Manuela López Besteiro, é a Educación para a Cidadanía, asunto
contra o que teñen montada
unha campaña de “rebelión cívica” e “obxección de
conciencia” que de momento
non obtivo eco ningún en Galicia, a pesar de que aquí
teñen tamén unha web propia.
Algo máis de caso, tampouco
moito, lles están a facer
nalgúns centros escolares privados da contorna de Madrid.
Aí atrás indaguei na familia
Gutiérrez, de Huelva, que Hazte Oír presenta como exemplo
de rebelión cívica. El,
gordecho, aparece na foto en
pantalón curto, no sofá, calzado con zapatos negros sen calcetíns. Unha especie de Homer
Simpson onubense, algo máis
novo. O tipo conta que ten cinco fillos con idades entre os
tres e os nove anos, polo cal
non se van ver aínda afectados
pola nova e perversa materia
escolar. O home, porén,
decidiu facelos anticipadamente “obxectores de conciencia”
e negarse así a que lle adoutrinen os cativiños nunha “moral
de Estado”. O caso, pintoresco
de seu, demostra tamén a pouca fe de Gutiérrez no éxito da
campaña, pois se tanto se anticipa é porque pensa que a Educación para a Cidadanía seguirá firmemente implantada no
currículo escolar cando aos
seus desafortunados vástagos
lles toque cursala. Daquela, se
cadra, son os fillos os que lle
obxectan ao pai.♦
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Traducido
ao galego o
clásico xaponés

RASHOMON
MARÍA OBELLEIRO

Gabriel Álvarez mergullouse na cultura e na lingua xaponesas para traducir
a famosa obra de Ryunosuke Akutagawa, base para o filme do mesmo nome.
A tradución de Rashomon do xaponés ao galego vén corroborar a
eclosión de versións de clásicos
na nosa lingua. Cada vez son
máis as iniciativas que levan os
tradutores a editar as obras de
maior recoñecemento mundial en
galego para tentar equilibrar os
datos. Na Galiza, máis dun 70 por
cento das traducións que se veñen
realizando dende os últimos anos
proceden do castelán. Malia a primacía do castelán, os expertos
coinciden en subliñar a importancia de traducir ao galego linguas
que se atopan máis afastadas do
noso eido cultural e lingüístico.
O labor de Gabriel Álvarez
supón o coñecemento directo e
sen intermediarios da obra de
Ryunosuke Akutagawa. A dificultade da tradución directa do
xaponés ao galego foi recoñecida pola Universidade de Vigo. A
Área de Normalización Lingüística fallou o galardón de tradución literaria a favor de Gabriel
Álvarez, que recoñece a grande
importancia da tradución directa,
“non é o mesmo traducir dunha
versión xa feita, que acudir ao
orixinal. Ao traducir doutras versións pérdese moitísma esencia”.
Álvarez considera que é preciso que os tradutores se formen
noutras linguas, “estúdase moito o
francés e o inglés, pero moi poucos coñecen idiomas exóticos”. En

relación coa falta de formación, o
tradutor de Rashomon sinala que
en Galiza existen moi poucos centros que ofrezan linguas non convencionais, aínda que, pouco e
pouco, comezan a impartirse cursos de idiomas pouco coñecidos.
Inspirador de Kurosawa
Ademais de tratarse do último título xaponés que se introduciu na
rede literaria galega, Rashomon é
o nome co que o cineasta Akira
Kurosawa bautizou unha das súas
películas máis recoñecidas a nivel
mundial. O filme, do 1950, baseouse na recompilación de relatos
de Rashomon e No bosque, tamén
de Akutagawa, e supuxo un pulo
para Álvarez no momento no que
decidiu traducir a obra.
O motivo principal que levou a
Álvarez a elaborar unha versión de
Rashomon en galego foi a condición de clásico que acadou a obra.
Hoxendía, os contos de Rashomon
son estudados nos centros de ensino xaponeses, xa que da autoría de
Akutagawa son as obras máis celebradas da literatura do Xapón.
As historias macabras supoñen para Álvarez o principal atractivo da
obra do crítico xaponés.
O vocabulario supuxo a
maior dificultade á hora verter a
obra ao galego. Aínda que Rashomon foi publicado no 1915, o

argumento baséase no antigo Xapón, “hai termos moi ancestrais
que se refiren á vestimenta e aos
costumes”, explica Álvarez. Unha boa parte dos ideogramas que
recolle a versión orixinal xa non
se empregan no xaponés actual.

Aínda que revela que polo de
agora non ten ningún proxecto a
curto prazo, Gabriel Álvarez pretende continuar co labor de tradutor. Non obstante, prefire decantarse pola innovación nas súas próximas experiencias. Gusta-

A infancia
ancorada
MARICA CAMPO

O

meu curmán Xosé Luís criárase con
nós por ter os pais separados. O
meu tío, seu pai, emigrara a
Venezuela en procura de acubillo para unha
nova relación que aquí corría perigo por
mor da idade da rapaza. Xosé Luís era o
líder dos nosos xogos de infancia e tiña tanta imaxinación que con el, ademais de
indios e vaqueiros, fomos cantas cousas se
podían soñar naqueles escuros anos
cincuenta. Aínda hoxe non comprendo
como sobrevivimos a tantas aventuras sen
lacerías maiores que as que recordan as
cicatrices da nosa pel, mapa de andainas por
aquel Val do Mao que acollía as trasnadas
de dous nenos e sete nenas da póla do
diaño. O de “póla do diaño” dicíannolo os
veciños que contemplaban con benevolencia
as falcatruadas duns rapaces que, malia
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todo, os respectaban e lles amosaban afecto.
Un día soubemos que o tío Pepe
reclamaba o fillo para telo ao seu lado na outra beira. Podería contar moitas anécdotas
duns preparativos que, a pesar de ter eu
daquela poucos anos, me quedaron gravadas.
Por exemplo, a viaxe a Madrid para
arranxar os papeis no consulado, acompañado do alcalde, que era o que realizaba este
labor para os moitos emigrantes do momento. Seica no tren, mirándolle para os lentes, o
rexedor preguntou: “E logo ti es ‘tuopo’? Eu
tamén son ‘miopo”. Pouco despois marchou
co seu traxe novo, de pantalón bombacho
como correspondía a un rapaz de catorce
anos. A nós quedáranos, xunto cun grande
baleiro, a calor mollada das súas bágoas ao

despedirnos. Ao principio chegaban cartas
cheas de recordos e melancolía. Despois era
o tío quen nos contaba que Xosé Luís estaba
a estudar, con grande éxito, a carreira de xornalismo. Máis tarde o tío regresou e instalouse en Sevilla onde aínda vive e goza dunha
boa saúde física e mental con noventa e tres
anos. Por el soubemos que o noso curmán
abandonara a carreira e traballaba na
telefónica de aló, onde chegou a ser o segundo comezando por arriba. Máis tarde deixou
este traballo e dedicouse, entre outras cousas,
a buscar ouro en vellas minas. Ao falarmos
del, todos os irmáns confesabamos que o noso maior desexo era que a nosa nai, que o
quixera e aloumiñara máis que aos propios
fillos, o puidese ver. O ano pasado, máis de

ríalle traducir ao galego o máximo expoñente da industria cultural xaponesa, a banda deseñada.
“Habería que contemplar as posibilidades do mercado na Galiza”, apunta este estudante de
Tradución e Interpretación.♦

cincuenta anos despois, cumpríusenos.
Extremadamente negro e mirrado,
semellábase pouco a aquel mociño que todos
recordabamos. Mais foi poñerse a falar e o
reloxo iniciou a marcha atrás no tempo.
Contaba sen parar aventuras dignas dunha
novela do xénero. Que adestrara a un grupo
de guerrilleiros ou unha longa estadía na selva a gozar dos favores do xefe da tribo e do
amor da filla, non son as máis sorprendentes.
Nós escoitabámolo, entre a admiración e a
dúbida, como cando de nenos nos guiaba
nos xogos por vieiros máxicos. Estabamos
en Lugo e pediunos que o levásemos ao Val
do Mao. Xa na casa familiar, dirixiuse á
biblioteca e púxose a procurar febrilmente
algo entre os vellos libros. Quizais botase
máis dunha hora no labor. Por fin deu co que
buscaba: unha violeta que bicou primeiro e
nos amosou triunfante despois. El, tan comunicativo sempre, non nos quixo explicar o
que significaba para el aquela flor pálida e
seca. Eu lembrei a aquel emigrante de Castelao que regresara na procura dun “ichaviño”,
a moeda que enterrara no monte antes de
partir para América. Quizais alí estaba a infancia ancorada nunha flor diminuta.♦
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dos oitenta e primeiros dos noventa o labor de composición co
de compilador e investigador do
noso folclore. Este disco é, en
certo sentido, debedor dese traballo de campo realizado por todo o país. As dez pezas que se
poden escoitas en Coplas para
Icía proceden desa recollida. Ao
seu ver, “un dos grandes problemas da música tradicional é que
está encorsetada, porque non se
exploraron outros territorios”.
“No momento no que a xente
que posúe o pouso da tradición
se forme máis musicalmente, por
exemplo cun ensino regulado,
poderán facerse cousas marabillosas”, sinala.
Novos músicos

Xabier Díaz á dereita.

Xabier Díaz presenta un disco con alento popular e
ritmos contemporáneos

Coplas para Icía
M. BARROS

Músico e compositor, Xabier Díaz presenta baixo o título Coplas para Icía o seu segundo traballo en solitario. O disco, que se estreará ao vivo o 22 de xuño en Culleredo, distánciase da
música de autor e dos xeitos pop que marcaron o seu debut, para topar acubillo na música tradicional. Con nova banda, Xabier Díaz materializa en 10 pistas unha idea que lle rebule
na cabeza a moitos músicos galegos: filtrar a tradición pola peneira da contemporaneidade.
Susana Trigo di de Xabier Díaz
que é un deses “canteiros da música” que restauran as pezas tradicionais que aínda resisten na
memoria e “na voz de folla seca”
dos vellos. Escribe ademais no
libreto que encabeza o disco que
Xabier “saca a música da aldea
con todo coidado e pona no
mundo. Como el a sinte, co seu
aquel atlántico, con esa voz que
bate ou aloumiña como o mar.
Non hai disfrace, o alento popular permanece coa limpeza dunha pedra tallada”.
Non lle falta razón a Susana
Trigo. Nesta segunda entrega en
solitario, Xabier Díaz vira as tornas claves dun debut sorprendente que acadou o aplauso de
crítica e de público, e ofrece en
Coplas para Icía unha proposta
cun sabor máis forte a folk intalado na modernidade. Fiel a ne-

cesidade que, ao ver do músico,
ten a música tradicional de pescudar e transitar por novos camiños, Coplas para Icía tira dos
cancioneiros para actualizalos

con arranxos e ritmos procedentes do jazz e das músicas contemporáneas.
“Tiña ganas de afondar na
música que estaba na miña cabe-

za de forma residual”, sinala Xabier Díaz, “son un cantante que
vén do mundo tradicional”. De
formación tradicional, o músico
compaxinou durante a década

Para emprender esta nova viaxe,
Xabier Díaz rodeouse de dous
músicos da Nova Galega de
Danza, Pedro Lamas e Suso Iglesias, mudando o concepto do seu
primeiro disco, Músicas de salitre, no que a voz só contou co
arroupo de Guillermo Fernández. “Sigo facendo música de
autor con Guillermo, de feito estamos traballando no que será o
noso próximo álbum, pero pareceume que Coplas para Icía pedía unha instrumentación distinta á guitarra”, sinala o músico.
“Todas esas músicas estiveron aí
fermentando dende que foron recollidas até agora, que coido é o
momento adecuado”, comenta.
A elaboración do disco, que se
prolongou durante ano e medio,
foi, en palabras de Díaz, “xurdindo paseniño e de xeito natural”. Gran parte dos arranxos correron a cargo de Pedro Lamas
que para Díaz “ten un gusto exquisito e moito coñecemento”.
Xabier Díaz define o disco
como “unha revisión da música
popular filtrada pola personalidade de cada músico que participa no proxecto e pola miña perspectiva renovada do que ten que
ser a música popular”. Con todo
apresúrase a dicir que Coplas
para Icía non quere “revelar nada” senón que se presenta tan só
como “a nosa visión”.
Díaz asegura sentirse “cómodo en todos os ámbitos” musicais nos que está a desenvolver a
súa traxectoria. “Se non estivera
traballando en diferentes claves,
penso que me esgotaría en cada
proxecto”, sinala. “Transitar por
diferentes rexistros achega sempre aire fresco ao teu estilo e coñeces novos músicos que enriquecen a túa sensibilidade”, explica. Sinala ademais que, en paralelo a faceta de creador de música de autor, seguirá por esta liña popular iniciada agora”.
Homenaxe ás mulleres

Un home atrevido
que canta temas tradicionais
“Non sei se é atrevemento
que un home cante temas tradicionais nun grupo, pero eu
fágoo así”, di o músico. Se cadra é un síntoma de que a
música tradicional non acadou unha normalización
completa, mais, o certo é que
resulta moi pouco frecuente

que o apartado vocal recaia
nunha voz masculina. “Son
un cantante de música popular” explica Díaz, “fun docente de canto e chegou un
momento no que afrontei o
meu propio discurso. Non lle
topo explicación á que os homes non canten pero para

min é o máis natural”. Non se
mostra pesimista, pero resúltalle “curioso” que se estea a
falar dunha nova xeración na
música galega, cando a maior
parte deles están próximos os
corenta anos. “Agardamos
que pouco a pouco se vaia
normalizando”.♦

O músico quere render ademais
homenaxe no título ás mulleres
das que recibiu a maior parte da
música. “Icía é calquera muller
que gardou as coplas da tradición
na súa memoria pero tamén todas
aquelas que as escoitan agora
axeitadas á contemporaneidade”.
O álbum contou coa colaboración de músicos destacados da
escena galega, entre eles Guadi
Galego, Iván Costas interpretando a zanfona, as pandereteiras de
Arestora e Xosé Lois Romero,
que xa participara no anterior e
xirará en directo coa banda.♦
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Danza na pedra
M.B.

Máis de vinte representacións, sete delas estreas, a cargo de nove compañías e cinco bailaríns coreógrafos compoñen a programación da 12ª edición do Festival Internacional en Pé de Pedra, que traslada a danza ás rúas e prazas compostelás.
O 22 de xuño arranca a duodécima edición de En pé de pedra, o
festival que anualmente enche as
rúas e as prazas de Compostela
de espectáculos de danza. Nelas
celebraranse durante tres días
máis de vinte representacións,
das cales sete son estreas, a cargo de nove compañías e cinco
bailaríns coreógrafos.
Coa intención de amosar as
distintas correntes de creación
dentro da danza contemporánea
así como de servir de plataforma
para a presentación de novos creadores, o festival acolle este ano
propostas procedentes de Xapón,
Francia, Austria, Portugal, Canarias, Catalunya e Galiza.
A improvisación de Hisako
Horikawa no espectáculo Salty,
empty, windy dará comezo na Praza das Praterías a un programa
amplo e variado. Esta é a terceira
vez que Hisako Horikawa actúa en
Compostela no marco deste festival. A súa compañía estreará ademais o domingo 24 de xuño no paseo Bóveda Alameda o espectáculo Whistle at the path 09, con son
en directo de Baltasar Patiño.
De Cataluña achégase a compañía Caperucita poco animal
para presentar Back, con coreografía de Ester Forment e Sebastián García Ferro e coa posta en
escena de Alex Serrano. Será o
22 en San Martiño Pinario e o 24
no Parque da Música. Tanto Ester Forment e Sebastián García
Ferro como Claudia Solano Watson, a terceira bailarina do espectáculo, son creadores independentes que proceden de diferentes disciplinas coreográficas e
teatrais e que desenvolven en paralelo outros proxectos.
Explorar a liña que une a vida
e a morte é a proposta do coreógrafo e bailarín Andrés Corchero

libre representaranse tres espectáculos máis nos escenarios do
Teatro Galán, o Salón Teatro, a
Igrexa da Universidade e na Facultade de Ciencias da Comunicación. Un deles é Subterrâneos
do corpo, da coreógrafa lisboeta
Ana Martins. Interpretada por
Francesca Bertozzi e Inês Oliveira Santos, a obra que se presenta por vez primeira no Estado
español, busca centrar a atención
do espectador a través da experimentación con novas linguaxes.
No Salón Teatro a compañía de
Daniel Abreu porá en escena Ojos
de pez, unha coreografía para catro
bailarín na que están moi presentes
os xeitos cinematográficos.
O aspecto formativo cobra
nesta edición unha especial relevancia dentro das actividades paralelas programadas coa posta en
marcha dun taller de danza que
impartirá Akemi Takeya do 26
ao 29 de xuño.
Puro e duro

Tanzverein Erdberg.

en Despacito, unha viaxe tranquila con textos e voz en off de Antonio Gamoneda. Representarase
no Parque de Bonaval o 22 e 23
de xuño. Este mesmo espazo acollerá a estre de Impregnaciones en

la Sta Nieve y guitarra, interpretada por Mónica Valenciano.
En salas
Paralelamente aos actos ao aire

A Viñoteca

Como cada ano porase ademais
en marcha o programa Puro e duro, que este ano reúne cinco solos
de danza. Os galegos Uxía P. Vaello, Estela Lloves, anuska Alonso
e Diego Anido e a canaria Laura
Marrero serán os coreógrafos que
se darán cita o sábado 23 na Praza
de Praterías a partir das 23 horas.
A clausura do festival correrá
a cargo da compañía austríaca
Tanzverein Erdberg. Representarán Schmeichel: Abbau und
Fluss III na Praza da Quintana a
partir das 24 horas.
No seo do festival celebrarase ademais o 4º encontro da MIT
(Mesa Itinerante de Traballo) de
danza, organizado polo Centro
Coreográfico Galego, que abordará o tema da formación.♦

ANTONIO PORTELA

Máis de sommeliers
A Consellaría de Innovación e
Industria por medio da súa Dirección Xeneral de Turismo
ofrece, con publicidade nos medios de comunicación, a formación de Sommelier dentro do paquete da familia Hostalaría e Turismo de Formación Profesional.
Recordamos dun artigo anterior que o sommelier é o profesional encargado de todo o relacionado co viño dentro das diferentes áreas comprendidas baixo
o ámbito da hostalaría (restaurantes, hoteis, viñotecas, taparías, distribuidoras, etc), ademais
do sommelier-asesor de adegas
que aconsella sobre os posíbeis
tipos de viños que elaborar e sobre o seu deseño.

Como describiamos nese
artigo as funcións dun sommelier son:
A compra de viños, a xestión
e mantemento da adega, a elaboración da carta de viños, asesoramento e servizo ao cliente, descrición do viño (as súas calidades
sensoriais, as características da
adega e da sua área xeográfica, da
súa elaboración e do seu cultivo),
coñecementos das relacions do
viño coa saúde, realizacións de
maridaxes-harmonías-acordos
entre o viño e a comida, suxerir
sobre os outros produtos, coma
infusións, destilados, tabacos, etc.
Dominar as técnicas de servizo, como moi ben ensinan os nosos institutos, non serve se non

se coñece o produto que se serve,
é imprescindíbel polo tanto posuír unha ampla e constantemente actualizada cultura vitivinícola (historia, xeografía, enoloxía,
viticultura, análise sensorial, saúde, maridaxes, etc).
Alguén que nos bota un líquido nun recipiente para que o bebamos non é un sommelier, aínda que o faga con toda a parafernalia do mundo.
Os centros, institutos ou as
poucas escolas de hostalaría que
imparten os módulos formativos
de FP desta familia non cobren
estes coñecementos, o viño non
forma parte dos seus contidos e
cando está é de xeito superficial,
polo que non se pode ofrecer o

que non existe.
Pero o sector segue sendo o
que é: as copas non son as axeitadas para a correcta degustaciónapreciación das calidades do viño, temperaturas incorrectas de
servizo, non se decanta ou se decanta cando non é apropiado, non
se informa sobre as características dos viños, é dicir unha breve descrición das súas calidades
ou defectos, da adega, da DO ou
da sua elaboración e cultivo, así e
todo o viño segue representando
perto do 50 por cento da factura
que pagamos, o 60 por cento dos
viños que se consomen son prescritos polo hostaleiro, que ademais ten nel o 30 por cento dos
seus beneficios.♦

Aurita
Lorenzo,
de Malvela

‘Gozamos
nos concertos’
M.B.
O pasado 8 de xuño presentouse no concello de Mos o
último traballo de Malvela
que leva por título Da miña
xanela á túa. Nel volven
afondar na música tradicional galega e portuguesa,
baixo a dirección vocal de
Ana Senlle e a coordinación
de Uxía. Canto tempo levan
traballando neste disco?
Ao redor dun ano se se
contan os ensaios e as xornadas de gravación. Pero algunhas das pezas que se inclúen
neste terceiro disco xa formaban parte do noso repertorio.
Coido que este é un álbum
moi variado, no que volve facer presenza a tradición portuguesa. Eu destacaría temas
como Gota de auga ou Fadinho así como a colaboración
dos músicos portugueses.
Malvela está integrada
por un total 20 músicos,
maioritariamente mulleres, (algunhas rondan os
oitenta anos) e ademais case todas veciñas de Mos.
Como traballan?
Ana Senlle e Uxía recollen os temas e son elas as
que se encargan de nolos ensinar. Despois ensaiamos todos os venres na Casa de
Clara, aquí en Mos.
Empezaron cun cursiño, non é?
Iso foi hai máis dez anos.
Uxía impartiu aquí un curso
de canto para as mulleres do
rural. Unha vez concluído,
propúxonos a posibilidade de
facer un grupo. A nosa primeira actuación tivo lugar un 8 de
marzo nun acto de homenaxe
a dúas mulleres do municipio
e mira onde chegamos. Tres
discos gravados, un deles de
panxoliñas, e centos de actuacións por toda Galiza. As gravacións son experiencias moi
boas para nós, pero preferimos os concertos.
Que público ten Malvela?
Hai xente á que lle gusta
e outra que non. Ao principio pensabamos que teriamos mellor acollida entre os
adultos pero nos concertos
sempre temos entre os espectadores mozos que disfrutan coa nosa música. Para
Ponte... nas ondas! fixemos
unha actuación e os nenos
quedaron encantados. Pensabamos que se ían aburrir,
pero non foi así.♦
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Asemblea
da
Aparecida
FRANCISCO CARBALLO

F

oi primeiro a visita de
Bieito XVI ao Brasil, a
súa inauguración da V
Asemblea Episcopal
Latinoamericana e do
Caribe. Agora temos na man
o documento final da
asemblea e a mensaxe.
A mensaxe é de alento:
estamos a continuar a posta
en práctica do Vaticano II con
Xesucristo camiño, verdade e
vida. A confianza está nos
cristiáns en comunidades de
vida, na participación
feminina e na opción polos
pobres cuxo clamor imos
recoller.
O documento final, aínda
por recibir o visto e prace de
Roma, transmite as
inquedanzas das CEBs, de
bispos, de teólogos etc.
Xa na terceira fase provocou
reaccións de urxencia porque
omitía referencias
substanciais ás CEBs.
Grazas aos “modos” con
múltiplas firmas, o final é
satisfactorio. Logo da
afirmación de fe en Deus
amor e de consideracións
sobre a vida cristiá do pobo e
dos discipulos de Cristo que
evanxelizan, o texto
estabelece estas prioridades.
Debémonos ao Reino de
Deus. Queda así focalizada a
acción cristiá, non sobre si
mesma, senón aberta a toda a
sociedade.
Esta asemblea é
sensíbel á promoción que
pide a dignidade humana.
Os pobos indíxenas, os
excluídos, os pobres, son
os primeiros a ollar e
compartir ese Reino de
Deus. Pan e cultura.
Enculturación que esixe
retractación de erros
represivos e inmersión en
diálogo. O documento é
fito na traxectoria da
Igrexa Latinoamericana e
do Caribe desde Medellín
(1968) á Aparecida( 2007):
un clamor ao mundo e,
ante todo, aos católicos, de
conversión ao Evanxeo e a
reformulación institucional
dunha Igrexa dos pobres.
Esta asemblea da
Aparecida convoca a unha
misión, evanxelización,
xeral de todo o territorio en
dez anos. Un envite de
cambio pastoral cara a
actividades trepidantes de
anuncio e transformación.
Con isto, un 40 por cento
de católicos do mundo ten un
programa de aplicación do
Vaticano II para desde aí
enfrontarse a retos
biotecnolóxicos, bíblicos etc,
non debatidos conciliarmente
e que, parece, están a
reclamar un novo concilio.♦

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

A cheminea de Canaval
Á beira do río Cabe, en terras de Lemos, o que máis lle
chama a atención
ao viaxeiro da parroquia de Canaval
é a airosa e esvelta
cheminea da telleira que aínda se
mantén en pé. Foi
Canaval (que tamén se escribiu
con b) a máis industriosa e movida
das parroquias do
concello de Sober.
As barreiras
produciron materia prima para as
tres fábricas de cerámica (tellas e ladrillo) que aquí
houbo. O ferrocarril, na liña de Vigo, deulle moita
vida e movemento
como estación inmediata a Monforte. O mineral que
se explotaba nas
minas do Freixo,
das que temos de
falar noutra ocasión, embarcábase
aquí. E a estación
facilitou na posguerra o negocio
do “estraperlo”.
Daquela adaptouse
unha canción popular que o explica
moi ben: “Si no
fuera por el estraperlo, caramba!,
Canabal se moriría, caramba!...”.
En tempos
lembrados polos
máis vellos o que
hoxe é unha aldea
con pouca vida
chegou a ter feira
(o 7 de cada mes),
salón de baile e cine, tabernas e cafés (lembramos
aínda a da Gorriona e o Café Novo),
sociedades recrea- A cheminea de Canaval e o Bruno (1906-1996), o seu fogoneiro durante moitos anos.
tivas, equipo de
fútbol, fábrica de calcetíns nos que di: “Fun a Canaval, Canaval forte no 1936 foi a el, que de moúltimos anos... O recanto do río eu fun / fun a Canaval, por ver zo rexentara coa súa dona Lola o
axeitado para o baño era ben unha nena / fun a Canaval, Cana- “bochinche” do Centro Obreiro
concorrido nos veráns. Máis dun val eu fun / teño que ir e vir / te- de Sober, onde o escoitou falar.
ño que ir e vir / quero que me
Das outras dúas fábricas, anchapuzón temos dado nel.
O Licenciado Molina cita a queiras...”. Temos escoitado ou- teriores a esta, unha delas chaponte de Canaval cando fala do tra versión que cambia “unha mábase La Galaica. A fábrica do
río Cabe na súa Descripción del nena” por “unha morena” e que Cabo era La Americana, quizá
Reino de Galicia de 1550. A fala dunha feira: “Fun a Canaval, por ter estado en América o seu
ponte actual é moderna e nada Canaval á feira...”. Cando eu fun fundador. Leandro Carré Alvarea Canaval xa non había feira, ob- llos traballou nela como escrisabemos da antiga.
A veiga de Canaval, ampla e viamente. Mais si había a more- bente ou contábel, segundo di
nas Lendas galegas de tradizón
espaciosa, á beira do río, viuse na. E quíxome.
A cheminea que durante dé- oral: “En 1935 pasei case un ano
cruzada en parte pola N-120 que
cadas
veu
denotando
a
Canaval
en Canabal, concello de Sober...”
cortou terreos ricaces e deixouna
moi ben comunicado por estrada, dende a lonxanía, á par do río e a di no comezo da lenda do castemais paradoxalmente a parro- estación, é a da fábrica do Cabo, lo de Ferreira. Precisamente, alquia non deixou de perder pobo- que pechou por 1994, moitos gunha destas lendas están recoación. Hoxe a veciñanza está anos despois da morte do seu llidas nesa época en Canaval da
moi avellentada e apenas se ven propietario Xosé Cabo. O Bruno, voz dun paisano que nomea coavó de Pilara e bisavó da nosa fi- mo o vello Salvador. Quen sería
nenos.
Canaval está moi vencellado lla, foi moitos anos fogoneiro de- este home? Nós preguntamos
á miña historia sentimental e fa- la e responsábel en parte do fu- por el hai moitos anos e non soumiliar. Moitos dos chamados ri- me que a cheminea botaba. A beron dicirnos cousa. Carré, en
tos de paso familiares celebrá- primeira vez que ouvín falar de 1935 xa lle chama vello e dinos
ronse aquí. Mais non imos falar Tizón Herreros, ferroviario e mí- del apenas que era “...home máis
diso. Hai unha canción popular tico alcalde socialista de Mon- apegado aos libros que âs labo-

res do agro, po-lo
que a sua vida non
era moi desafogada; mais el estaba
satisfeito...” Parece que tiña un lonxano parente crego
que lle proporcionaba vellos manuscritos. Ao vello
Salvador débelle
Leandro Carré a
lenda do Puzo da
Xila, a do Aquelarre e da dama do
castro de Gundivós.
A igrexa de
Canaval estivo
vencellada á orde
do Temple no século XIII formando unha bailía coa
anexa de Vilaescura. Desa época
apenas conserva
parte da fachada
coas características puntas de
cravo na arquivolta superior. A reforma do século
XVIII só deixou a
porta medieval e a
pía bautismal con
figuras esborralladas, entre elas a
dun cabaleiro con
lanza que nos fai
lembrar aos cabaleiros templarios.
As grandes proporcións da espadaña (case outro
tanto da altura da
nave da igrexa) e a
súa disposición
danlle unha perspectiva airosa que
a fan destacar, elevada sobre un lameiro e co adro libre do cementerio
que rodea a tantas
outras.
Pola estación
de Canaval saíu
cara ao porto de
BARAXEIR O
Vigo en 1913 a célebre táboa flamenca da Adoración dos Reis, de
Van der Goess, no medio dunha
gran polémica, vendida polos escolapios de Monforte ao Museo
de Berlín. Trasladouse con nocturnidade, nun carro de vacas e
custodiada pola garda civil para
evitar as protestas dos monfortinos. Aquí subiuse ao tren correo
de Vigo, onde se embarcou cara
a Hamburgo.
Hoxe na estación de Canaval
todo é abandono (como na maioría das pequenas estacións) e non
se embarcan táboas flamencas,
nin sequera tellas e tixolos. Por
non haber, non hai nin viaxeiros
para os dous ou tres trens que
aínda paran.
E de toda aquela vella industria cerámica só fican os pozos
das barreiras sen tapar e as ruínas da derradeira das tres fábricas coa súa impoñente cheminea,
auténtico exemplo de arqueoloxía industrial que non sei canto
tempo botará en pé.♦
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O Trinque
Mulleres
Mulleres de hai séculos
Sotelo Blanco publica dous novos
títulos da colección ‘As letras das
mulleres’. O moinante e A segunda parte do moinante, de Aphra
Behn, reúne dúas comedias desta
insigne escritora inglesa do século

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

ULTREIA
As fotografías d’O Camiño
de Santiago están no Centro
Comarcal até este venres 15.

Betanzos
Imaxe de
Ribadavia,
de Jean
Dieuzaide,
unha das
integrantes
da mostra
La Galice,
na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.

■ 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
Este venres 15 remata no Liceo a mostra Tras o espello,
deste debuxante betanceiro.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a

XVII. Escritos políticos e literarios, de Olympe de Gouges, é un
traballo moi interesante para coñecer o pensamento dos tempos da
Revolución Francesa a través dos
ollos femininos.♦

D E

C U L T U R A

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

E

E S P E C T Á C U L O S

Vacuo
O Centro Coreográfico Galego
leva súa primeira produción o
venres 15 ás 21h no teatro Principal da ESTRADA; o sábado 16 chega ás 20h30 ao auditorio municipal
Carmen Estévez Eguiagaray de
VILALBA; o domingo 17 ás 19h30
ao Centro Sociocultural de SAN
SADURNIÑO; e o vindeiro venres

Cangas
■ MÚSICA

LUME

22 ás 21h ao Cine Alovi d‘AS PONTES. Vacuo, que se estreou o pasado 6 de xaneiro na Coruña, está dirixida por Maruxa Salas,conta
con música de Berrogüetto, espazo escénico e iluminación de Baltasar Patiño, vestiario de Ruth
Días e pezas audiovisuais de
Adriana Domínguez.♦

O grupo ourensán chega
coa súa xira Folk Express
este venres 15 á sala Son.

Haití: muller e política

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS

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

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
A Mostra de Cinema Europeo presenta este xoves 14

Quempallou

O grupo folc presenta o seu novo disco Polo aire!! o
venres 15 no Clavicémbalo de LUGO; o sábado 16 estará na sala Dzine de SAN SADURNIÑO; o vindeiro xoves 21 no Café de Antón de LARACHA; e o sábado 22
na Fragua de REDONDELA.♦

Vai de Camiño

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

O programa cultural do Xacobeo leva, durante o verán,
un cento de espectáculos e actividades a outras tantas
vilas dos camiños de Santiago. O CAMIÑO FRANCÉS
trae, este venres 15, pasarúas e cinema galego ao PINO.
No CAMIÑO DO NORTE teremos o sábado 16 espectáculos de maxia e á Banda de Música de Guitiriz en
TRABADA. No CAMIÑO PRIMITIVO actúa o domingo 17
a Banda de Música de Chapela en TOQUES; no FISTERRA-MUXIA celebrarase un festival de música tradicional o sábado 16 en SANTA COMBA; e o vindeiro venres 22 escoitaremos a Ith e á Banda de Poi en NEGREIRA; na RUTA DA PRATA temos este venres 15 a
Emilio Cao e Palimoco Teatro na ESTRADA, e música
tradicional e maxia na GUDIÑA; o sábado 16 a Mercedes Peón e Sete Saias en SILLEDA; e o domingo 17 á
Banda Municipal do Rosal en VILAR DE BARRIO. No
CAMIÑO INGLÉS poderemos escoitar a Xabier Díaz,
Xosé Lois Romero, Guadi Galego, Iván Costa e
Grupo Arrestora o vindeiro venres 22 en CULLEREDO. O CAMIÑO PORTUGUÉS conta coas actuacións dos
Festicultores o sábado 16 en BARRO; e de Uxía e Fía
na Roca o vindeiro venres 22 en MOS. O programa
completo pode consultarse en www.xacobeo.es.♦

Korrontzi
Korrontzi
Este grupo basco, que mestura os sons da trikitixa, alboka e mandolina, toca este xoves 14 no Clavicémbalo de
LUGO; o venres 15 estará no Aturuxo de BUEU; e o sábado 16 poderemos escoitalo no Liceum do PORRIÑO.♦

ás 20h30 Pinpong (2006) de
Matthias Luthardt; o venres 15 á mesma hora proxéctase Il registra de matrimoni (2006), de Marco Bellocchio; e o luns 18 Il caimano (2006), de Nanni
Moretti. No ciclo New
Crowned Hope podemos
ollar o venres 15 ás 18h Meokgo and the Stickfighter
(2006), de Teboho Mahlatsi, e Daratt (2006) de Mahamat-Seleh Haroun, que
repetirán o sábado 16 á mesma hora, e ás 20h30 I don´t
want to sleep alone (2006)
de Tsai Ming-Liang, que se
proxectará de novo o martes
19; o xoves 21 tocaralle o
turno a Opera Jawa (2006)
de Garin Nuroho. No ciclo
Novo Cinema Coreano teremos o mércores 20 ás 20h30
a fita A bittersweet life
(2005), dirixida por Kim
Jee-Woon. Máis información en www.cgai.org.

ce neste continente maxestuoso os martes de xuño ás
20h no MACUF, con entrada libre até completar aforo.
O martes 19 poderemos contemplar Tasuma (2002), de
Kollo Daniel Sanou.

ÁFRICA NA MIRADA

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

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 aconte-

■ EXPOSICIÓNS

RODRÍGUEZ IGLESIAS
Esta fundación acolle, até o
25 de xullo, a mostra Historia do libro galego: das
cantigas de Alfonso X até o
Proxecto Galicia.

FOTOSONORA

Podemos visitar esta mostra de fotografía até este
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

PACO PESTANA
Até o sábado 30 temos na
galería Atlantica a mostra
de escultura Non pido nin
dou cuartel.

VARI CARAMÉS
Escenarios titula esta mostra de fotografías que podemos coñecer, até o sábado

Dentro do ciclo de conferencias América, cada
vez máis latina Suzy
Castor, historiadora e activista haitina falará sobre Haití: a participación política da mu-

30, na galería Ana Vilaseco.

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

CASAS DOENTES
Até o domingo 24 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
A biblioteca pública González Garcés presenta esta
mostra de cartaces até o 30
de xuño.

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-cul-

ller nunha sociedade en
mutación en LUGO este
xoves 14; e en OURENSE o
venres 15. As conferencias son nos Centros Socioculturais da Fundación
Caixa Galicia ás 20h.♦

tural da Fundación Caixa
Galicia até o sábado 23.

ALISON &
PETER SMITHSON
O Museo de Belas Artes presenta, até o domingo 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 pode-

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

■ ACTOS

Barreiro e Marián Bañobre, este
xoves 14 no Pazo da Cultura de
CARBALLO; o sábado 16 no Auditorio Municipal de CANGAS; e o vindeiro venres 22 rno teatro Lauro Olmo do BARCO DE VALDEORRAS.♦

mos ollar a mostra O itinerario do trazo, debuxo e
ilustración na obra de Luis
Seoane, até este venres 15.
■ MÚSICA

FORTUNE TELLERS

A banda madrileña leva os
sons sesenteiros do seu novo
disco Remember the future &
Taste Broken Cups á sala Playa Club, o sábado 16 ás 00h.
■ TEATRO

■ MÚSICA

XOGANDO CO TEMPO

O grupo lucense de folc toca este sábado 16 ás 22h no
pub DaCapo.

Lalín
AMARES

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

EMILIO CAO

ARDE LVCUS MMVII

SENDEIRISMO
O Concello organiza tres etapas durante xuño. As persoas
interesadas poden inscribirse
na Comisión de Cultura e
Deportes na Avda. Naturais
44. A segunda, Belelle-Magalofes, de dificultade media
sae o sábado 16 e as inscricións pechan o día 15. A terceira e última, Magalofes-Vilar do Colo-Fene, de dificultade media-alta, sae o domingo 24 e as inscricións rematan o 22. Máis información
no teléfono 981 340 366.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Ten unha mostra de fotografías e gravados, baixo o nome de Níxer, na galería Sargadelos onde a poderemos
contemplar até o 29 de xuño.

J. PÉREZ VILLAMIL

Debuxos, bocexos, láminas
e litografías poden ollarse
no C.C. Torrente Ballester.

MEDIO AMBIENTE 07
Os traballos participantes
no XVII Certame de Fotografía amósanse até o sábado 30 no Ateneo Ferrolán.
■ MÚSICA

BONONOVO

O grupo folc toca este venres 15 no Auditorio da FIMO
co gallo da gala do Diario
de Ferrol.

Nabeira 07
A exposición Patrimonio do Vento e do Sal:
as embarcacións tradicionais galegas, desenvolve, a través dunha proposta museográfica moi visual, os fitos máis importantes que
marcaron 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 17 está en CAMBADOS, e o domingo 24 chega a MUROS.
Máis información en www.nabeira.org.♦

■ EXPOSICIÓNS

JOSIE MCCOY

■ EXPOSICIÓNS

Lugo

■ ACTOS

A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que poderemos ollar o luns 18 ás
20h15 e con entrada de balde a fita O sétimo selo.

GHAITA DE PEDRA

A Estrada

Fene

A Safari
Orquestra
toca este
venres 15
no Liceum
do PORRIÑO.

■ CINEMA

A recoñecida compañía catalá representa Imperium
este venres 15 e sábado 16
ás 23h no Coliseum.

O coñecido arpista e cantante galego estará este
venres 15 na vila.

Dentro do ciclo Cinema e
compromiso social, da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, temos
esta conversa conferencia o
mércores 20 ás 20h no Auditorio de Galiza

A Fonsagrada

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

LA FURA DELS BAUS

KEN LOACH

O C.S. Uxío Novoneyra
acolle esta interesante mostra de aras romanas; no
mesmo lugar podemos ollar
até este xoves 14 a mostra
Art Natura.

JUAN VILA
O escultor expón no Pazo
da Deputación Provincial
até este venres 15 de xuño.

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

CARLOS BLANCO
O incombustíbel actor e
grande monologuista actúa o
sábado 16 no Clavicémbalo.

Mondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

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

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

HOLGA MÉNDEZ
Utopía chámalle ás súas

obras que amosa na sala
Alterarte do Campus Universitario.

IGNACIO LLAMAS

A galería Marisa Marimón
acolle a mostra Contornos
de silencio até o 21 de xullo.

PILAR TABOADA

■ TEATRO

A artista británica presenta
en DF Arte Contemporánea
a súa colección Chicas de
Almodovar, cadros de medio
e gran formato inspirados no
universo cinematrográfico
feminino do director manchego. Até o 21 de xullo.

ARTE

XABIER TOUBES

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

Dunha orixe a un destino
chámalle á mostra de pintura
que podemos coñecer na galería Visol até o 29 de xuño.

Fulano, Mengano e Citano presentan esta peza de
Yasmina Reza este xoves
14 ás 21h no Centro Social
Caixanova.

A MARES

O Porriño

As obras de Adela Mira e
Xulio López pódense coñecer no Ateneo.

LER IMAXES
Podemos ollar o arquivo fotográfico de Julio Cortázar
até o domingo 17 no C.C.
da Deputación.

DESTINO LA LIBERTAD
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.
■ MÚSICA

FESTAS DO CORPUS
Este xoves 14 dá un concerto ás 22h30 na Praza Maior
a gaiteira Cristina Pato,
acompañada por Mutenrohi; o venres 15 teremos
unha noite de fado á mesma
hora na Praza Maior con
Arlindo de Carvalho.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO

Até o 8 de xullo temos no
C.S. Caixanova os 87 mellores traballos seleccionados na IX edición da recoñecida Bienal Internacional.

■ CINEMA

COA SUOR
DA TÚA FRONTE

A Biblioteca Municipal
acolle este ciclo, sobre as
dificultades de atopar traballo digno e de calidade
nos nosos tempos, e no que
podemos ollar a película
Arcadia, de Costa-Gavras
este xoves 14 ás 21h. O
vindeiro xoves 21 poderemos ollar Competencia
desleal, de Ettore Scola.
■ EXPOSICIÓNS

ENFIANDO O TEMPO

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

Até o 2 de setembro poderemos admirar a obra do artista coruñés no CGAC.

ARTE NO PARQUE

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.

FRAN HERBELLO
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
No Colexio de Fonseca podemos visitar até o 1 de xullo
a mostra conmemorativa do
150 aniversario da Facultade.

RAMÓN ASTRAY

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.

LUÍS KSADO
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Santiago

A Piragua

Na Facultade de Filosofía
podemos contemplar esta
mostra do histórico fotógrafo compostelán.

MENCA ESTÉVEZ

A galería Sargadelos acolle
até este sábado 16 a mostra
de pintura Itínere.

ENTRE AMIGOS

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

Pilar
Taboada
expón na
galería Visol
de OURENSE.

CGAC
Presenta, até o 1 de xullo, 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
A británica
Josie McCoy
mostra as
súas chicas
almodovar
na galería
DF de
SANTIAGO.

■ MÚSICA

SAFARI ORQUESTRA

Podemos escoitar a súa
mestura de ritmos funk,
soul e electrónicos e as súas
letras comprometidas socialmente este venres 15 no
café bar Liceum.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS NO TEMPO
Até este venres 15 no Multiusos da Xunqueira podemos visitar a mostra A danza das espadas.

ANTÓN SOBRAL
A mostra Mar sem fim, deste coñecido artista marinense, pode ser contemplada
na Petite Galerie de Teo, na
cafetaria Sant Yago, perto
do estadio Pasarón.

Festival Mozart
Mozart
Que se está a celebrar na CORUÑA
até xullo. Este venres 15 ás 21h no
teatro Rosalía de Castro temos un
concerto de música de cámara a
cargo do Cuarteto Belcea e Natalie Clein ao violonchelo, que interpretarán obras de Beethoven e
Shubert; o sábado 16 á mesma hora van actuar no Palacio da Ópera a Orquestra Sinfónica de Galiza e o Coro de Cámara de Praga, achegándonos unha selección
de pezas de Rossini; o domingo
17 ás 12h no Museo de Belas Artes teremos ao Grupo Instrumental Siglo XX con José Luis
Temes na dirección e o soprano
Flavio Oliver, ademais –na Igrexa de San Domingos– poderemos
escoitar ás 19h a Masimo Spadano ao violín e a Luca Guglielmi

Flavio Oliver e, á dereita, Alberto Zedda.

coa clave, cun repertorio de sonatas de Bach. O vindeiro xoves
21 ás 21h no teatro Colón poderemos gozar da ópera Adelaide
di Borgogna, de Gioacchino
Rossini, interpretada pola Or-

questra Sinfónica de Galiza e o
Coro de Cámara del Palau de
la Música Catalana, baixo a dirección musical de Alberto Zedda. Máis información en
www.festivalmozart.com.♦
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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.

ANDRÉ MASSON

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

JESÚS OTERO IGLESIAS

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

IKEBANA
O sábado 16 desenvólvese no MACUF
de 12h a 14h e de 17h a 19h un curso de
arte floral xaponesa, onde se ensinarán
as técnicas da escola Misho-Ryu. A folla de inscrición cuberta debe entregarse na recepción do MACUF (Avda. de
Arteixo 171, 15077, A CORUÑA) no
momento de efectuar o pagamento da
matrícula, que ten un prezo de 60 euros.
Máis información en www.macuf.com.

XV PREMIO ESPIRAL MAIOR

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.

Esta editorial convoca o certame de poesía no que se poden presentar libros inéditos escritos en galego (segundo a normativa vixente) ou portugués, dun mínimo de 500 versos e que non poderán participar simultaneamente noutros certames poéticos. Os orixinais deberán ser
presentados por cuadriplicado, mecanografados a duplo espazo e baixo plica,
con lema e sen remite, facendo constar no
interior os dados persoais e currículo do
autor, e enviaranse por correo certificado,
antes do 30 de xuño, a edicións Espiral
Maior (Xoán Carlos I 22, 1º B, 15670 CULLEREDO), indicando no exterior Para
o XIV Premio de Poesía Espiral Maior.
Establécese un único premio dotado con
12.000 euros e a publicación de 2.000
exemplares na Colección Poesía.

O AFIADOR

GRÁFICA 07

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

Até o
sábado 16
podemos
ver o
espectáculo
comico
Kamikaze,
coproducido
polo CDG e
Pista Catro
no Salón
Teatro de
SANTIAGO.

Convocatorias

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).

O Centro Internacional da Estampa
Contemporánea de BETANZOS organiza
cursos teóricos-prácticos, entre o luns 2 e
o venres 13 de xullo, de 16h a 21h e por
un prezo de 220 euros. Os cursos ofertados son: Serigrafía, a cargo do norteamericano Dennis O´Neil, da Corcoran

School of Art de Washinton DC, e por
210 euros; Xilografía, do recoñecido artista Miguel Villarino. Entre o luns 16 e
o venres 27 de xullo o cubano Omar
Kessel amosará a técnica da Litografía;
Carmen Navarro, da Facultade de Belas Artes de Cuenca tocaralle expor os
principios do traballo con Fotopolímeros. Do mércores 1 ao sábado 11 de
agosto o madrileño José Rincón dará un
curso sobre as técnicas e posibilidades da
Augatinta; e Juan Pablo Villalpando
sobre Litografía e Algrafía. Do luns 20
ao venres 31 de agosto a profesora da
Facultade de Belas Artes de Pontevedra
Anne Heyvaert e o artista Torben Bo
Halbirk experimentarán con Augaforte
e Augatinta. As solicitudes de matrícula
deben enviarse á Fundación CIEC (O
Castro 2, 15300 de BETANZOS), co boletín de inscrición cos talleres aos que se
quere asistir e o resgardo bancario da
transferencia de 110 euros na conta
2091-0018-76-30040023090 de Caixa
Galicia , ou n a 00 31 - 0 00 1- 28 1011003529 do Banco Etcheverría. O
importe restante farase efectivo na mesma conta unha vez confirmada a matrícula. Quen participara en edicións anteriores beneficiarase dun desconto do
10%, acreditándoo cunha fotocopia do
diploma. Máis información e inscricións
en www.fundacionciec.com.

XV PREMIO M. LUEIRO REY

O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
da súa figura, así como fomentar a promoción da literatura galega e os seus autores. Poderá participar calquera persoa,

GRANELL

sen distinción de idade ou nacionalidade, que presente os textos en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os
traballos, que deberán ser orixinais e
inéditos, terán unha extensión mínima
de 60 páxinas e máxima de 120, tamaño
DIN A4, de mil oitocentas matrices por
páxina aproximadamente. Do texto enviaranse 5 copias baixo lema, antes do
15 de agosto, a XV Premio Manuel Lueiro Rey, Concello do Grobe, Praza do
Corgo s/n, 36980, O GROBE (Pontevedra), coas que se axuntará un sobre pechado no que figuren, fóra, o lema e título, e que conteña o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así como o
título do libro. Máis información en certamelueiro@culturaogrove.com.

APOIO SOCIAL 07
A Fundación Barrié realiza durante todo o ano, en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
da Xunta de Galiza, un Programa de
apoio social para familias con persoas maiores dependentes ao seu cargo,
co obxecto de facilitar un apoio complementario á familia e descanso para
o coidador habitual. Máis información
no teléfono 900 333 666.

CUSTODIA DO TERRITORIO
VIII Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional: Coidar a terra, defender a identidade, organizadas pola
A.C. Canle, de Lira (CARNOTA), do venres 22 ao domingo 24 de xuño. A inscrición e matrícula custa 50 euros (veciños
de Carnota de balde) –para aloxamento e
xantar compre falar coa secretaría–, o
importe débese ingresar na conta de Cai-

xoves 21 Spring snow
(2005), de Isao Yukisada.

ULTRANOITE

■ EXPOSICIÓNS

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

NOVOS HORIZONTES

ZÉ TOMÉ

Na sala Nasa teremos o vindeiro xoves 21 e venres 22
ás 23h unha Ultranoite especial de San Xoan.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

LA UNIÓN

DIAS EXTRAÑOS

Tui
As pinturas de Rafael Calvo de Mora expóñense na
Sala Municipal.

POSTAIS ANTIGAS

Podemos ollar esta mostra
no Museo Municipal.

ANTONI ROS MARBÁ
Baixo a súa direción, a Real Filharmonía de Galiza
vai dar un concerto este xoves 14 ás 21h no Auditorio
de Galiza.

ESTACIÓN PRIMAVERA
O Festival Sinsal presenta
no Salón Teatro o concerto
dos británicos Tunng o vindeiro xoves 21 ás 22h.
■ TEATRO

A FACTORÍA TEATRO
Trae o espectáculo musical

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.

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

A mostra
de Tamara
de Lempicka
continúa
na Casa
das Ar tes
de VIGO.
Na imaxe,
A túnica rosa.

Vigo
Castronós, baseado no texto
de Xavier Picallo, 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 di-

rixida por Xan Cejudo e poderemos vela até o sábado
16 ás 22h na sala Nasa.

KAMIKAZE
Do xoves 14 ao sábado 16 ás
20h30 e o domingo 17 ás
18h temos no Salón Teatro
este espectáculo cómico para todos os públicos, no que
están presentes o novo circo,
o ilusionismo e a música en
directo. Está dirixido por

En Pé de Pedra
A XII edición do Festival Internacional de Danza para paseantes de COMPOSTELA comeza o
vindeiro venres 22 ás 17h na Praza das Praterías co espectáculo
Salty, empty, windy, de Hisako
Horikawa, que tamén estreará o
domingo 24 ás 21h30 no Paseo de
Bóveda, na Alameda, a serie de
improvisacións Whistle at the
path 09, co son en directo de Baltasar Patiño; o venres 22 en San
Martiño Pinario e o domingo 24
no Parque da Música ás 18h poderemos presenciar a peza Back,
da compañía catalá Caperucita
poco animal; o venres 22 ás 19h
e o sábado 23 ás 17h no Parque de
San Domingos de Bonaval ollaremos a coreografía de Raravis e
Andrés Corchero, Despacito; o
venres ás 20h e o sábado ás 18 e
22h no teatro Galán teremos á lis-

FUME

Hernán Gené e a coproducido por Pistacatro e CDG.

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

Considerada como unha
das bandas máis importantes da historia do pop estatal, toca este xoves 14 ás
21h30 na sala Capitol.

xa Galicia 2091 0368 43 3000007495 e
logo remitir un fax co boletín de inscrición e do ingreso ao 981 857 251 ou unha mensaxe a belen.campos@carnota.dicoruna.es. O venres 22 ás 17h30, Marcelo Martín falará sobre O territorio como
identidade, dinamización social e cultural; ás 18h45 proxectarase A casa de Lola de Andrés, de Olaia Sendón; ás 21h30,
sardiñada. O sábado 23 ás 10h, Gillem
Mas falará sobre A custodia do territorio. A sociedade civil na protección do
medio ambiente; ás 10h45, Javier Gómez Limón faráo sobre A custodia do territorio e a xestión dos espazos da Rede
Natura; ás 12h30 Ecomuseu Municipal
do Seixal: salvaguarda de património e
promoção da cultura marítima no estuário do Tejo, por João Martins; ás 16h30,
Ridimoas. Un exemplo de custodia en
Galiza, por Pablo Rguez. Oitavén; ás
17h10, Madeiras nobres da Serra de Segura en Galiza. O proxecto experimental
na comunidade de montes de Vincios
(Gondomar), por Maruxa Pérez Vázquez; ás 17h50, Uso e valor do monte en
Carnota, por veciños deste concello; ás
19h, percorrido pola reserva mariña Os
Miñarzos; ás 23h, larada. O domingo 24
ás 10h, A reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, por Juan Freire Botana; ás 11h30, Interpretación e intervención sobre o territorio: a paisaxe, por
Jorge Morales; ás 12h15, Elementos para a ordenación e posta en valor do noso litoral, por Albino Prada Blanco. Durante o tempo das xornadas poderanse
coñecer as mostras Carnota: fotografías
de 1957 e Os espazos naturais protexidos: unha ferramenta para conservar a
biodiversidade.♦

boeta Ana Martíns con Subterrâneos do corpo; o venres ás
21h30 e domingo ás 19h no Salón
Teatro á compañía Daniel Abreu
con Ojos de Pez; o venres e domingo ás 23h en Parque de San
Domingos de Bonaval a El Bailadero con Impregnaciones en la
Santa Nieve y Guitarra; o sábado
ás 19h30 e o domingo ás 17h na
Facultade de Ciencias da Información a Akemi Takeya con ZZ;
o sábado ás 21h e o domingo ás
20h na Igrexa da Universidade á
compañía de Grenoble DACM
con I apologize; e o sábado ás
20h no Parque da Música e o domingo ás 24h na Praza da Quintana, como clausura do festival, a
Tanzverein Erdberg con Schmeichel: Abbau und Fluss III.
Ademais hai cinco solos de danza: Puro e Duro, o sábado 23 ás

23h na Praza das Praterías, no que
podemos ollar a Uxía P. Vaello
con Arder nun hotel, a Estela
Lloves e á compañía Arraiana
con Bom dia mainó, a Anuska
Alonso con Por un lado bien y
por otro mejor, a Diego Anido
con Cucaracha (traballo en proceso), e a Laura Marrero coa
peza Sobre la imaginación. Para
completar as actividades, o venres 22 celébrase o IV Encontro
MIT (Mesa Itinerante de Traballo) de danza, que abordará o tema da Formación; o domingo ás
24h clausurarase o festival coa
actuación dunha banda de vento;
e do martes 26 ao venres 29 Akemi Takeya impartirá o obradoiro
Feeler, traballo con corpo e voz.
Información
completa
en
www.empedepedra.com.♦

■ ACTOS

JUAN MANUEL PÉREZ
O escritor dá unha conferencia este xoves 14 ás 20h na sede da Fundación Barrié sobre
OS GALEGOS NA CONSTRUCIÓN DO CANAL DE PANAMÁ.
■ CINEMA

ISABELLE HUPPERT
A actriz francesa protagoniza este ciclo organizado polo Cineclube Lumière e o
MARCO como actividade
complementaria da mostra
Novos Horizontes, no que
podemos ollar este xoves
14 en dupla sesión, ás
18h30 e 20h30, as fitas La
Cérémonie (1995), de
Claude Chabrol, e La Pianiste (2001), de Michael
Haneke; e o luns 18 proxéctase Saint-Cyr (2000),
de Patricia Mazuy. No Salón de Actos do museo temos tamén ás 20h o ciclo
Lost Lovers, adicado ao
drama romántico xaponés
contemporáneo, con entrada de balde até completar
aforo, que presenta o sábado 16 a fita Be with you
(2004), de Doi Nabuhiro;
o martes 19 Crying out love in the center of the
world (2004), de Isao Yukisada; o mercores 20 Heaven´s bookstore (2004),
de Tetsuo Shinohara; e o

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL
Convócanse axudas para o 2007 co
intención de fomentar o asociacionismo na utilización de maquinaria
agrícola en Galiza. Poderán ser beneficiarios as cooperativas que teñen como obxecto social prioritario a adquisición e a utilización de
maquinaria de carácter agropecuario ou agroforestal en común, así
como o resto de cooperativas agrarias que adquiran maquinaria de
carácter agropecuario ou forestal
para prestar servizos aos seus socios e as cooperativas de explotación comunitaria da terra e SAT. A

finalidade destas axudas é promover a utilización de maquinaria
agroforestal en réxime asociativo e
a construción ou adquisición de almacéns e os seus equipamentos
para os parques de maquinaria; incentivar a compra de maquinaria
en común para as explotacións de
produción ecolóxica; fomentar a
introdución de novas tecnoloxías
no emprego de maquinaria e racionalizar os custos de mecanización,
incrementar os mecanismos de seguridade no traballo, reducir as
emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético. Toda a información está recollida no DOG
de 18 de maio de 2007. ♦

■ 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.
Son de Seu
presenta
o novo disco
en VIGO.

pintura clásica de Zurbarán
e a vangarda.

JAZZ EN PORTUGAL

Mostra de cartaces de jazz
na Casa de Arines.

EDUARDO PORTELA
No bar Ferriñas (Praza de
Eduardo Chao) mostra as
súas fotografías.

CARLOS RIAL
O artista galego realiza unha intervención no Espazo
Anexo do MARCO.

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

das Artes esta mostra adicada á artista polaca pola
Fundación Caixa Galicia,
unha das principais pintoras do século XX.

DOCUMENTOS

Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional
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 este domingo 17,
Reflexo de superficies, a
súa primeira mostra individual tras gañar a bolsa Feirma-Fundación Laxeiro á
creación artística.

A Rede

■ 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.

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

2–

■ 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.

■ 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.♦

■ MÚSICA

THE TURRES BAND
SETE NETOS

www.setenetos.com.ar
Páxina electrónica dun grupo musical arxentino de música celta nacido en 1993 e
que alude no seu nome á procedencia galega dos seus integrantes. O sitio inclúe
un perfil da banda, datos dos seus recitais, discografía, artigos de prensa e información sobre a cultura celta.♦

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.

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

Podemos escoitalos, xunto
co Leo Aremecághona este xoves 14 na Fábrica de
Chocolate.

XERACIÓN 07
No auditorio Martín Codax
do Conservatorio Superior
de Música podemos escoitar
–dentro do Ciclo de Xóvenes
Intérpretes Musicais– este
xoves 14 ás 19h á catedrática de piano Josefa Estarque
que vai falar sobre a Historia do Conservatorio, 50
anos en Vigo; ás 20h30 celebrarase unha Homenaxe a
Andrés Gaos co concerto
do violinista Leonardo
Blanco Novoa e o pianista
Severino Ortiz Rey; o venres 15 teremos á mesma hora á Techne Ensemble.

Alta Guinea que baila sempre só e percorre a rexión na
época das grandes colleitas,
fai trucos de maxia e, ás veces, vai acompañado polo
seu propio grupo de músicos–. O mércores 20 ás
21h30 no teatro Arte Livre.

gozar co obra Carlota e
Marieta van en avioneta
ás 19 h no Centro Social
do Calvario; o sábado 16
teremos á mesma hora no
Centro Cívico de Teis a
Sísifo Teatro con Parella
Aberta.

■ TEATRO

BARAKA!

UN DÍA DE FORMIGA
No teatro Arte Livre temos
o musical infantil de Heisenhower Moreno os sábados, domingos, vésperas e
feriados ás 18h.

A LOCA MOTORA

Este xoves 14 podemos

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 este xoves 14 ás
20h30 e venres 15 ás 22h30
no C.C. Caixanova.

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.

A LOCA MOTORA

Este xoves 14 poderemos
gozar co obra Carlota e
Marieta van en avioneta
ás 19 h no Centro Social
do Calvario; o sábado 16
teremos á mesma hora no
Centro Cívico de Teis a

Sísifo Teatro con Parella
Aberta.

Santo T irso
■ EXPOSICIÓNS

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

Non vos riades que o conto é triste

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 norte de Portugal. O
sábado 16 poderemos escoitar á Escola das Artes
de Brión, ás 11h30 no paseo peonal do Calvario; ás
13h na Praza da Independencia e Travesas, ás 17h30
pola rúa do Príncipe, e ás
19h30 por Montero Ríos.

SON DE SEU
A banda da Escola de Artes
e Oficios presenta o novo
disco, Trastempo, este venres 15 na súa escola.

CENSURADOS
Na Iguana Club poderemos
escoitar, este venres 15, á nova banda madrileña de rock
alternativo; e o sábado 16
Skacha presenta o seu novo
traballo A Ferro e Lume.

MALINKE WOÏMA

O concerto deste grupo de
percusión malinkese baséase
na interpretación de arredor
de dez ritmos tradicionais da
rexión do Golfo de Guinea
–o Woïma é o feiticeiro da

Forte gralla en portada dun xornal.¿Ou non? Fuentes Quintana e o sindicato CC OO foron máis
que aliados naqueles Pactos da Moncloa que desviaron as conquistas do antifranquismo contra
a Ditadura. Foi publicada nun diario da cidade de Pontevedra onde, aínda hoxe, Comisións
Obreiras segue á letra, e tamén ao ditado, o pensamento do profesor Fuentes Quintana.♦
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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.

O

rozco, alcalde de Lugo, vén de dicir que
el, se quere, pacta en
25 minutos. Antes dixera
que a el tanto lle tiña pactar
como gobernar en minoría.
Solta frases que denotan que

vai sobrado. Cando empezou
non era así, falaba de ti a ti,
con modestia. Pero o problema non é del, senón de todos
os alcaldes. Co paso do tempo, súbeselle o orgullo e acaban perdendo os votos. A úl-

tima reforma da lei de réxime local encumiou aínda
máis os rexidores. Mal asunto. Inchan como globos e
deixan de escoitar. Unha pena, porque moitos deles conseguiran ilusionarnos.♦
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Gonzalo Xácome
‘Miñomán é o superheroe de Democracia Ourensá’
H. VIXANDE
Á fronte do partido Democracia Ourensá, Gonzalo Xácome presentouse para alcalde de Ourense nas eleccións
que veñen de celebrarse. Non
saíu elixido pero coas súas
propostas antisistema foi unha
figura relevante na campaña.
Vostedes rumban de que gastaron 100 euros na campaña.
Non. Foron 900 euros.
Unha pasta.
A diferenza cos demais partidos é a rendibilidade dos cartos e
iso transmítese non só na campaña, senón na xestión posterior
que se fai dos recursos públicos.
Os outros partidos gastan moito
en campañas e logo moito no
concello, sen darlles aos cidadáns un verdadeiro servizo.
Tamén din que son o único
partido sen funcionarios. Claro un é dono dun bar e outra
dunha televisión.
O da televisión non é un gran
negocio. Non é que digamos que
non somos funcionarios, o que
pasa é que a maioría da lista e sobre todo os primeiros postos estaba integrada por xente que non
vive dos cartos públicos. Sucede
o mesmo co resto da poboación,
o 80% non é funcionaria.
Moitos dos candidatos traballan en Auria TV, a súa tele,
como para negarlle ao xefe
participar na lista.
En Auria TV non traballa
ninguén porque non cobra ninguén. Sen soldo non se lle pode
chamar traballo.
Tamén din que se presentaron porque aos 40 anos non teñen moza, indicativo da situación de Ourense.
Iso foi unha broma dun candidato pero que reflexa bastante

A.G . N .

ben a situación da cidade de Ourense, que perdeu toda a xuventude. Vese no Nadal, cando todos
volven a casa como o anuncio
dos turróns. É triste.
Que hai diso de ir co traxe de
Miñomán durante a campaña?
Miñomán é un súper heroe
ourensán que ten tres súper poderes: bota auga a ferver das
Burgas polas mans contra os

seus inimigos, é capaz de tele
transportarse aos tres sitios emblemáticos de Ourense: a ponte
romana, a fonte das Burgas e o
santo cristo da catedral. O terceiro poder é que fala galego normativo para poder facer calquera
xestión diante da Xunta.
O traxe non pensarían facelo oficial do concello?
Daríalle unha nota de cor,

sairiamos nas televisións estatais
e iso sería publicidade gratuíta.
Falemos dos resultados,
cantos votos sacaron?
1.757.
Máis ou menos que o Partido Galeguista?
150 menos que o Partido Galeguista e 27 máis que Terra Galega, cando cada un deses partidos gastou cen mil euros na campaña. Por iso os nosos votos con
máis rendíbeis, porque nós só
gastamos 900 euros.
Son o partido antisistema,
como o Partido do Canabis.
Tampouco é iso. Somos distintos dos políticos de sempre.
Estamos en contra do poder establecido pola forma que hai de
xestionalo, pero non somos unha
vía estrambótica.
Nin de dereitas nin de esquerdas, de Ourense, di o seu
lema, pero quitáronlle votos á
esquerda.
Quitámoslles votos a todos. A
nivel municipal é unha estupidez
dicir que se é de esquerdas ou dereitas porque o que importa é a xestión. O que nos interesa é Ourense,
que está moi discriminado. Menos
Santiago, toda Galiza está discriminada polo novo centralismo.
Non serán de Baltar?
É un dos que máis criticamos
porque é un dos responsábeis de
que Ourense estea como está,
aínda que agora ten menos poder
porque o PSOE e o BNG son
quen gobernan a Xunta.
Tamén teñen unha teima co
BNG.
Para nada! Criticámolos como a todos nas cousas que non
nos gustan, pero a nivel persoal,
levámonos ben.
E co galego?
Tampouco, cada un fala o
que quere.♦

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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A tregua
MANUEL CIDRÁS

C

omo onde hai conflito
hai tregua, o PP vén
de declarar unha, aínda que parcial e con reserva
de uso electoral, na súa belixerancia co goberno socialista que din que ten a
unidade de España en almoeda. Non hai tensión que
non admita distensión, mesmo a tensión patriótica. Así
que o anuncio da fin da tregua da ETA, que frustra
tantas ilusións impenitentes, vén acompañado do
inicio da tregua do PP, que
nunca foi partido de ilusos.
Algúns xa proclaman a rexouba de que esta do PP é
unha tregua trampa, apropiándose con humor do ideoloxema fabricado por Jaime Mayor Oreja, que xa
nos daba a vara co da tregua
trampa cando José María
Aznar anunciaba contactos
co Movemento de Liberación Nacional Vasco.
Veremos o que dá de si
a tregua trampa do PP, declaradas por Mariano Raxoi
na sala de prensa da Moncloa tras entrevistarse con
José Luis Rodríguez Zapatero. Se houbese que xulgar
polas palabras pronunciadas o día seguinte na presentación dun libro precisamente de Mayor na que intervirón os citados Raxoi e
Aznar (vaia trío!), a cousa
non vai moi lonxe. Persoalmente son dos que sospeitan que a inicial contención
do de Pontevedra é máis debida a esixencias do guión
que a unha convicción íntima. Na nova situación non
queda outra que moderar o
discurso, pero as contas seguen sen se saldaren. Por se
acaso o entusiasmo moderantista cundise, Mayor lanzou no devandito acto cultural un aviso a navegantes
advertindo de que “o perigo
de tanto buscar o centro é
perder o norte”. Se cadra dixo “o Norte”, con maiúscula, porque a oralidade da
frase non admite discernimentos ortográficos. Acaso
foi un xogo de palabras.
Esoutro día andando
por Pontevedra vin dúas
pintadas, en aparencia da
mesma man. Unha dicía:
Zapatero, vasallo de ETA.
A outra: Zapatero vende a
España. En síntese precisa
o ideario do PP polas paredes. As pintadas subscribíaas a Falange Española. Os
rapazotes do PP, cando collen o esprai, esquecen o
centro e asinan Falange Española. Para votar, Raxoi.
Agora seica nos queren dar
unha tregua, bendita sexa
aínda que sexa trampa. Tamén eles perseguen un prezo político, do que tanto
saben: nada menos que o
goberno de España Entera. Non por afán de poder
senón para evitar que Zapatero lle entregue a patria
aos vascos que non son coma Mayor. Para non perder
o Norte, vamos.♦

