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Galiza ten máis votantes que habitantes
Debido ao voto emigrante, o número de electores supera en 150.000 o de habitantes, mentres a nosa comunidade segue a perder deputados nas Cortes. A próxima provincia que podería ver a súa representación minguada é a da Coruña.

O BNG acusa a PP e PSOE de pactar para reservarse unha bolsa de 400.000 votos da emigración
A ADXUDICACIÓN A NAVANTIA DE DOUS BUQUES POLIVALENTES
e o deseño de tres fragatas por parte de Australia é unha boa nova para Ferrolterra. Os estaleiros de Ferrol terán carga de traballo
asegurada até o ano 2014. Pero rebaixemos a euforia. A realidade
é que non muda para nada a situación actual. Non aumentarán os
postos de traballo de xeito significativo e o sector seguirá esmorecendo por inanición. Pasarán varios meses antes de que se asinen os contratos e algúns máis para comezar a produción e os pedidos australianos substituirán, na práctica, ás cinco fragatas F100 construídas para a Mariña de Noruega. Coma daquelas, a
contratación non se produce nunha poxa no mercado libre da
construción de buques, senón que é o Estado español, grazas a
unhas fortes compensacións ofrecidas, quen logra os pedidos do
goberno australiano. Queda por saber que parte da construción se
realizará finalmente en Ferrol. Aspecto non banal se temos en
conta que, finalmente, as oito patrulleiras encargadas por Venezuela, construíronse en Cádiz, malia ao compromiso do Goberno
Zapatero de que se realizarían no Ferrol. Por outra banda, estes
pedidos non anulan para nada a demanda de que os estaleiros de
Fene podan fabricar barcos civís. Moi ao contrario. Non ocupan
as gradas, demostran que existen instalacións, tecnoloxía e man
de obra cualificada para a construción de grandes buques e, tamén, que os grandes contratos militares non son capaces de devolverlle a Ferrolterra a súa primacía na construción naval que
podería ter se, unicamente se aplicasen as leis do libre mercado e
non se penalizase a Galiza proibíndolle unha actividade para a
que está inmellorabelmente posicionada no mercado mundial.♦

O VOTO EMIGRANTE

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.

GONZALO

Anxo Lugilde
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O BNG acusa a PP e PSOE de pactar en Santiago e Madrid
que todo siga igual

A revisión do voto emigrante non se producirá
antes das próximas eleccións xerais
XAN CARBALLA

Todos os procesos electorais dos últimos quince anos están poñendo en evidencia as graves irregularidades do voto emigrante. Os debates sobre a súa revisión permanecen sempre abertos mentres o Censo de Residentes Ausentes do Estado español continúa a medrar,
pasando de 257.000 potenciais votantes de 1986 ao 1.100.00 actual, que se prevé incrementar cando se conceda a nacionalidade aos
netos dos emigrantes. O BNG abandonou a comisión do parlamento galego que estudaba propor a modificación da Lei Electoral.
Os deputados nacionalistas Carlos Aymerich e Iago Tabarés deron o portazo na comisión parlamentaria. Creada durante o período preelectoral para estudar
cambios no voto emigrante, a comisión preparaba un amplo progama de traballo, duplicado en
grande parte co realizado non hai
moitos anos na mesma institución, sen resultados finais. A
acusación dos deputados nacionalistas é que se trataba dun
paripé e que PP e PSOE xa terían acordado durmir os debates
de tal maneira que antes das próximas eleccións xerais non sería
posíbel abordar ningún cambio.
O argumento de PP e PsdeGPSOE é que como a comisión
galega se constituíu para propor
cambios na Lei Orgánica de Réxime Electoral (LORE), sería
imposíbel cobrir prazos denantes
do vindeiro marzo, unha disculpa que se vén producindo desde
hai varios anos, aínda que só se
precisa para modificala unha
maioría absoluta nas Cortes. Baixo o argumento da necesidade do
consenso véñense omitindo mudanzas de calado aínda que todas
as formacións políticas recoñecen que o voto emigrante está rodeado permanentemente de irregularidades.
O portavoz do BNG, Carlos
Aymerich, argumenta de entrada que eles son os pais da criatura “a ponencia formouse a
iniciativa nosa. Instámola e preferiuse pospoñela ao 27 de
maio, aínda que o escándalo na
precampaña fora enorme con
censos inchados, compra de votos, turismo electoral e un longo etcétera xa habitual. Citamos os portavoces e conseguimos forzar que se convocase
esta comisión lexislativa que
debería instar unha reforma ur-

de explicar o que entendemos
que PSOE e PP tiñan pactado
de antemán: nada se ía facer antes das eleccións xerais”.
Segundo os nacionalistas as
dúas forzas estatais, que practicamente monopolizan todo o
voto emitido, só aspiraban a depurar o censo e avanzar no voto
en urna.
Diferentes propostas

Carlos Aymerich, portavoz do BNG no Parlamento.

xente da LORE, que como é orgánica debe facerse nas Cortes.
Nós coidamos que se tiña que
entrar nos temas de fondo, desde os referidos á titularidade do
votos, ao dereito a voto, ao sufraxio rogado, e tamén aos de
procedemento, limpeza de censo ou voto en urna. Na última
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Desde hai dúas décadas o chamado voto emigrante vén protagonizando a crónica de sucesos,
en particular en Latinoamérica
onde se concentra a maior bolsa
de emigrados, pero tamén en
Europa, onde nun país co mellor
sistema postal do mundo (Suíza), a metodoloxía de voto permitiu a unha única persoa, interesada en desvear a vulnerabilidade do sistema, emitir o voto
de vintecatro diferentes. Os sucesos máis graves comezaron en
1989, cando aínda o número de
votantes era baixo. Nas eleccións autonómicas que darían a
primeira maioría absoluta a Manuel Fraga, o voto CERA de
Ourense tivo un comportamento
máis que sospeitoso: cando o
PSOE (que gobernaba en Santiago e Madrid) gañou sobradamente en todas as circunscripcións da emigración, en Ourense o PP destacouse en cabeza
o xusto e necesario para Manuel
Fraga conservar unha maioría
que a estadística e a lóxica lle
negaba. A inhibición do goberno de Madrid ante este sospeitoso resultado impediu que Fernando González Laxe seguise
presidindo a Xunta.
Con Fraga xa na Xunta e
aberta a carreira de inchar a calquer prezo o CERA (Censo de
Residentes Ausentes), as irregu-
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laridades de todo tipo comezaron a aparecer, como documenta a prensa da época e reúne o
xornalista Anxo Luxilde no libro O voto emigrante. Viaxe pola zona escura da democracia
española (Galaxia): votos en sede partidaria, emisión de votos
pola mesma persoa, reclamacións continuas de irregularidades graves, xente que vota até
en tres países distintos, resultados que deciden maiorías nos
concellos, cámaras parlamentarias ou Deputacións e tamén unha sangría de cartos públicos
cando, so capa de atender os galegos emigrados, comeza un
continuo turismo político co
único fin de acaparar esas bolsas de votos que poden resultar
decisivos en moitas institucións.
Na actualidade, e logo das situacións vividas en 2005 e en
maio pasado, as forzas políticas
parecían decididas a levar adiante as mudanzas. PP e PSOE queren endosarlle ao BNG a responsabilidade de que Galiza non sexa quen insta as mudanzas, pero
os socialistas manteñen posicións contraditorias. A limpeza
do censo debería levarse de oficio, sen necesidade de atenderse
en ningunha lei, e o voto en urna
xa parece consensuado que debe
levarse adiante o máis amplamente posíbel. Xosé Blanco, secretario de organización socialista, lanzou en plena campaña un
globo sonda cuestionando os límites do voto emigrante no seu
conxunto, o que lle serviu para
medir o degrau de demagoxia
que pode despertar esta proposta.
As voces erguéronse e Blanco
recuou e aceptou durmir calquer
proposta avanzada nunha comisión parlamentar máis.
Os nacionalistas coidan que
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Eleccions Xerais.
Censo de Residentes Ausentes
ESTADO
Censo
1986 257.169
1989 165.576
1993 381.731
1996 526.065
2000 930.926
2004 1.113.754

Votantes Abst. %
52.900
59.859
137.448
181.743
213.723
304.685

79,43
63,85
63,99
65,45
77,04
72,64

PSOE %

PP %

46,01
52,33
55,78
56,54
39,94
37,35

20,90
13,63
23,58
28,71
42,09
43,64

GALIZA
Censo
1986
1989
1993
1996
2000
2004

Votantes Abst. % PSOE %

67.469
45.440
105.061
149.424
254.866
295.185

10.973
12.675
36.826
51.335
63.298
91.417

83,74
72,11
64,95
65,64
75,16
69,03

40,73
55,76
54,15
52,61
30,37
33,51

PP %

BNG %

37,92
13,51
35,68
40,56
59,05
58,61

–
–
1,74
2,45
5,55
3,64

Elaboración propia.
Reunión da Ponencia de Emigración do Parlamento o pasado luns 4 de xuño.
Vén da páxina anterior

xa é hora de facer o debate político global, explicar cales son os límites deses dereitos de elección,
establecer se deben considerarse
para toda caste de eleccións ou
deixalo só para as xerais; estudar
se debe haber un colexio específico para a emigración, probabelmente cun cupo específico de senadores; facilitar o voto en urna
ademais de suprimir o voto por
correo na actual fasquía e substituílo polo procedemento rogado.
“Nós estamos por mellorar todo

este procedemento porque, se seguimos na actual dinámica, a seguinte demanda social vai ser que
non voten en ningún caso”, di
Carlos Aymerich.
Unha simple ollada ao cadro
de resultados explica porque as
dúas grandes forzas estatais preferen non tocar nada, toda vez
que máis do 80% dos votos lévanos eles, e só alternan segundo
quen ostenta o goberno en Madrid. Para os demais non hai posibilidades porque nin o mailing
de publicidade vai de oficio.♦

De Charlie Sheen e
Fidel Castro,
á procura do neto famoso
O pasado día 15 de xuño o consello de ministros decidiu tramitar con urxencia un proxecto
de lei que servirá para conceder
a nacionalidade española aos
netos dos emigrantes. Mentres
non se regule o voto, desde o
momento en que eses centos de
miles de persoas se incorporen
ao CERA, automaticamente poderán exercer o dereito de sufraxio.
O que até agora era un vencello sentimental pasará a formar
parte das novas reportaxes cos
descedentes de emigrantes. O actor Charlie Sheen, poderá votar
en Salceda de Caselas, de onde

son os seus ancestros; Fidel Castro quizais poda influír na política municipal de Láncara e o músico Rubén Blades procurará a
orixe da súa aboa pontevedresa,
para pasar de candidato presidencial en Panamá a posíbel
electo galego.
A paradoxa sumarase ás outras moitas vividas neste último
proceso municipal, cando o censo de electores ausentes case era
superior ao dos viciños reais. A
efectos de poboación non inflúen
á hora de colocar os concellos
nunha escala superior. Daquela
non por ter máis emigrantes haberá máis cartos.♦

Non contan para designar deputados
O máis insólito do medrar do
Censo de Residentes Ausentes do Estado non é que pasase de 257.000 a 1.114.000 votantes en apenas vinte anos, e
que poda incorporar de contado outros centos de miles, é
que a efectos de designar deputados por circunscripción,
non son considerados.
Coñecidos os datos do último padrón, e unha vez designados os catro deputados
mínimos
por
circunscripción, o reparto revisara-

se cara marzo de 2008. Cos
datos máis recentes é posíbel
que ademais do deputado
perdido en Pontevedra en
2004, A Coruña tamén perda
un representante no Congreso pola nova reasignación demográfica, que non atende á
hora do cómputo os 300.000
galegos incluídos no CERA.
Se os incluísemos en cadansúa provincia de orixe, a
cada unha das cicunscripcións corresponderíalle
elexir un deputado máis.♦

A.G . N .

O desastre resumido nun libro
O xornalista Anxo Luxilde vén
de publicar O voto emigrante.
Viaxe pola zona escura da democracia española (Galaxia),
un traballo realizado desde a
experiencia de seguir profesionalmente in situ moitos dos
procesos electorais na emigración e estudar as súas irregularidades. Un anterior libro seu,
Argentina, el drama de la
quinta provincia, sanciona o
seu coñecemento de primeira
man do voto emigrante no país coa maior colonia galega do
mundo.

cando en realidade existía desO estudo de Luxilde está
de o ano 1976”.
moi actualizado e serve para
Ademais da Constitución, coñecer o evoluír dos acontecoa aprobación dos Estatutos cementos e mesmo as distintas
foron conformánregulacións indose os estatutos
ternacionais.
de cidadanía a
Tamén achega
efectos de dereito
unha manchea
de sufraxio e inde datos e opiclusión no censo,
nións coñecidas
que teñen un dos
nos últimos
seus paradoxos
anos, de actualimaiores en que os
dade para ver a
emigrantes galeposición camgos en territorio
biante dos soestatal non poden
cialistas. Recoparticipar na vida
lle Luxilde unha
política galega
entrevista do
aínda que o seu
Conselleiro da
n galego
vínculo sexa inPresidencia,
tenso. Como siXosé Luís Ménde
Barcelona
nala Luxilde, dadez Romeu, que
quela fíxose unha con fortes vencellos o 26 de febreiro
mistura entre o
de 2006 “falaba
dereito de solo e con Galicia
da existencia en
o de sangue, “o
Galicia dun
resultado é que non pode votar
‘discurso exceun galego de Bar- aquí. En cambio,
sivo sobre a
celona con fortes
emigración’ e
v e n c e l l o s c o n si que
proclamaba que
Galicia, á que,
os cidadáns gapoñamos por ca- o podería facer,
legos ‘son os
so, viaxa cada
que viven en
por
exemplo,
mes e na que vive
Galicia, os que
a meirande parte un sobriño del que pagan os seus
da súa familia,
impostos aquí e
non pode votar vivise en Buenos
se benefician ou
para o parlamenson prexudicato galego porque Aires e que nunca
dos pola acción
ten que estar cen- visitara Galicia”
do goberno gasado en Cataluña,
lego. O cidadán
onde desenvolve (Anxo Luxilde)
moderno é soa súa actividade
bre todo un conprofesional. En
tribuinte’. A encambio, si que o
trevista provopodería facer, por exemplo, un cou unha treboada política,
sobriño del que vivise en Bue- porque faltaban escasos días
nos Aires e que nunca visitara para que Pérez Touriño emGalicia. A exclusión do xogo prendese a súa primeira viaxe
político galego dos 376.769 na- institucional á Arxentina e
turais de Galicia que segundo o Uruguai. Así que o presidente,
padrón de 2004 vivían no resto seguindo unha pauta que xa se
do Estado, mentres se incorpo- convertera nun costume, dera ese 45% do censo de emi- sautorizou a Méndez Romeu.
grantes no estranxeiro que non Logo tería que dar explicanaceron en Galicia, ten a súa cións en Buenos Aires e Moncerna no artigo terceiro do Es- tevideo, mentres moitos comtatuto de Autonomía de Galicia pañeiros do conselleiro calade 1981”.
ban a súa coincidencia”.♦

‘U

Luxilde titula un dos capítulos O pecado orixinal da
Transición, e asegura, “o voto
emigrante español naceu cunha fraude. Non se tratou dunha
manipulación de votos en beneficio dun partido, porque todo indica que as eleccións foron, en xeral, bastante limpas
dadas as circunstancias. (…)
A fraude consistiu en que o
goberno lles fixo crer aos emigrantes que ían poder votar
nas históricas primeiras eleccións pluripartidistas en liberdade desde a Guerra Civil, as
de 1977, e logo, na prácica,
impediu que o fixesen, agás
unha cativa minoría. Foi tan
forte o fracaso do voto emigrante na Transición que nos
estudos internacionais sobre o
sufraxio no exterior dise que
España o implantou en 1985
ou como moi cedo en 1978,
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

“... a morte é unha
lareira a b andona d a /
na que aniñan os
ratos furtivos...” M axi
Rei. Vizoño. Edita:
A . C . Eira Vella.

Solidariedade con Dionisio Pereira e
en defensa da investigacion histórica
En solidariedade co historiador Dionisio Pereira, que ven de recibir o premio
Vidal Bolaño, 259 investigadores e historiadores asinan o seguinte manifesto.

O

s/as abaixo asinantes, historiado- cións presentes. É evidente que a represión
res/as e investigadores/as, diante da informal levada a cabo naquel momento,
denuncia presentada contra Dionisio por definición e salvo raras excepcións, caPereira polo contido da súa intervención no rece de probas documentais que a acrediten
e, na medida en que o aparato
Congreso da Memoria celebrapolicial e xudicial quedou no
do en Narón, en decembro de
poder de quen a levou a prácti2003, e publicada nas Actas no
ca, nunca se procedeu a investi2004; polas alusións que neste
o
seu
gar ditos crimes. Compre lemrelatorio fai a “persoas sinalabrar que a franquista, como todas nos asasinatos e maltratos
ámbito,
da Ditadura, tivo como base a
ou como instigadores dos mesmos” a unha serie de nomes de os historiadores impunidade. O devandito non
debe impedir ao historiador
cargos da Falanxe, todos eles
valoran
afirmar que ditas mortes se profalecidos, que o historiador reduciron e apuntar que se pode
colleu das súas múltiples testecales
son
establecer como hipótese factimuñas orais, e cuxos familiares
ble e verosímil algún tipo de
agora lle acusan de atentar conas causas
relación con elas, en calidade
tra o seu honor; queren manique explican de autores ou instigadores, por
festar o seguinte:
parte dos principais integrantes
1. Non é obxecto central do
os feitos
das organizacións que levaron
seu traballo atacar ningunha
cabo estas actuacións, nomehonra. O contexto do Congreso
históricos e aadamente
da Falanxe, atendenno que se encadrou o relatorio
do ás testemuñas orais recolliou o libro de Actas no que se
propoñen
das e a documentación escrita
publicou, non é equiparable a
a súa
atopada. Hai que matizar, así
outros escenarios de divulgamesmo, que non se fai ningunción pública aos que se aplica
interpretación”
ha aserción concreta sobre unesta figura xurídica; así como,
ha actuación determinada dos
o feito da distancia no tempo
mencionados: isto é, non se
das personalidades citadas non
asevera sobre a adscrición esten a mesma forza que as xerapecífica dos aludidos con nincións vivas para contrapoñer o
gún dos tres graos de intervendereito ao honor fronte á liberción na represión que se indidade de expresión, e moito mecan,
e
a
súa
suposta participación naquela
nos ao dereito á creación científica na que
está “sinalada” en terceira persoa por fonse enmarca a tarefa do/a historiador/a.
2. O conxunto de datos que se aportan tes orais contrastadas.
4. No seu ámbito, os historiadores valoneste caso e a traxectoria investigadora do
historiador, acreditan un respaldo suficien- ran cales son as causas que explican os feite ao seu dereito a formular hipóteses dis- tos históricos e propoñen a súa interpretacutibles nun contexto polémico en base a ción, e aínda que tales explicacións e interinformación da que dispón. Esixir certezas pretacións sexan en ocasións incompatiincuestionables aos historiadores, sería tan- bles con outras visións, non corresponde a
to como impedir o desenvolvemento desta un Tribunal de Xustiza decidir, por acción
materia fundamental para a formación da ou omisión, cal ou cales deban imporse de
entre as posibles. Son os propios cidadáns
conciencia cívica de calquera sociedade.
3. É unha grave distorsión aplicar ao quen, á luz do debate historiográfico e culobxecto investigado as categorías de situa- tural, conforman a súa propia visión do
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Escribiuno o C orreo
G alego (martes, 1 9):
A bel C a b allero é
g afe. N a d a máis
conseguir a
investidura , b aixou o
Celta.

Chiste de b arra: O
Barça aspira b a a sete
títulos e rematou a
temp a d a en branco.

Martiño Rivas
castelanizou o nome
p ara ser actor en
M a drid. Púxose
M artín. Aínd a así,
séguenlle a criticar o
acento g alego. O
mesmo periódico que
informa disto, publica
unha fotografía de
Shrek con saia
escocesa e conta que,
na versión orixinal d a
película , o ogro ten
acento escocés.

Informan de que
China converteuse no
p aís que máis
contamina no mundo,
superando os Esta dos
Unidos. G ra z as a iso
sa bemos que antes
eran os Esta dos
Unidos os máis
contaminantes.

acaecido, que pode variar no futuro. En caso contrario, imporíase a censura previa ou
a autocensura na produción científica, algo
inconcibible no marco dunha sociedade
democrática e aberta; sobre todo cando se
trata de relatar uns feitos históricos relevantes do pasado recente que precisan unha saudable esculca e esclarecemento, para
reforzar precisamente a defensa do pluralismo político e o diálogo, representado
polas vítimas da represión fronte ao totalitarismo e o fundamentalismo que impuxeron os vencedores; estes, para lexitimar
un réximen xurdido dun golpe militar, inculcaron ademais unha versión oficial dos
acontecementos, fronte a cal –de producirse unha condena do historiador– atopariámonos que non se permitiría opoñer outras
perspectivas diferentes.
Por todo isto solidarizámonos co investigador Dionisio Pereira e solicitamos dos xuíces que desestimen a demanda
Ángel Iglesias Ovejero, Antón Costa Rico, Aurelio Martín Nájera, Aurora Marco,
Bernardo Máiz Vázquez, Bieito Alonso,
Carlos Francisco Velasco Souto, Carlos Taibo Arias, Carmen Negrín, Clara E. Lida,
Claudio Rodríguez Fer, Eliseo Fernández
Fernández, Emilio Grandío Seoane, Fermín
Bouza Álvarez, Fernanda Romeu Alfaro,
Francisco Carantoña Álvarez, Francisco
Fernández Rei, Gustavo Luca de Tena de
Haz, José Luis Gutiérrez Molina, Josep
Fontana Lázaro, Justo Beramendi González, Lourenzo Fernández Prieto, Luis Alonso Álvarez, Luis Caparrós Esperante, Luis
Lamela García, Marcial Gondar Portasany,
Margarita Ledo Andión, Mirta Núñez DíazBalart, Paul Preston, Pere Ysas, Santiago
Macías Pérez, Xerardo Agrafoxo Pérez, Xoán Carmona Badía, Xosé Estévez, Xosé
Luis Axeitos Agrelo, Xosé Manoel Núñez
Seixas, Xosé Ramón Barreiro Fernández,
Xosé Ramón Paz Antón, Xulio Ríos Paredes e até 259 sinaturas. Pódense seguir aderindo persoas escribindo a dpereirag@terra.es ou xcgarrido@yahoo.es♦

Cartas

As mensaxes
de Bieito XVI
O gran loitador Francisco Carballo, na súa precisa columna de
ANT nº 1.269 (24-05-07), fai referencia ás verbas ditas polo Papa Bieito XVI no Brasil “O
marxismo fracasou e o capitalismo é un fracaso”.
A min como marxista socialista e revolucionario, paréceme
dun cinismo crónico esta afirmación, xa que a súa igrexa foi e é a
que dende sempre loitou contra o
marxismo utilizando milleiros de
púlpitos con consignas en favor
do capitalismo. ¿Como se pode ir
hoxe ao Brasil a darlles de comer
fe a máis de 80 millóns de seres
paupérrimos, millóns de familias
loitando por un anaco de terra para comer? Como se pode seguir
predicando milleiros de anos a
nai de todas as mentiras e non dar
trigo nin terra para sementalo?

Como se pode meter Joseph Ratzinger en política pura e dura coma se fose un clon de George
Bush en vez de espallar a mensaxe de Leonardo Boff, que el ten
censurado? Como se atreve a criticar gobernos que el di que son
totalitarios cando a organización
da súa igrexa e piramidal, machista e reaccionaria, onde a mínima democracia non existe?♦
BALBINO PÉREZ BELLAS
(VIGO)

Apoio aos
concelleiros
nacionalistas de
Muros, Porto do Son
e Corcubión
Estamos a asistir ao longo destes
días ao intento de linchamento mediático e a apertura de expedientes

de expulsión dos compañeiros
concelleiros do BNG de Muros,
Porto do Son e Corcubión por terse saltado os acordos a nivel nacional co PSOE para facer gobernos progresistas nos concellos onde o PP non acadou maioría suficiente. Cómpre analizar friamente
que puido pasar nestes concellos
para que se imcumprise o pacto.
En Muros o PSOE levaba no
goberno municipal 25 anos viciados do poder, onde se pode
apreciar como cada ano que pa-

sa esta fermosa vila se degrada,
non medra dun xeito ordenado,
onde non se coida o patrimonio
natural (Louro)... Aínda así, os
compañeiros do BNG nas lexislaturas anteriores, e cando o
PSOE non tivo maioria suficiente, estiveron dispostos a tapar o
nariz, poñer o lombo, e axudar
no goberno, incluso soportar o
seren expulsados e ninguneados
varias veces do goberno municipal, para vampirear o seu traballo, todo polo ben de Galiza e de

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.
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Unha provocación errada
JUAN GELMAN

Xerusalén é considerada por Israel como cidade exclusiva apesares das resolucións que
consideran que se debe negociar o seu estatus internacional a compartir con Palestina.

U

n Ehud Olmert asediado por críticas ao
seu manexo da guerra contra Hezbolá e
investigado pola súa intervención en
dubidosas manobras bancarias cando foi ministro de Economía de Israel quixo festexar polo
alto o 40º aniversario do “Día de Xerusalén”, é
dicir, da anexión arbitraria de Xerusalén Este, a
zona árabe da cidade. Iso chámase “reunificación” en linguaxe oficial, e o primeiro ministro
israelí insistiu en que debe ser a capital do país,
expresou a súa confianza en que o mundo enteiro recoñeceríaa como tal e invitou aos embaixadores estranxeiros “que ofician en Tel
Aviv” á cerimonia de celebración que tivo lugar ao día seguinte na Knesset, o Parlamento israelí. Só asistiron os embaixadores de Xeorxia,
Nixeria, Camerún, Etiopía, Costa do Marfil,
Congo e Honduras. Os de EE UU, a Unión Europa e demais países con representación diplomática en Israel non concorreron (Haaretz, 155-07). O desaire foi rotundo.
Un diplomático alemán (Alemaña exerce
a presidencia rotativa da Unión Europea) explicou en nome dos seus 27 Estados membros
“Non recoñecemos a anexión israelí de Xerusalén Este. Cremos que o futuro de Xerusalén
debe ser o resultado de negociacións entre Israel e os palestinos” (The Independent, 14-507). É evidente que os ditos e actos de Olmert
manifestan a vontade de impor de facto a soberanía israelí a toda Xerusalén. O seu gabinete aprobou o traslado de máis oficinas gobernamentais á cidade, coma se a cuestión estivese resolta e non se tratase dun tema pendente, suxeito a un eventual arranxo pacífico
coa Autoridade Palestina, para a que Xerusalén Este debe ser a capital do seu futuro Estado: a súa poboación e a historia así o ditan.
Os gobernos de Tel Aviv sempre consideraron a Xerusalén unha prioridade absoluta
desde que Israel anexase o leste da cidade o
16 de maio de 1967. Confiscaron terras e destinaron inxentes recursos humanos e financeiros a fortalecer a presenza israelí e garantir a
seguridade dos seus residentes. Os de Xerusalén occidental, claro. Quen percorra a zona
árabe da cidade atopará vivendas ruinosas,
pobreza e desemprego. “É a consecuencia de
40 anos de discriminación deliberada. Na
práctica, máis do 30 por cento da poboación
de Xerusalén só recibe (para servizos públicos) o 10 por cento do orzamento da cidade”

(Haaretz, 16-5-07). Un editorial do diario israelí proporciona outros datos significativos
sobre estes xerosolimitanos de segunda.
Ningún neno que viva nos novos barrios
para israelís queda en casa por falta de escolas.
Nas veciñanzas árabes, 15.000 nenos non poden aprender a ler e escribir porque máis de
1.300 aulas necesarias brillan pola súa ausencia. “Xerusalén Este alberga ao 75,8 por cento
dos nenos pobres da cidade e o 62 por cento das
familias vive baixo a liña da pobreza”. Así é a
Xerusalén “reunificada”, que Israel separou de
Cisxordania cun muro. O Muro de Berlín edificado pola URSS mereceu o nome de “Muro da
vergoña”. O que constrúe Tel Aviv fragmenta e
encerra ás comunidades palestinas, expropia de
feito territorios palestinos onde se instalaron
asentamentos ilegais de colonos e unha campaña internacional de protesta cualifícao de “Muro do apartheid”. Para John Dugard, renombrado xurista surafricano e relator do Consello de
Dereitos Humanos das Nacións Unidas sobre a
situación dos territorios palestinos ocupados, o
réxime alí imperante é máis complexo.
Dugard recorda no seu informe anual que
a ONU identificou ao colonialismo, o apart-

JUAN GELMAN é poeta e escritor arxentino.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Muros; pero xa chega, Muros
precisaba un cambio, e tívoo.
Porto do Son estaba a se converter na Marbella da ría de Muros, moito estaba a cambiar este
concello para que José Luis Rodríguez Zapatero xa non veranee
nel. Un alcalde que permitía a
destrución urbanística e paisaxística; o BNG non podía permitir que un político permisivo coa
desfeita continuase á fronte do
concello; a postura dos compañeiros resulta de todo coherente
é respectuosa cos cidadáns; mágoa que o PSOE coa súa actitude
de manter o seu candidato facilitase a entrada do PP no concello.
En Corcubión, ao igual que en
Muros, o BNG acadou a alcaldía
co apoio do PP, pero neste caso ten
catro concelleiros, igual que os repescados do PSOE. A lexistalura
que rematou foi suficiente para desenmascarar o PSOE, refuxio de
extremistas da zona, xestores deficientes e onde, lembremos, tam-

heid e a ocupación estranxeira como inimigos
dos dereitos humanos e que “a ocupación israelí da Ribeira Occidental, Gaza e Xerusalén
Este reúne elementos deses tres réximes, o cal
torna aos territorios palestinos ocupados en
materia de especial preocupación para a comunidade internacional” (www.unhchr.org,
23-2-07). Sinala que a Corte Internacional de
Xustiza confirmou que Xerusalén Este e a
Ribeira Occidental están sometidas á ocupación israelí e engade que “non é posíbel argumentar con seriedade, como o intentou Israel,
que deixou de ocupar Gaza desde agosto de
2005 cando retirou aos seus colonos e as súas
tropas de alí”. Subliña que ata antes da “Operación Choivas de Verán” do 2006, en represalia pola captura dun efectivo israelí, Israel
controlou o territorio por terra, mar e aire.
Desde ese operativo, engade Dugard, “exerceu a súa autoridade militar mediante incursións e bombardeos que claramente corresponden a unha ocupación”.
(...)
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pouco o PSOE cumpriu os compromisos de hai catro anos. Os
compañeiros de Corcubión son
nacionalistas, non masoquistas.
Non nos enganemos, todos
sabemos cal é a política do PSOE
en moitos concellos, coma nestes
casos ou outros (Vimianzo, Oroso, Foz, ...). Debemos ser coherentes cos nosos principios e non
caer na tentacíon de comparar
Muros, Porto do Son e Corcubión
con Pontecesures; os cidadáns
que apoiaron o BNG fixérono
porque confían nunha organización sa e comprometida co país e
cos cidadáns. Os acordos BNGPSOE deben servir para mellorar
o noso país pero está claro que hai
concellos onde esa mellora non
pode vir da man de quen fomenta
prácticas antidemocráticas.
Ánimo compañeiros, apoios
e comprensión.♦
XOSÉ MANUEL VILA
(COMPOSTELA)

S

egundo acordo do Consello de Administración de 11
de maio de 2007, convócase aos accionistas de PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A., con domicilio
en Vigo, rúa do Príncipe 22, á Xunta Xeral Ordinaria que se
celebrará na Sala de Conferencias do Centro Cultural Caixanova en Vigo o día 6 de xullo ás 17 horas en primeira convocatoria e o día 7 de xullo, á mesma hora, en segunda e definitiva, baixo a seguinte
ORDE DO DÍA

1.– Informe de Xestión, exame e aprobación, no seu caso, do
Balance, Conta de Resultados e Memoria de Xestión do
exercicio 2006.
2.– Renovación estatutaria de cargos societarios.
3.– Redución do Capital Social por baixa do valor nominal
das accións para eliminar perdas e simultaneamente, ampliación en metálico do Capital Social e modificación dos estatutos correspondentes.
4.– Ampliación do Obxecto Social.
5.– Rogos e perguntas.
Xosé Fernández Puga
Presidente

Dío un coment arist a
a lemá n d e Die Z eit,
e re píteo A ndrés
O rte g a en El Pa ís :
“ A esquerd a en
Europ a ten que
recup erar un certo
discurso espiritua l.
Est á a d eix ar que llo
arre b a te a d ereit a
relixiosa ” . Q ue
quere dicir
“ espiritua l” en boc a
d a esquerd a? Pois,
utopía.

Carmela Silva , ex
deputa d a socialista e
asesora ministerial,
a gora levará
urb anismo en Vigo.
Desa p arecera d a
vid a polític a loc al
despois de p articip ar
na oposición a
Príncipe a finais dos
noventa . D a quela , as
liortas internas no
p artido ac a b aran con
pinta d as na rúa e
intervención
policial.

Chove a rego ou a
c a chón. Todos os
que querí an tumb ar
o conselleiro de
M edio Rura l, buque
insigni a dos
na ciona listas na
Xunta , están
enfa d a dos co as
nubes. N on ha berá ,
por a gora ,
incendios. Xa pensan
en prep ararlle unha
encerrona co
chama do cluster d a
ma deira. O c aso é
que Suáre z C ana l
non volva d ar nos
inquéritos unha
puntua ción má is a lta
que Touriño, como
sucedeu na primeira
eta p a d a
lexislatura.♦
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Ferrín defende a
letra do Himno
Méndez Ferrín defende o himno fronte aos seus críticos, nun
artigo publicado por Faro de
Vigo (15 de xuño). “A X.C.
Caneiro, meu amigo e brillante novelista, a letra do Himno
Galego lle parece de baixa calidade poética en canto que
Bieito Iglesias, non menos
aprezado e excelente autor, encontra dita letra ben porque só
poden comprender o seu significado os especialistas en literatura simbolista. Como é
consabido a letra do Himno está tomada do poema que
Eduardo Pondal titulou Os
Pinos. Poema que podería situarse historicamente na sensibilidade literaria máis innovadora da segunda metade do século XIX. En termos de literatura comparada limita, non con
calquera dos patetismos contemporáneos da península Ibérica, senón co clasicismo das
Ode Barbare (1877) de Giosuè Carducci ou cos Poèmes
Barbares (1862) de Leconte
de Lisle, como xa indicara
Otero. Co italiano, garibaldino e tricolore, teñen en común
Pondal e Os Pinos a vontade
de intervención nacional-popular unida ao purismo perfec-

A democracia
ten mellor vida
hoxe en Galiza
que no resto

Eduardo Pondal.

cionista. Vaguedade, incluso
autoproclamada, fusión coa
natureza,
atemporalidade,
enunciación modulada en espazos referenciais de carácter
suprarreal, son notas que, postos a escribir á presa, caracterizan, na onda do parnasianismo
francés, Os Pinos. Poema este
que, ao contrario do que Caneiro opina, eu reputo belísimo
alén de nacionalista como corresponde ao xénero e á situación colonial do contexto dentro do que funciona”.♦

Carlos Luís Rodríguez comenta en El Correo Gallego (16
de xuño) a situación dos partidos e da política na Galicia da
Transición. O seu resumo e que
todos estaban “moi verdes”. “A
España democrática viña ser un
tren cunha locomotora catalá e
outra madrileña, e uns vagóns
de cola onde viaxaba a política
galega”. Deseguido, Rodríguez
sinala que “non está claro que a
disposición dese convoi seña
hoxe a mesma. Tras o retiro de
Pujol, a política catalá só ofrece
pintoresquismo, e Madrid é un
volcán onde o debate se fixo in-
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candescente. Aque famoso espírito [o da Transición] correría
perigo en ambos sitios. Seguramente se sentiría máis confortá-

bel en Galiza. Aquí non faltan
tensións, e é verdade que o fracaso da reforma do Estatuto deixa en mal lugar as forzas políticas. Non embargante, nin a autonomía se converteu nun escaparate de estravagancias como
en Cataluña; nin se produciu a
exclusión violenta dunha parte
da sociedade como en Euskadi;
nin o enfrontamento deixou a
cidadanía sen lugares de encontro neutrais, como ocorre en
Madrid. En fin, que Galiza sube
á Transición sen desenvolver os
seus instrumentos democráticos, e agora resulta que os ten
máis afinados que outros”.♦

‘Cos do Bloque xa se pode falar’
M.V.
O resultado das eleccións municipais deu
traslado aos concellos do ocorrido hai dous
anos a nivel galego. Co acontecido nos pactos sucede igual. Estamos ante un panorama fluido (un mapa máis variado e no que
son posíbeis as sorpresas) que contrasta co
estancamento da década e media anterior.
O PP segue móstrandose como o gran
partido galego que é, mais cunha tendencia
á baixa da que non parece que vaia saír, cando menos a curto prazo. O PSOE mostra a
súa capacidade de acordo (desaparecen das
súas filas os líderes irredentos, tipo Vázquez
ou Mariño) e confía plenamente en que o
seu poder a todos os niveis e a súa afinidade
con certos medios lle señan suficientes para
condicionar calquera alegría do BNG, someténdoo, como desexa, a un papel de complementariedade. O PSOE que, quizais
equivocadamente, ten pouca presa en reidentificarse como PSdeG, é capaz de votar
en Santiago a prol de que Astano volva
construír barcos, ao tempo que os seus deputados nas Cortes votan en sentido contrario, sen que iso lle traía custos, baixo a forma de críticas mediáticas, e polo de agora
tampouco en forma de perda de sufraxios.
O BNG rompe a tendencia descendente, renova sen desfalecer os cabezas de
lista de varias cidades e mostra que ás veces pode ser complementario pero que outras é quen de liderar o cambio. Como
efecto coxuntural, logra unha cota de poder nunca antes coñecida polo nacionalismo galego. Un efecto coxuntural que ten,
non obstante, dúas consecuencias permanentes. Primeira, a de poder mostrarse directamente ante os electores sen intermediacións deturpadoras. Segunda, a de
aproveitar esa grande escola de dirixentes
que é o poder municipal.
Pero, amén desta análise sucinta, e por
outra parte xa bastante coñecida, o que

nos interesa resaltar aquí son os desafíos mo dixo o clásico: un non debe acabar imicos que desde este momento se vai atopar tando a caricatura que lle fan os adversarios.
o nacionalismo.
En terceiro lugar, os cargos políticos non
En primeiro lugar, a insuficiente prác- só deben gobernar ben, senón que ademais
tica institucional. En moitos concellos deben ser capaces de transmitir as súas liñas
aínda se observan posturas testemuñais ou de actuación. Un representante institucional
inviábeis. É unha tácnon sempre pode ser
tica que pode valer
todo o claro que desecando un representa a
xaría, non sempre pode
queixa
que
máis
unha forza pequena,
explicar con nitidez a
pero non cando se é o se escoitaba até hai pouco súa orientación e os inresponsábel dunha ortereses en xogo. Cando
ganización que recibe
se goberna en coaliera: Cos do Bloque
o 20% dos votos, coción este labor vóltase
non se pode falar”
mo media, e que ten
aínda máis difícil. Adevontade de gobernar
mais, sempre haberá
en maioría. Velaí por
medios preparados paque leva políticas por veces tan diferentes ra extender a confusión e desactivar de paso
entre os concellos onde esa maioría xa as propias bases e o electorado afín, o que
existe e aqueles onde só conta con un con- non resulta imposíbel de lograr sobre todo
celleiro ou ningún. Fáltalle, nese sentido, cando se trata de organizacións non excesicoordenación xeral e asesoramento. Uns vamente xerarquizadas, con pouca expeteñen que aprender doutros, tendo en con- riencia de goberno e nas que unha boa parte
ta que quen hoxe conta cun representante da militancia non ostenta papeis rectores
mañán pode ter maioría. E viceversa, o dentro da comunidade.
que xa a ten pode perdela. É un dos síntomas da fluidez democrática da que fala- ■ OS CAMBIOS NA SOCIEDADE
mos e sobre a que aínda voltaremos.
Falta actitude para as relacións públi- A sociedade galega está a vivir grandes
cas e sobra dureza no trato. A queixa que cambios. Por iso non é posíbel realizar
máis se escoitaba até hai pouco, entre as unha análise dos resultados electorais codemais forzas políticas e mesmo entre as claves de hai trinta anos e nin sequera
parte da cidadanía, ao referirse ao BNG coas de hai dez.
Os cidadáns son hoxe máis libres e esera: Cos do Bloque non se pode falar.
Agora esta frase sofreu un matiz positivo: tán mellor informados que hai tres ou dúCos do Bloque non se pode falar, aínda as décadas, cando o ronsel da ditadura se
traducía aínda nun alto abstencionismo e
que con fulano, zutano e mengano, si.
Certo que hai explicacións para isto (que en fortes prexuizos ideolóxicos. Non hai
tamén se podería chamar inseguridade). A dúbida de que a recente mudanza autonóprincipal provén dos hábitos adquiridos du- mica e as súas consecuencias, como o
rante anos en minoría e nun clima adverso, cambio de óptica dos medios de comunino que non faltaron os desprezos por parte cación públicos, tamén axudou grandedas elites longamente dominantes. Mais, co- mente a que se producise esta mutación.

‘A

Os cidadáns teñen perdido boa parte
dos prexuizos citados para pasar a actuar,
cada vez máis, en base ao que supoñen
que son os seus intereses concretos,
apoiando en cada caso aqueles políticos
que mellor llos poden defender, de tal modo que concellos cun perfil social semellante poden presentar resultados dispares,
ao tempo que un mesmo concello pode
entregar unha alta porcentaxe de votos ao
BNG ou retirarlla na seguinte ocasión.
Certo que como dixo o ex socialista
ourensán, Antonio Troitiño: “se o PSOE
presenta unha cabra de cabeza de lista saca case os mesmos concelleiros”. Outro
tanto lle sucedería ao PP, mais non ao
BNG, cuxa implantación é aínda reducida, o que o leva a depender, sobre todo
nas eleccións municipais, da calidade dos
seus candidatos e do traballo militante.
Sería inxenuo, polo tanto, pensar que as
forzas que propugnan a transformación da
sociedade e que defenden os intereses de
Galiza nun marco estatal aínda demasiado
centralista, non sofren fortes presións en
contra que ralentizan a súa traxectoria.
Mais tamén hai que dicir, e os resultados
así o demostran, que estas presións non teñen xa un carácter determinante.
O BNG é hoxendía unha forza representantiva. Algúns partidos que lideran
gobernos noutros paises, caso de Bélxica
agora, contan con poucos máis votos ca el.
O BNG é tamén unha forza atractiva, cun
potencial aínda alto de crecemento. Mais
para que este potencial se concrete debe
actuar en base ao seu tamaño e ao seus obxetivos de goberno. Para iso debe ser quen
de transformar as críticas, en proxectos
construtivos e viábeis. Os nacionalistas
necesitan ser bos pedagogos. Non hai valores sagrados, só a convicción de que, como galegos, ninguén o vai facer por nós.♦

Nº 1.273 ● Do 21 ao 27 de xuño do 2007 ● Ano XXX

Orozco négase a crear unha tenencia de alcaldía única
mentres que Lores quere conservar cando menos o 50% do poder

Lugo e Pontevedra poderían quedar fóra
do acordo marco asinado polo PSOE e o BNG
RUBÉN VALVERDE
O PSOE estase negando a acatar o acordo marco en Lugo. En
Pontevedra segue sen haber consenso por mor do reparto de
poder que queren uns e outros. Nos restantes lugares seguíronse modelos propios, acatando o pacto asinado polas direccións
do PSOE e do BNG, malia que na Coruña haberá até nove tenencias de alcaldía. Nos concellos pequenos, o pacto só foi incumprido en Muros, Porto do Son, Corcubión e Pontecesures.
Modelos propios dentro dun marco lución que pode ser definitiva até
xeral. Así foron os acordos asina- finais de semana, aínda que fontes
dos entre o PSOE e o BNG nas dis- do BNG recoñecen que pode ser
tintas cidades e vilas do país. Tan que a organización nacionalista
só na Coruña non se respectou na non entre definitivamente no gototalidade o acordo marco, ao non berno de persistiren os atrancos.
ser proclamado Henrique Tello co- Ademais, lembran que o PSOE
mo único tenente
tampouco quere
de alcalde. Na ciconcretar que se
dade herculina han Ourense, o PSOE fará en materia
berá até seis tenenprogramática en
cias de alcaldía pa- terá que xestionar
asuntos tan imporra o PSOE e tres
tantes para a cidapara o BNG. En Persoal, unha difícil de como o Plano
parte, a nego- tarefa nun concello
Xeral, Medio Amciación púxose
biente, Persoal e o
moi dura ao insis- onde hai 29
parque industrial.
tir o BNG en asuconserxes,
seis
mir a responsabiliPontevedra
dade de normalización lingüística, choferes e onde
En Pontevedra as
que pasará a ser máis do 70 por cento disputas entre o
unha concellaría.
BNG e o PSOE por
Onde
máis do orzamento se vai acadar maiores parproblemas está a
celas de poder tahaber para confi- en manter o cadro
mén están atrangurar goberno é de traballadores.
cando a consecuen Lugo e en Ponción dun acordo detevedra. Na prifinitivo. Nestes momeira das cidamentos o BNG está
des, Xosé López Orozco négase disposto a cederlle o 50 por cento das
a asumir o acordo marco asinado responsabilidades de goberno ao
en Santiago. Os puntos de fric- PSOE pero os socialistas piden máis
ción principais están na negativa atribucións esgrimindo o argumento
a darlle ao BNG unha tenencia de de que o BNG baixou en apoios
alcaldía única e, por outro lado, mentres que o PSOE os aumentou.
en negarse tamén a que as áreas
Outro dos atrancos principais
que asuman os nacionalistas se- está na área de Urbanismo. O
xan blindadas.
PSOE quere controlala na súa toO rexedor socialista amosou a talidade, mentres que o BNG
súa pouca disposición a que o ofrece dividila en dúas e repartir
BNG entre no goberno o pasado atribucións. Deste xeito, se o
18 de xuño, cando nomeaba xa o Bloque controlase a xestión do
seu equipo e repartía áreas unica- planeamento, o PSOE asumiría
mente entre os membros do seu as obras públicas ou viceversa.
partido. Por outro lado, Orozco Polo momento non se albisca untampouco admite que poida haber ha solución próxima, aínda que
concellarías do BNG que teñan fa- podería cambiar coas reunións
cultade para asinar convenios pro- que manterán esta semana. A
pios con outras administracións, propia portavoz socialista Teresa
tal e como recolle o acordo marco. Casal, advertiu no seu discurso
A estratexia de Orozco é de investidura de que “hai capicombinar o modelo acatado po- táns que prefiren afundir o barco
los nacionalistas na Coruña, on- antes de compartiren o temón”.
de haberá varias tenencias de alTanto en Lugo coma en Poncaldía, co modelo que propuxo tevedra existiría a posibilidade
nun principio o alcalde de Ponte- de que BNG e PSOE non votavedra, Miguel Anxo Fernández sen xuntos no pleno que se ten
Lores de cogobernar certas áre- que celebrar antes dun mes para
as. Porén, o Bloque considera nomear a Xunta de goberno loque o acordo que se debe asinar cal. Iso dificultaría a acción do
debe ir na liña do que hai uns dí- alcalde, xa que aínda que goberas selaban Xosé Bugallo e Nés- nase, dificultaríaselle moito o
tor Rego no Concello de Santia- seu labor executivo.
go, “tanto polo tamaño da cidade, como polos resultados obti- As demais cidades
dos (12 PSOE e 4 BNG en Lugo;
11 PSOE e 4 BNG en Santiago). Nas demais cidades foise a moEn principio o acordo en Lugo delos propios, seguindo o esqueestá no aire, e non haberá unha so- ma marco. En Vigo, o acordo

E

Miguel Lores, alcalde de Pontevedra (BNG), e Xosé López Orozco, alcalde de Lugo (PSOE).

acadouse tras as reticencias de
Abel Caballero a ceder Benestar
Social, que finalmente irá a parar
ao BNG. Os socialistas controlarán Urbanismo e Vivenda, unha
área, esta última, pola que puxou
o Bloque até última hora.
Porén, os nacionalistas si que
xestionarán o Casco Vello, que
será a zona da cidade onde haberá maior intervención en materia
de vivenda pública nos vindeiros
anos, unha vez que a Xunta, o
Concello e a Zona Franca crea-

sen un consorcio para recuperar
este deteriorado barrio de Vigo.
O tenente alcalde, Santiago Domínguez, xa adiantara en campaña electoral varios proxectos para ofrecerlles alugueiros a baixos
prezos á xente nova nesa zona.
En Ourense, as negociacións
foron as primeiras en desbloquearse unha vez que o BNG ameazou
con levantarse da mesa se o PSOE
non movía a súa postura inicial.
Así as cousas, o pacto para os nacionalistas foi moi vantaxoso xa

que acadou o control de todas as
concellarías que teñen repercusión
exterior, deixando en mans dos socialistas as áreas de xestión interna.
Vivenda, Termalismo, Infraestruturas, Igualdade, Xuventude
e Deportes son as áreas estrela
dun BNG que tamén acadou
Cultura, Comercio e Industria. O
PSOE terá que xestionar Persoal,
unha difícil tarefa nun concello
onde hai 29 conserxes, seis choferes e onde máis do 70 por cenContinúa na páxina seguinte

A limitación do poder das deputacións
principal atranco para o acordo
Entre os días 18 e 20 de xuño non
se produciu ningunha entrevista
para resolver o futuro das deputacións de Lugo e A Coruña, segundo fontes oficiais “por razóns
de axenda”. O PSOE xa designou
os que serán os vindeiros presidentes provinciais, pero fíxoo sen
contar cos seus futuros socios de
goberno. Salvador Fernández
Moreda repetiría na Coruña,
mentres que Xosé Ramón Gómez
Besteiro sería o encargado de dirixir a deputación lucense.
Ademais deste problema de
forma, xa que os socialistas non
consensuaron os seus candidatos
co BNG, existe outro asunto de
fondo. PSOE e Bloque non se poñen de acordo á hora de estabeleceren o grao de limitación de poder destes dous entes provinciais.
Ambas as dúas formacións chegaron ao acordo de seguir o pacto de goberno asinado hai dous
anos para a Xunta. Nese pacto es-

tabelecían como puntos básicos baleirándoas pouco a pouco de
en relación ás deputacións a es- contido. Ese poder sería asumitruturación de Galicia en áreas do paulatinamente polas comarmetropolitanas,
cas, as áreas mecomarcas e retropolitanas, os
xións; e a coorconcellos e tamén
filosofía
xeral
dinación das dea propia Xunta.
putación
cun
O PSOE amodo BNG nas
único plano de
sou a súa disposiobra e servizos. deputacións é ir
ción a asumir o
Ambas as
proxecto dos nadúas formacións cara a un modelo de cionalistas pero
asumen estes
sen afondar en
c o m p r o m i s o s cesión de poder por tantas reformas. O
pero de distinto parte das
BNG quere aposxeito. O BNG
tar por un cambio
entregoulle ao deputación para ir
real no modelo
PSOE un docudos organismos
baleirándoas
pouco
mento o 15 de
provinciais, unha
xuño explicanxa transcorria pouco de contido. vez
do o seu modelo
dos os catro anos
xeral para as dede Goberno conputacións. Nese
xunto á fronte da
plano, a filosofía xeral é ir cara a deputación da Coruña. Esta mesun modelo de cesión de poder ma semana podería desbloquearpor parte das deputación para ir se a situación.♦

A

Nº 1.273 ● Do 21 ao 27 de xuño do 2007 ● Ano XXX

Vén da páxina anterior

Modelos propios dentro dun marco
xeral. Así foron os acordos asinados entre o PSOE e o BNG nas distintas cidades e vilas do país. Tan
só na Coruña non se respectou na
totalidade o acordo marco, ao non
ser proclamado Henrique Tello co-

mo único tenente de alcalde. Na cidade herculina haberá até seis tenencias de alcaldía para o PSOE e
tres para o BNG. En parte, a negociación púxose moi dura ao insistir
o BNG en asumir a responsabilidade de normalización lingüística,
que pasará a ser unha concellaría.

Onde máis problemas está a
haber para configurar goberno é
en Lugo e en Pontevedra. Na primeira das cidades, Xosé López
Orozco négase a asumir o acordo
marco asinado en Santiago. Os
puntos de fricción principais están na negativa a darlle ao BNG

unha tenencia de alcaldía única e,
por outro lado, en negarse tamén
a que as áreas que asuman os nacionalistas sexan blindadas.
O rexedor socialista amosou a
súa pouca disposición a que o
BNG entre no goberno o pasado
18 de xuño, cando nomeaba xa o

Nacionalistas e socialistas estudan expulsións
en Muros, Porto do Son, Corcubión e Pontecesures
As direccións do PSOE e do
BNG seguen estudando as expulsións dos seus concelleiros de
Muros, Porto do Son, Corcubión
e Pontecesures que non cumpriron co acordo marco e que facilitaron a subida ao poder deles
mesmos ou de terceiros partidos.
Os nacionalistas racharon o
acordo de goberno nos tres primeiros concellos, mentres que o
PSOE o fixo en Pontecesures.
O BNG esperará a ver o que
fai o PSOE, xa que noutras ocasións os socialistas anunciaron expulsións que logo non cumpriron.
En Muros e en Corcubión os na-

cionalistas negáronse a apoiar un
PSOE que nos pasados comicios
se negara a apoiar as candidaturas
nacionalistas, malia seren as máis
votadas. Daquela os socialistas
non foron expulsados malia o
anuncio da dirección socialista.
Así, o histórico Rafael Mouzo, que levaba gobernando en
Corcubión dende o ano 1979, tivo que deixar a alcaldía no 2003
porque o PSOE negouse a darlle
o seu apoio. Desta volta foi investido alcalde cos votos do PP,
malia obter doce votos menos
que o socialista. O máis seguro
é que estas circunstancias espe-

ciais deixen o expediente contra
este histórico nun apercibimento.
No caso de Pontecesures, os
socialistas negáronse a darlle a alcaldía ao que fora rexedor nacionalista durante os anteriores
catro anos, Álvarez Angueira. Pola contra, preferiron apoiar a independente Maribel Casto, que se
converteu deste xeito en alcaldesa
malia que só acadou a súa acta de
concelleira ao obter 205 sufraxios.
Acordos con Terra Galega
Tampouco se sabe que aconte-

cerá en Meira, Samos, Castro
de Rei e Láncara onde o PSOE
ten acordos con Terra Galega.
En Meira o PSOE votouse a si
mesmo e obtivo o apoio do PP,
polo que o candidato de Terra
Galega, Antonio de Dios, quedou sen ser investido alcalde.
Todo parece indicar que o
PSOE está presionándoo para
que abandone o seu cargo e
que deste xeito Terra Galega
non presente unha futura moción de censura en Samos,
Castro de Rei e Láncara, onde
foron investidos alcaldes socialistas.♦

A prol do uso ritual do galego
A. EIRÉ
“Faremos que todos os nenos de máis de tres
anos aprendan inglés”. Ante esta frase do alcalde Abel Caballero, o “aplusómetro” do
auditorio do concello vigués rexistrou os índices máis altos de aprobación de toda a mañá do sábado 16 de xuño, data da toma de posesión do novo goberno municipal.
Batían as mans con forza desaforada os
simpatizantes e militantes socialistas, pero
tamén o facían, unanimemente, os militantes
do PP, sobre todo os máis novos, aguerridos
e combativos, provocadores, no seu papel de
“mozos turcos”. Significaba o único aplauso
que a dereita lle regalou ao novo alcalde.
Constituía unha reacción ás tímidas voces dos nacionalistas que demandaban dos
concelleiros do PP o uso do galego na súa
xura do cargo, contestada fachendosamente
por voces singulares cun “que falen como
queiran”. Ao murmurio de desaprobación
dos socios do voceiro socialista López Font,
que realizou o seu discurso en español.
Non foi un feito novo na corporación
viguesa, senón que reproducía a dinámica
imposta polo ex alcalde socialista Ventura
Pérez Mariño hai catro anos, cando o Concello vigués sempre estivera na vangarda
da normalización lingüística desde a primeira corporación presidida polo socialista
Manoel Soto.
Tampouco é un feito único. Ante o
avance nacionalista nas corporacións locais
e na Xunta, coa conseguinte demanda de
avanzar na normalización lingüística, aplicando o plano aprobado unanimemente no
Parlamento, que se contempla nos pactos
do goberno entre socialistas e nacionalistas, existe unha reacción pública por parte
dun PSOE “galeguizado” e dun PP cada
vez máis no ronsel do chauvinismo español, contra o uso do galego. Unha agresión
política, creando vangardas sociais, que antes era inconcibíbel e que, se un tempo estivo reducida á Coruña (como símbolo)
agora ensaian os socialistas na maioría dos
concellos e o PP en institucións, asociacións e plataformas propias.
Un concelleiro socialista explicábanos ao
rematar o acto de toma de posesión da nova
corporación viguesa e de elección do novo
alcalde as razóns: “É lóxico que os militantes
do BNG demanden que se use o galego, pero nós tamén temos a nosa estratexia política

Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE).

e debemos contentar unha parte do noso
electorado empregando o español”. Caballero usou o galego, Font o español. No PP, a
metade dos concelleiros usaron o galego, a
outra metade o español”.
As apostas pola normalización lingüística das anteriores corporacións municipais
quedaron esquecidas e o idioma é usado como unha arma máis de confrontación política, guindada socialmente, iso si, contra os
“intransixentes” que demandan que “as ins-

titucións cumpran a legalidade, os partidos
as súas promesas e que cada un na súa vida
privada fale como queira”, como defendía
un mozo nacionalista ante o apupamento de
radicais do PP, cando demandaba o uso do
galego. “Pasamos de denunciar o uso ritual
a demandar que, polo menos, se manteña o
galego nese ámbito político e, aínda así, somos alcumados de intransixentes”, comentaba un vello militante nacionalista ao rematar o pleno de Vigo.♦

Suárez
e o rei
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

o mundo actual escríbese historia frívola,
lixeira, de cordel,
anecdotarios que se elevan á
categoría de historia, e tamén
relatorios biográficos que se
nos mostran como decisivos
nos acontecementos do pasado. É o propio desta época,
porque cando as sociedades
non teñen destinos nin camiños que facer, tamén son
incapaces de elaborar un discurso coherente sobre os
tempos idos.
No trinta aniversario do
comezo da democracia asistimos a un festival de historia
subnormal, contada desta vez
polos medios de
comunicación. Mascan en
dúas columnas uns cantos
feitos biográficos e elaboran
así unha pasta moi dixeríbel,
sen que o acto de tragar
necesite máis neuronas que
entender a salsa rosa ou un
partido do Celta.
É o relato do poder contado desde varios ángulos, que
vén dicirnos o seguinte: aquí
houbo dous señores cunha
vontade excepcional, dispostos a entregalo todo a cambio
da liberdade, fermosísima
causa, e de devolverlle a
democracia ao pobo español,
custase o que custase. Dous
idealistas, grazas aos cales
hoxe vivimos nun réxime
libre, dirixido por un gran
rei, que é ao que iamos. A
primeira que comezou a
coser con esta agulla foi
Vitoria Prego hai anos.
É unha argumentación
presentista. Proxéctanse cara
ao pasado puntos de vista interesados do presente, para
deste xeito cadrar e xustificar
a realidade actual, e así magnificar e fortalecer poderes
fácticos, como a monarquía,
pero tamén outros. Unha
simpleza que esquece case
todos os datos e as análises
serias para centrarse en anécdotas manipulábeis, levando
cara a atrás conceptos actuais
do debate. É como estes que
estudan por exemplo o feminismo no S. II, a alianza de
clases no VII ou a normalización lingüística no XIV. Todo
vale no pasado para afirmar
espazos no presente.
Tal como conta Josep
Fontana no último número de
Le Monde Diplomatique, a
realidade foi ben diferente.
Nin o rei nin Suárez
pretendían desenvolver unha
democracia, senón que contaban con apearse varias
estacións antes. Un era un
franquista que aprendeu
democracia mentres a
construía e o outro
seguramente aspirase a
reinar coma o seu avó. O
que sucedeu é que algúns
factores como a exixencia
popular na rúa prolongáronlles a viaxe. Todo isto
cóntao moi ben Nicolás Sartorius en El final de la dictatura, un libro magnífico. ♦
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A alcaldesa de Tomiño é a máis nova de Galiza

Sandra González
‘Estaban a facerse beirarrúas
por onde non entraba nin unha cadeira de rodas’
RUBÉN VALVERDE

É a alcaldesa máis nova de Galicia, ao ser investida con tan só 33 anos. Cun concelleiro máis que no
2003, o BNG (4) acadou aglutinar un goberno de coalición no que entraron Centristas de Tomiño (CdeT,
3) e o PSOE (2). O reto da nova alcaldesa será darlle forma ao Plano Xeral, xa que Tomiño é unha
das vilas con maior presión demográfica do interior galego ao converterse en lugar dormitorio de Vigo.
Que análise fai dos resultados
electorais?
O BNG foi quen de liderar o
cambio en Tomiño, algo fundamental logo de 24 anos de goberno do PP. O proxecto político estaba esgotado. O alcalde
(José Luís Fernández Lorenzo)
levaba doce anos coas mesmas
promesas. Faltaban novos proxectos e imaxinación. Nós presentabamonos como unha alternativa real, cunha candidatura
renovada e chea de xente moza
e con novas ideas. Pero tamén
hai que dicir que o BNG sempre
tivo unha tradición en Tomiño
moi forte e levaba liderando a
oposición moitos anos.
Sente unha responsabilidade engadida ao ser a alcaldesa
máis nova?
Moita. Como filla e neta de
tomiñeses son moi coñecida, pero iso tamén me dá moita ilusión
para traballar. Temos un equipo

moi completo e contamos cunha
Hai boa relación cos outros
organización política estábel.
grupos?
Foi difícil chegar a un pacHai unha relación de lealdade
to de Goberno
e de confianza. O
con Centristas
proxecto
que
de Tomiño e co
imos levar a cabo
o ter 33 anos
PSOE?
esixe un comproDifícil nunca teño un empuxe
miso por parte
é habendo vontados tres.
que
dubido
que
de. Neste caso haCal foi o rebía disposición tivese o anterior
parto das áreas?
por parte das forO BNG vai
zas políticas que alcalde
asumir urbanisentraron no pacto.
mo, promoción
Todos nos decata- con 77 anos”
económica, xumos de que a xenventude, patrite votou por un
monio, desencambio. O BNG
volvemento logañou en cinco
cal, vías e obras
mesas e iso para
e mantemento.
nós supón un estíTodo isto agrumulo importante.
pado en tres
O feito de traducir ese resultado concellerías. O PSOE quedou
nun pacto de Goberno é un exer- con medio ambiente, tráfico e
cicio de responsabilidade por seguridade en dúas concelleríparte das forzas que o asinamos. as. Os do CdeT quedaron con

‘A

tres concellerías que foron deportes, benestar social e cultura. De todos os xeitos, no acordo marco acordamos que a programación cultural do concello
a fagamos entre os tres.
Quedaron satisfeitos co reparto?
Coido que foi un exercicio
de xenerosidade por parte de todos. A nosa intención é levar a
cabo o noso programa e que se
visualice unha perfecta harmonía entre os tres partidos de xeito que de cara a fóra só se vexa
un único Goberno.
Unha das áreas que mencionou foi urbanismo. Nos
últimos tempos Tomiño foi
unha das vilas que máis medrou ao acoller moita poboación procedente de Vigo.
Existen conflitos co Plano
Xeral?
Tivemos unha reunión cos
técnicos de urbanismo e co-

mentáronnos que o ano pasado
deron unha licenza por día. Hai
unha presión urbanística forte
sobre Tomiño. O primeiro que
hai que facer é adaptar o Plano
Xeral á normativa. Tamén temos que dotar des servizos aos
veciños, porque o 80% das casas carecen de saneamento.
Aquí construíuse sen planificación, sen facer dotacións. Cómpre cambiar iso.
Que quere dicir con adaptar o plano á normativa?
Temos un Plano Xeral anterior á normativa vixente. Hai
determinadas cuestións que
cambiaron coa nova normativa
e que hai que introducir no novo plano. Aproveitaremos para
darlle forma ao Tomiño do futuro. No tocante a cascos urbanos
non pode haber rúas de seis metros, como se están a facer e
beirarrúas de tres baldosas por
onde non entra nin unha cadeira
de rodas. Pensamos que temos
que crecer ordenadamente, con
espazos verdes, rúas altas...
porque ía na dirección de ser un
caos.
Son suficientes as dotacións
públicas?
Os centros sociais que hai
son os das parroquias e están financiados moi voluntariosamente polas comunidades de
montes. En canto a dotacións o
que máis nos facía falta era un
centro de saúde novo que agardamos inaugurar en outubro. O
ambulatorio que tiñamos até o
de agora era do máis obsoleto
que hai en Galicia. Os propios
profesionais negábanse a vir
traballar a Tomiño por falta de
hixiene nas instalacións. En segundo lugar, temos un problema cos maiores porque carecemos dun centro de día e a escola infantil pública que hai para
nenos de cero a tres anos está
saturada e hai unha demanda
que non se pode atender.
Que outros obxectivos se
marca para os vindeiros catro
anos?
O primeiro de todos é que se
note un cambio no xeito de facer
política municipal. Queremos
que o concello sexa a casa de todos e que todo o mundo poida
ser recibido pola alcaldesa. O anterior alcalde chegaba á unha da
tarde para asinar papeis e marchaba ás dúas. Fomos ver como
estaban as parroquias e xerou
moita expectación ver como os
políticos andaban pola rúa e falaban coa xente, cando debería ser
algo normal.
Dille algo a xente ao ser
muller e nova nunha vila aínda
moi rural?
Non. Coido que teño moitas
cousas ao meu favor. Ao ter 33
anos teño un empuxe que dubido que tivese o anterior alcalde
con 77 anos. A xuventude permitiunos facer unha campaña
movéndonos moito, por todos
os recunchos de Tomiño. De
feito, en moitas parroquias ás
que iamos facer campaña a xente dicíanos que estaban vivindo
alí pero que permanecían censados en Vigo. Coido que unha
boa parte da campaña de Santi
Domínguez fixémoslla nós en
Tomiño. Penso que a todas esas
persoas hai que vinculalas definitivamente aquí, darlles servizos e facerlles ver que este é o
seu concello.♦
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Un estudo revela que non se integra nas zonas nas que se asenta

O turismo rural non crea riqueza nas aldeas
MARÍA OBELLEIRO
Muxir as vacas, subir ao tractor e a un carro de cabalos,
durmir na corte e no palleiro,
reunirse ao redor dunha fogueira, contactar coa poboación local ou elaborar produtos caseiros son algunhas das
actividades que busca o turista
na rexión alemá de Wittmund.
Pola contra, o turista só visita o rural galego para aloxarse perto das cidades, do Camiño de Santiago ou das praias.
O turismo rural tense interpretado como resorte fundamental
para paliar a crise que lle afecta
ao campo, de aí que se convertese nunha das liñas estratéxicas
das políticas de desenvolvemento das distintas administracións. Malia que en Galiza se
logrou un aloxamento de calidade, non aconteceu o mesmo no
referente á creación dun produto que permita falar dun auténtico sistema de tursimo rural. Marion Sparrer, autora do estudo
Turismo no espazo rural e desenvolvemento, publicado pola
Dirección Xeral de Turismo,
explica na súa obra que a actividade económica non xera desenvolvemento nin está integrado no espazo rural galego.
Sparrer, doutora en Xeografía e profesora da Escola Universitaria de Turismo, emprendeu unha pormenorizada análise
en termos comparativos entre o
turismo rural na provincia da
Coruña e na rexión de Wittmund, en Alemaña, polas características semellantes que presentan ambas as dúas zonas.
O tipo de casas rurais que
predominan en Galiza é o principal síntoma da situación que
Sparrer vén de presentar. Existe
un gran desequilibrio na oferta
de estabelecementos a favor do
grupo das casas de aldea coa tipicidade propia da arquitectura
rústica, seguidas dos edificios
da antiga nobreza e os pazos.
Pola contra, as casas de labranza con agroturismo só representan o 13,9 por cento do total, o
que significa que en Galiza apenas existe oferta de estabelecementos que contemplen actividades propias do campo.
En Galiza dáse unha demanda atípica do turismo rural. Os
turistas non adoitan considerar
as características do campo á
hora de elixir o tipo de vacacións e o aloxamento. Un bo número de estabelecementos acollen todo tipo de celebracións
como banquetes, reunións de
empresa e mesmo serven de
dormitorio para os peregrinos.
As actividades
complementarias
A oferta de actividades actúa como indicador para indagar até
qué punto está integrado o turismo no espazo rural. Sparrer afirma que no caso galego o turismo
non forma parte do campo por-

PA C O VILABARR O S

que non existe vencello entre as
casas rurais, utilizadas como soporte, e o lugar no que se localizan. “O turismo rural corre o perigo de non diferenciarse dos
aloxamentos hoteleiros convencionais”, apunta Sparrer.
As actividades complementarias que solicitan os turistas pouco teñen a ver co rural. No canto
de descubrir a cultura, os costumes, as tradicións e as formas de
vida do campo, inclínanse polo
turismo urbano, relixioso, cultu-

ral ou de praia e só empregan a
casa rural como aloxamento.
A escasa oferta de actividades complementarias axuda a
desviar os visitantes cara a outros sectores como o turismo de
sol e praia da costa, o cultural e
o relixioso. De aí que o fluxo
económico se dirixa cara aos
outros lugares que visitan os excursionistas.
Por mor da falta dun tecido
de infraestruturas e equipamentos recreativos nas zonas de tu-

rismo rural, a poboación local
non pode gozar dun aumento da
oferta de actividades de lecer.
Os habitantes non se benefician
do turismo e non participan del.
Entre a poboación local e a turista non se estabelecen contactos, coa conseguinte perda do
enriquecemento e do entendemento social. Sparrer afirma que
“mentres non se consiga unha
participación local, non se dinamizará o espazo e case non se
impulsará o desenvolvemento”.

O estudo advirte da necesidade de activar a economía
agrícola e artesanal para crear
un emprego de calidade, que
favorecería o asentamento da
poboación nas rexións menos
desenvolvidas. “Deberían fomentarse outras alternativas
económicas complementarias,
porque o turismo por si mesmo
non facilita que o conxunto da
poboación participe nos beneficios derivados deste”, apunta
a autora.♦

Negocio só para os donos
As ganancias económicas que
crea a actividade turística non repercuten na poboación local, os
principais favorecidos son os donos dos estabelecementos. Os encargados só teñen que cumprir co
requisito de posuír un inmóbel
que cumpra as condicións esixidas. Sparrer afirma que o turismo
rural “é un negocio para uns poucos. Os encargados intentan acaparar o maior número posíbel de
clientes aproveitando que está de
moda e servíndose da proximidade de Santiago e da costa.”
Os propietarios das casas rurais carecen de formación profesional específica e non adaptan
as instalacións ás necesidades
dos turistas, “perciben os seus
hóspedes como desinteresados
nas caraterísticas dos estabelecementos”.
Nun bo número de casos, os
encargados non viven ou non
proceden do rural. Só comercializan o aloxamento sen actuar

sobre o territorio. O estudo explica que os propietarios adoitan
menosprezar os recursos do espazo rural e desvían os turistas
cara a outros puntos de interese
porque aspiran a un beneficio
rápido. “Prodúcese un círculo
vicioso: os propietarios menosprezan os recursos do rural e
pensan que os seus hóspedes
tampouco os aprecian, polo que
lles recomendan excursións”.
As actuacións
Até o 2004, o papel da Administración en materia rural estivo
relacionado coas subvencións
para conservar o patrimonio arquitectónico galego. As axudas
incidiron na rehabilitación das
casas, que revalorizaron o patrimonio rural, pero non se aproveitou o seu potencial pola falta
dunha planificación.
No decreto de hai tres anos
faise referencia por vez primei-

ra ás actividades complementarias e ao fomento da artesanía e
demais produtos locais. Sparrer
subliña a importancia deste
punto para comezar a planificar
unha estratexia específica para
este tipo de turismo, “falta a
comercialización do turismo
rural como un produto ligado a
un destino”.
No que atinxe ás axudas
económicas, Sparrer amósase
escéptica, “hai quen se aproveita das casas rurais para especular”. Afírmase que moitos dos
propietarios mercan casas coa
finalidade de convertelas en aloxamento para beneficiarse das
subvencións, “unha vez que
vence o compromiso, as casas
volven converterse en obxecto
de especulación, algunhas pechánse para o uso privado e outras véndense”. A autora advirte
da necesidade de crear políticas
máis ríxidas e controis para evitar o negocio inmobiliario.

Co obxectivo de favorecer o
desenvolvemento do rural, o estudo aconsella que se estabelezan liñas de colaboración entre
os estabelecementos, os concellos e as empresas privadas para
aproveitaren en común infraestruturas recreativas.
Tomando como exemplo a
rexión de Wittmund, Sparrer
apela ao vencello entre a agricultura e o turismo, “o agroturismo aparece como unha fonte
de ingresos complementaria á
agricultura, que se mantén e non
desaparece”. A poboación local
alemá organiza excursións cos
turistas e convive con eles. Pola
súa banda, os agricultores adoptan novos labores e actúan como
animadores e mesmo anfitrións.
No estudo proponse que a
poboación galega participe como a alemá a través de técnicas
de mercado directas e da venda
de produtos gastronómicos propios do lugar.♦
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O voto
exterior
CARLOS AYMERICH
Á vista dos últimos do padrón de habitantes, Galiza cresce menos que a meia estatal e, por tanto, non sería de extrañar que a nosa nación perdese, outravolta, algún escano no Congreso. De facto, é o máis probábel. Elixiremos
menos deputados mais, no entanto, o censo electoral galego non deixa de medrar. Máis votantes e menos representantes. Un paradoxo que é consecuencia dunha lei
electoral española que distribúe os escanos en atención a
unha “poboación de dereito” que inclúe os inmigrantes
–que non votan– e exclúe aos emigrantes –que si o fan.
Ben máis lóxico sería asignar o número de escanos en
función do censo electoral, tal e como o BNG veu propoñendo ou estabelecer para os emigrantes unha circunscrición de seu... máis disto PP e PSOE non queren falar.
Vimos de asistir ao escándalo da campaña ultramarina de PP e PSOE. Ao fotocopiado de pasaportes e billetes de identidades, aos xantares multitudinarios pagos
con cartos públicos, aos cheques de trescentos euros, ao
turismo electoral de alcaldes e candidatos, á inflación
censual. O BNG promoveu a criazón dunha Ponencia para reformar a lexislación electoral e evitar que este la-

Iso si. PP e PSOE queren
mentábel espectáculo se repeaproveitar a Ponencia para
tise con ocasión das vindeiras
viaxar a Arxentina, Uruguai,
eleccións xerais. Máis PP e
Brasil, Venezuela, Cuba, SuiPSOE, xuntos, argumentan
za e Alemaña e coñecer de
que xa non dá tempo, que a
primeira man o parecer das
Ponencia non debe limitarse
nosas colectividades no extetemporalmente e que o imrior e máis tamén para escoiportante é “facer o traballo
tar, por enésima vez, a repreben”. Seica non hai tempo
sentantes da administración
tampouco, en plena era da indiplomática, consular e electernet, para que podan votar
toral española. O mesmo que
nas xerais os mariñeiros emxa se fixera, sen resultado
barcados na frota de altura.
prático ningún, en 2001 no
E, porén, o Consello de
Parlamento de Galiza e entre
Ministros do pasado venres
2002 e 2003 no Senado. Fa15 de xuño vén de aprobar,
cer que se fai para que todo
con carácter de urxencia, un
siga na mesma.
proxecto de lei para lles recoPor estas razóns o BNG
ñecer a nacionalidade espaabandonou a Ponencia. Non
ñola –e, con ela, o voto– aos
queremos ser cúmplices de
netos e netas dos emigrantes.
Para isto hai tempo abondo. E
on queremos ser cúmplices de que nas próximas eleccións
xerais os case catrocentos
se os nacionalistas manifestamos que é preciso diferenciar que nas próximas eleccións xerais os mil inscritos no censo espeque votan en Galiza o
entre nacionalidade e dereito
case catrocentos mil inscritos no cial
sigan a facer nas mesmas
de sufraxio, limitando este
aos que residen ou, ao menos, censo especial que votan en Galiza o condicións que até o de agora. Por si só o BNG non poresidiron algunha vez en Galiza, PP e PSOE, máis outra sigan a facer nas mesmas condicións de impedir que PP e PSOE
sigan a traficar co voto extevez ao unísono, acúsannos de
que até o de agora”
rior. Do que nos ocuparemos
pretendermos limitar os deé de que non o fagan impureitos dos nosos emigrantes.
nemente e de que, ao menos,
Esquecendo interesadamente
o noso pobo saiba a quen lle
que os emigrantes que residen en Canarias, Euscadi, Madrid ou Barcelona teñen to- exixir a responsabilidade por unha situación que amedos os seus dereitos limitados aos non seren, nin tan se- aza con deslexitimar o enteiro proceso democrático no
noso país. Xa é ben tempo de falarmos claro.♦
quer, considerados legalmente como galegos.

‘N

Lugo
Está visto que esta provincia nos
últimos tempos, e cada vez que
hai unhas eleccións municipais,
ten que dar a nota. Hai catro
anos, cando as anteriores, o caso
da tránsfuga Sabela Caldas en
Sarria, que abandonaba as filas
nacionalistas, logo dun pacto
acordado o día anterior cos socialistas, para lle dar a alcaldía a
un “independente” tras o que se
acochou un goberno dos conservadores, deixaba abraiados os
sarrios, os lugueses e mesmo os
galegos en xeral.
Agora, catro anos despois, a
cousa volve repetirse aínda que
neste caso o escenario é Meira.
O único concelleiro socialista
electo, Miguel Antonio García,
en vez de respetar os acordos
que permitían arrebatarlle a alcaldía ao PP e darlle a única que
tería nesta provincia aos de TEGA, acadou un acordo de última
hora polo que os conservadores
apoiárono e el, logo de votarse a
si mesmo, saíu elixido alcalde
ante o estupor dos asistentes e
dos propios veciños deste concello que non lle daban creto ao
que estaba sucedendo.
Neste caso, ao contrario do
que pasou en Sarria, a repulsa
popular, e cecais tamén o remorso do novo alcalde, levouno a
pecharse e non aparecer polo
concello en varios días así como
a negarse a facer declaracións
diante dos medios de comunicación e mesmo no momento de
redactar esta crónica, Miguel
Antonio García está mantendo
conversacións co seu partido, o
PSOE, con vistas a dimitir o poder cumprir así os pactos que
permitirán que o alcalde fose o
acordado inicialmente, o que vén
demostrar, por outra banda, que
as presións populares e o refugamento dos veciños a xeitos de
actuar como este, poden facer
que os tránsfugas recapaciten de-

Dando a nota
ANTÓN GRANDE

A carambola da investidura de Meira volve sorprender os electores, que ás veces nin
saben como acaban gobernados por un alcalde votado por unha présa de electores.
nantes de cambiaren de chaqueta
e mesmo é previsíbel que cando
esta crónica vexa a luz, Meira
conte xa cun novo alcalde ou cun
rexedor dimitido.
De todos os xeitos, as cousas
non están sendo fáciles nesta
provincia no que a pactos se re-

Guisa e Napo

fire e, en moitos casos, a disciplina de partido vese rota pola
xenreira que algúns candidatos
que teñen que intervir nos pactos se mostran a nivel persoal ou
porque as esixencias, duns e outros, fan difícil chegar a bo porto, como é o caso de concellos
UXÍA E BRAIS

como Foz, Ribadeo ou mesmo
Lugo capital.
Tampouco as cousas semellan estaren doadas na Deputación, onde os socialistas xa nomearon a Xosé Ramón Gómez
Besteiro como o seu candidato,
feito o cal, o teórico presidente

xa se lanzou a falar dalgúns temas como se estivese case que
gobernando, esquecéndose, tal
como llo lembrou o BNG, que
para ser presidente do ente provincial primeiro teñen que chegar a un acordo socialistas e nacionalistas e, de momento, non
hai negociado nada.
Difíciles, polo tanto, as negociacións que quedan pendentes
porque o que está claro é que non
se trata de facer gobernos simplemente contra o PP senón gobernos que gobernen, que postulen posturas progresistas e populares e que desmonten o sistema
que existe nalgúns lugares.♦

Subliñado

Deputacións
LOIS DIÉGUEZ
A estrutura territorial do Estado español segue a ser hoxe, practicamente, como a que nos deixou Franco hai xa máis de trinta
anos. A única novidade daquela tan loada reforma democrática
estivo na confusión dos espazos autonómicos, que abrangueron
todo o territorio para agachar, confundir e diminuír os dereitos
democráticos das diversas nacións desta pel de touro da que se
laiou en fermosos e profundos poemas o mestre Salvador Espríu. As deputacións, como representación das provincias criadas no seu momento tamén para dividir os territorios nacionais,
permaneceron. Nunca tiveron unha función clara e democrática
e foron aproveitadas como ámbito caciquil de control, por tirios
e troianos, por populares e pesoístas. Na Galiza, a súa función
foi sempre máis escurantista aínda, pois anulou os espazos naturais e socialmente sentidos das comarcas e parroquias. Pero
todo isto que dicimos non vale de nada. Non vale que os nacionalistas o lembren e defendan que hai que adaptar a estrutura territorial ás necesidades da nación, da xente, por tanto. Os
pesoístas, coa boca anegada en doces cuspes decimonónicos,
queren montar nelas e cabalgar nas manobras usadas polo franquismo e os seus herdeiros. É un exemplo máis de estirar as caducas estruturas para que o avance social fique outra vez aparcado. Gústalles que sigamos sometidos ás obsesións trasnoitadas da España do franquismo. O progreso, para eles tamén, é
definición de papel. O obxectivo, medrar e seguir a repartir as
riquezas colectivas entre os amigos.♦
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Pescan un exemplar de can e din que chegou por mor do cambio climático

O caso do peixe asasino e tropical
que resultou ser manso e autóctono
H. VIXANDE
O pasado tres de xuño un pescador afeccionado atrapou un exemplar
de pomatomus saltatrix (ou saltador), unha especie peláxica que non
se explota comercialmente en Galiza e que de contado foi considerado
como un depredador tropical moi agresivo que chegou ás nosas augas
por mor do cambio climático. Mais o peixe, coñecido no noso país como can, é máis ben manso e por tempadas, habitual das nosas costas.
“Un pez tropical moi agresivo e
voraz”, “un asasino en serie nas
costas galegas”, “capaz de acabar
con bancos enteiros de sardiña e
xurelo”. Estes foron algúns dos
méritos atribuídos polos medios
de comunicación á cría de pomatomus saltador que atrapou o pescador afeccionado Paulo Oliver o
pasado tres de xuño en Portosín.
O exemplar pescado pesaba
catro quilos e medía setenta e cinco centímetros, cando na súa idade
adulta pode alcanzar os catorce
quilos de peso e o metro e vinte
centímetros de lonxitude. Para
Paulo Oliver tratábase dun achado
e en consecuencia foi poñelo en
coñecemento das autoridades e dos
círculos científicos. O resultado foi
que chegou aos medios de comunicación, que remataron por darlle
gran relevancia a un feito que pouco tiña que ver cunha noticia.
O Faro de Vigo chegou a botar
man dun científico do Instituto de
Investigacións Mariñas para relacionar co cambio climático a presenza desta especie en Galiza. Outros medios, como A Voz de Galicia, nin sequera empregaron avais
científicos ou técnicos para ir a fa-

vor da corrente e tamén atribuír ao
cambio climático á presenza deste
peixe nas nosas augas.
Postos en contacto co Instituto de Investigacións Mariñas e en
concreto co científico co que falou o Faro de Vigo, chamado
Ánxel González, este desmentiu
a existencia dunha relación
constatada entre a presenza deste
peixe e o cambio climático.
“Cumpriría un estudo moito máis
amplo e que ocupase varias disciplinas para poder afirmar algo
así, aínda que é certo que nos últimos tempos estamos a detectar
a presenza de especies mariñas
cuxo hábitat son augas máis cálidas porque si constatamos un aumento da temperatura da auga”,
matizou este investigador.
O certo é que a presenza de
bancos de pomatomus saltador
nas augas galegas xa se detectara
no pasado. Entre 1969 e 1996 foron habituais en toda a costa do
sur das Rías Baixas e eran coñecidos como can. O uso dun nome
concreto e autóctono para denominalos podería indicar que no
pasado foron frecuentes nas nosas augas ou que as visitaron con

A prensa reflectiu a noticia relacionando o peixe e o cambio climático.

certo grao de asiduidade. Pouco
se sabe do pasado porque o can
non é unha peixe apta para a súa
explotación comercial debido a
que a súa carne derrámase con
relativa rapidez. Tampouco había
no pasado un sistema de investigación mariño que permitise detectar até que punto as visitas do
can á Galiza eran regulares.
O can é unha especie peláxica
que se despraza en grandes bancos e que habita nas proximidades
da costa en todos os océanos agás
no Pacífico Oriental. No Atlántico
Oriental, esténdese desde Portu-

gal até Suráfrica, incluído o Mediterráneo, polo que non é tan estraño que suba até Galiza nalgúns
momentos e que mesmo aniñe nas
nosas augas durante varias temporadas. “A migración de especies
exóticas non só pode deberse ao
cambio climático, hai outras explicacións, como o baleirado de
tanques de lastre, por exemplo”,
dixo Ánxel González.
Nin tan voraz nin tan feroz
A ferocidade do pomatomus saltatrix, o can, tampouco é unha

atribución na que acertasen os
medios de comunicación. Resulta unha especie relativamente
voraz pero non perigosa. É un
depredador doutras especies e
nalgún caso pode terse rexistrado algún tipo de incidente no que
estivesen implicados humanos,
pero en xeral non resulta máis
agresivo coas persoas que outras
especies do seu tamaño.
Tampouco é certo que se trate dun depredador que poda rematar cun banco de sardiñas, aínda que se alimenta, entre outros,
de peixe azul e de cefalópodos.♦

A asociación reintegracionista celebrou a súa asemblea o 16 de xuño en Santiago

AGAL renova a dirección e
axudará a impedir o retroceso do galego
H. VIXANDE
O sociólogo Alexandre Banhos
substituirá a Bernardo Penabade
na dirección da Associaçom Galega da Lingua (AGAL). Trátase
dunha renovación no marco dos
estatutos da entidade, mais o novo
presidente sinalou que o obxectivo actual é contribuír a frear o retroceso da lingua, deixando de lado a discusión sobre a normativa.
Non é que AGAL renuncie ás
súas posicións respecto a norma
ortográfica do idioma, mais, en
palabras de Alexandre Banhos,
detecta “unha situación da lingua
bastante difícil porque hai unha
fractura na súa transmisión xeracional”. Estamos, pois, diante
dunha urxencia que leva a AGAL
a deixar de lado as diferenzas respecto á norma para centrarse no
aspecto social xunto co resto das
tendencias lingüísticas. “Pedimos
que se acepte que a nosa postura
respecto á lingua é honrada e nós
aceptaremos a honradez das outras posturas, prescindamos da
discusión da normativa e abordemos a cuestión da socialización
do galego e outras nas que teñamos acordo”, propón Banhos.

O novo presidente de AGAL
considera que “cando o galego entrou en crise, pasou a ser a lingua
do modo de vida tradicional e agora atopámonos diante dunha nova
crise porque desaparece a vida tradicional e non estamos a ser capaces de estabelecer un modelo urbano da mesma”. Eis un reto, para
Alexandre Banhos, que sinala a necesidade de “crear un modelo de
lingua culto e urbano no que se sintan cómodas as clases dominantes,
que en definitiva son as que transmiten os modelos sociais dominantes; temos que crear elites para o
galego, non tonechos, que aínda
que sirvan para rir e pasalo ben, non
transmiten unha lingua coa que a
xente poda sentirse identificada”.
Para camiñar nesa dirección,
AGAL considera a necesidade de
crear plataformas nas que convivan os defensores da lingua. “En
Catalunya teñen un Consello Social da Lingua, nós precisamos algo semellante porque o Consello
da Cultura de feito non ten esas
atribucións”, indica Banhos, que
tamén reclama que nese Consello
da lingua ten que “recoñecerse a
lexitimidade de todos”. Un ob-

Alexandre Banhos, novo presidente de AGAL.

xectivo sería abordar cuestións
relacionadas cos dereitos lingüísticos e “que funcione retroalimentando as institucións para que
o vexan como elemento de apoio
as políticas favorecedoras do
idioma e como método de análise
de cada un dos problemas aos que
nos enfrontamos”.
Mais por que este cambio de
linguaxe nestes momentos? Non
haberá detrás unha situación de
illamento de AGAL tras o acordo que levou á aprobación da
normativa de consenso entre o
galego isolacionista e o de mínimos? “Non”, responde Alexandre Banhos, que engade:

“AGAL suma esforzos a prol do
galego desde hai dez anos; antes, nos oitenta e nos noventa
deica o 98, houbo unha agresividade brutal contra o reintegracionismo. Sobrevivimos a ese
intento de ocultación no que
mesmo se produciron despedimentos de persoas pola súa opción reintegracionista; aínda que
sexa un paradoxo, o noso impacto é maior que nunca e a situación do idioma a peor”.
A Asociación Galega da Lingua non renuncia, con todo, a defender a súa postura respecto a
norma. Para o seu novo presidente, “o acordo de consenso non significou unha aceptación da norma
de mínimos de 1980, foi unha capitulación do nacionalismo dominante, que agora permite que en
materia de lingua teñan toda a palabra as autoridades “rexionais”,
esas para as que calquera palabra
castelá é galega con tal de que non
sexa portugués”. Cal sería a alternativa?, preguntámoslle: “Recoñecer o galego internacional que é
o portugués; na lingua a opción
non é neutra e o isolacionismo é
un modelo de substitución”.

Nova dirección
Xunto a Alexandre Banhos, a nova dirección de AGAL está integrada por outros dez membros. A
persoa que concibiu AGAL, o
lingüística Isaac Alonso Estravis, é o vicepresidente, un antigo
integrante de varios consellos
como José Manuel Outeiro é o
secretario e a asesora fiscal Ana
María Cabanas é a tesoureira. Os
vogais son José Paz Rodrigues,
Maria Manuela Ribeira, Iolanda
Peres do Campo, Heitor Canto,
José Manuel Barbosa, Jesus Miguel Conde e Margarida Martins.
AGAL é unha asociación integrada por 474 persoas, dos que,
lembra Alexandre Banhos, “cento
nove son profesores universitarios”. “Temos un ar de elite –admite–, a nosa revista Agalia ten a clasificación científica de máximo nivel e temos elaborado documentos
e dicionarios indispensábeis; non
abandonamos o traballo divulgador
e pedagóxico e contamos co Portal
Galego da Lingua, que está no posto 24 en asistencias na internet entre todas as páxinas da Galiza e
conta con 6.000 visitas diarias”.♦
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cendo nos últimos tempos por co- utilizaban o púlpito, algo que tañecer o propio pasado e as activi- mén se segue facendo hoxendía.
Pola contra constatou que
dades do ano da memoria están
posicionando o tema onde debe boa parte das mulleres se asoestar. A principios da Transición ciaron a organizacións de esfalábase duns mil mortos na Gali- querdas.
Falábase na prensa e recollíza e hoxendía sabemos que son
entre oito e doce mil. Estamos anse nas actas dos plenos este titentando reconstruír os estudos lo- po de asociacións. Nos mítins que
cais para inserilos todos nunha in- deu a Fronte Popular temos comvestigación de ámbito galego e así probado a presenza de oradoras,
que para epoca é bastante raro. As
aproximarnos ás cifras reais.
Fala da dificultade de acadar mulleres porriñesas tamén partidatos porque hai familias que ciparon no proceso electoral.
Fala de que o
mesmo minimiABC publicou
zan as represalias.
principios
que había que
Hai testemueliminar 15.000
ños que falan de
da
Transición
persoas no Estavergoña, algúns
do español.
veciños teñen que falábase duns
Este era o papórlle flores aos
falecidos fóra do mil mortos na Galiza norama de apelación á violencia
cemiterio porque
os seus mortos e hoxendía sabemos que estaba facendo a dereita nanon estaban entequeles meses anrrados polo sagra- que son entre
teriores ao golpe.
do, senón no perí- oito e doce mil”
É unha chamada
metro do cemitea exterminar os
rio. Os familiares,
líderes do bando
en gran parte,
conservan o orgullo dos antece- contrario. Anticipa a sistematizasores. Nalgún caso danse situa- ción da represión que se deu na
cións de minimizar feitos, din práctica. Isto coincide coas deque non estaban metidos en na- claracións do xeneral Mola que,
da, como se non estivesen claros con anterioridade, fan manifestaos papeis de cada un. A ditadura cións deste tipo e deseñan como
creou unha verdade oficial e ten que ser a represión, o exterhoubo xente que para poder vivir minio do bando contrario. O que
cedeu perante esa verdade. En- máis chama a atención e que os
tendo que as viúvas e fillos para falanxistas e os fascistas de Repoder saír adiante viviron unha novación Española actuaron
situación moi difícil. Os netos moito como provocadores.
A esquerda era consciente
son os que teñen máis interese
do golpe antes de xullo do 36?
por reconstruír os feitos.
Era consciente de que se preNunha das páxinas recolle
as verbas do fillo dun dos asa- paraba, sobre todo dous ou tres
sinados, “para quen está com- meses antes. Hai unha circular
prometido co crime, non habe- que envían os sindicatos obreiros
rá xa máis verdade que menti- de Vigo e a bisbarra na que se pon
ra”. Considera cómplices os en alerta aos militantes. Estaba
cantado. No caso porriñés deuse a
que silenciaron os feitos?
O fascismo non se basea só coincidencia de que os libertarios
nos que disparan. Tamén nos que da Cultural, con ocasión do 1 de
dan as ordes, os que están nos des- maio, representaron a obra La
pachos, o concello, a xustiza mu- guerra estalla mañana.
Como conquistaron os fanicipal, a garda civil ou as autoridades militares. Hai todo un com- lanxistas O Porriño?
Por medio do terror. A xente
poñente social ao redor das autoridades fascistas. Logo está o silen- andaba escapada polos montes, escio da sociedade inducida polo condida en covas. Os que puidemedo, que paralizou as persoas, ron, exilíaronse, e moitos dos asaporque a represión foi sistemática. sinados foron enganados. DixéEra estudada. Asasinaron catro ranlles que só ían declarar e paseconcelleiros da corporación, un de áronos. No Porriño non houbo
cada un dos catro partidos que for- conflito nin resistencia. O que me
maban parte da Fronte Popular sorprendeu foi a actividade guerricomo algo simbólico. Nun dos ar- lleira. Días antes, os porriñeses
tigos que recolle o libro dise que o participan nos sucesos de Vigo e
fascismo se basea na mentira, e a Lavadores. Montaron pequenas
mentira necesita complicidade de frontes que son excepcións na
conquista do poder en toda Galiza.
moita xente para manterse.
Cal é o seguinte paso para
Como caracteriza a represeguir traballando na recupesión vivida no Porriño?
Foi moi relevante, moi desta- ración da memoria histórica?
Acumulei algúns datos sobre
cada. Houbo sucesos que poñen
a pel de galiña, como cando lle Mos e Salceda. Se saco tempo,
arrincaron os ollos a un dirixente farei un traballo sobre estes conobreiro. A nómina de mortos é cellos. Hai que facer un estudo
bastante abundante e di que a re- sobre o Baixo Miño e Tui, pero
presión tamén o foi. Ao Porriño aínda que teño algún material,
levaban xentes da comarca a ma- non me podo adicar a isto. No
tar. Tamén era habitual que se ce- caso de Salceda faltan moitas
persoas por engadir nos rexisbasen cunha familia.
Como utilizou a Igrexa as tros. Hai casos nos que se rexismulleres para acadar o voto a traron persoas un ano despois da
súa morte e mesmo despois.
prol da dereita?
Sobre todo cando a República Moitos falecidos foron inscritos
declara o voto feminino, as mu- durante a Transición para acolleres son un colectivo moi im- llerse á amnistía. Rexistraban os
portante. O cura e as organiza- asasinados a petición dos famicións da Igrexa traballaban en po- liares. Hai unha carta do pai de
lítica. Naquel momento era moi dous asasinados na que pide que
descarado, estes colectivos bus- certifiquen a morte dos seus ficaban o voto feminino e os curas llos, que el pagará os custos.♦

‘A

PA C O VILABARR O S

Xosé Ramón Paz Antón
‘O silencio do PP sobre a represión en Galiza
non se pode permitir
porque aquí non houbo guerra’
MARÍA OBELLEIRO
Xosé Ramón Paz Antón (O Porriño, 1957) vén de publicar O Porriño, 1936 (A Nosa Terra), resultado
dunha rigorosa investigación sobre os meses anteriores ao golpe de Estado e a represión posterior. Coñecido pola súa faceta musical no grupo Na Lúa e deputado no parlamento galego, Paz Antón rescata
voces esquecidas que revelan as represalias e os conflitos morais duns meses aciagos para os galegos.
Con que vontade emprendeu o
estudo?
Hai unha dobre, dar a coñecer
a historia, os acontecementos locais, e dignificar as familias represaliadas, unha serie de apelidos
que estaban demonizados, de persoas ás que se lles dicía que non
tiñan traballo por seren roxos.
Por que non existían estudos sobre o franquismo na comarca do Louriña?
Hai moitísismos baleiros que
todavía non se tocaron. É un dos
moitos espazos en branco que
están sen historiar. No Porriño e
Tui choca que ninguén fixera este traballo porque son lugares
onde a represión foi moi forte.
En moitos casos somos persoas,
non historiadores académicos, os
que estamos a abordar este labor.
Como lles afectaron aos porriñeses as súas revelacións?
A sensación que eu teño é moi
positiva, a xente di que é un traballo necesario. Aos familiares
das persoas que saen no libro nótolles un agradecemento moi es-

pecial, que vai máis alá do meu
propio labor como investigador.
Non teño detectado unha reacción
negativa de sectores menos propicios a este tipo de traballos nin de
familiares do bando represor.
Na obra remítenos a artigos
publicados alén do mar. Que
representou a emigración para
a recuperación da memoria
histórica no Porriño?
Os emigrantes porriñeses publicaban unha revista, o Boletín. A
única historia sobre a represión do
Porriño está escrita aí. Foi o inicio
da miña investigación. O Boletín
publicou listados, artigos e conta
os dous primeiros meses da represión. Tamén tiña intención dignificadora. Na súa asemblea anual
lían a listaxe de asasinados, un
discurso e gabanzas aos mártires
porriñeses, como eles lles chamaban, e gardaban un minuto de
silencio. A propia sociedade
emigrante e o Boletín convertéronse nun órgano antifascista. A
actividade dos emigrantes porriñeses aliñouse en defensa da Re-

pública e en contra da represión.
Por que a dereita recomenda non remover aínda o tema?
É incomprensíbel que o PP
non teña feito unha condena explícita daqueles sucesos. Parece
que se sinten herdeiros dalgún
dos bandos daquel momento. Na
Transición era un tema tabú. Sorpréndeme que a dereita, sobre todo nos últimos tempos, non rectifique esa posición numantina e
que non deixe de comparar un
bando co outro. É unha posición
que nós como galegos non podemos permitir, porque en Galiza
non houbo guerra civil, houbo
tres meses de represión brutal.
Que papel desenvolveu o
revisionismo á hora de rescatar fontes para analizar a represión?
O revisionismo baséase na
opinión, non en argumentar con
documentación. Se acaso, en
aportar información nesgada. Tenta convencernos de que as cousas
foron como realmente non foron.
O grande esforzo que se está fa-
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A Rede Galega de Empresas celebrou
un congreso sobre o novo espazo económico

Industria anuncia un investimento
en desenvolvemento
de 800 millóns de euros
PERFECTO CONDE
A Rede Galega de Empresas
que está en proceso de constitución dende hai varios meses,
coa coordinación do empresario Benigno Pereira Ramos, desenvolveu o sábado 16 de xuño
en Santiago un congreso sobre
o novo espazo económico de
Galiza no que participaron, entre outros, os conselleiros de Industria, Medio Rural e Vivenda
e que contou coa presenza de
250 empresarios de toda Galiza
e de case todas as actividades.
Fernando Blanco, conselleiro de
Innovación e Industria, presidiu a
sesión inaugural do congreso no
salón de actos do Auditorio de
Santiago cunha breve intervención na que salientou os principais retos industriais e tecnolóxicos do momento. Blanco ofreceulle á Rede Galega de Empresas a colaboración precisa do seu
departamento, do que dixo que
está “entregado” no desenvolvemento da I+D+i mediante un plano que conta cun invetimento de
800 millóns de euros até o 2010.
A continuación, o director xeral de Investigación, Salustiano
Mato, e o director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Ramón Calvo, analizaron polo miúdo, en mesa redonda, os incentivos ao investimento en I+D+i, o
novo plano galego de investigación e o desenvolvemento e innovación proxectados para o período que vai do 2006 ao 2010.
Calvo aproveitou a ocasión para anunciar que a Consellaría de
Industria ten o propósito firme de
rematar a regulación do sector eólico a finais deste verán ou comezo
do outono. O correspondente decreto está sendo revisado pola asesoría xurídica da consellaría. Mato
convidou os empresarios galegos a
que asuman decididamente o protagonismo que lles corresponde
nos procesos de investigación, desenvolvemento e innovación.
Acto seguido, a directora xeral de Comercio, Ana Rúa, foi directamente ao miolo dos problemas explicando a recentemente
aprobada lei de horarios comer-

Teresa Táboas, conselleira de Vivenda, e –en segundo plano– Benigno Pereira, coordenador da Rede Galega de Empresas, e Alfredo Suárez Canal, Conselleiro de Medio Rural.

ciais e a que está en proceso de
elaboración sobre o comercio galego en xeral. Salientou o papel
que cumpren as pequenas empresas e a importante función social
das actividades comerciais. “Unha vila sen comercio é un deserto”, dixo espertando admiración
na maior parte dos congresistas.
Logo dun xantar ao que asistiron máis de 250 persoas, a conselleira de Vivenda, Teresa Táboas,
explicou polo miúdo as actuacións
postas en marcha ou xa deseñadas
polo Proxecto Galiza Suma, como
son as da Área Loxística Empresarial Salvaterra-As Neves, o Parque
Empresarial de Mos, o Parque
Empresarial de Arteixo ou o Parque das Gándaras, entre outras. No
coloquio que tivo lugar ao rematar
a súa intervención participaron
moitos congresistas. Alfredo Suárez Canal, conselleiro de Medio
Rural, tamén lles dirixiu a palabra
aos congresistas facendo moito
fincapé na necesidade de revalorizar, en clave de país, os sectores
agrogandeiro e forestal.
No acto de clausura participaron a directora xeral de Promo-

ción Industrial e Sociedade da Información, María Helena Veiguela, o tenente alcalde do Concello de Santiago, Néstor Rego, e
o coordinador da Rede Galega de
Empresas, Benigno Pereira.
A mesa redonda que estaba
programada sobre a vinculacón do
sector empresarial coa cultura e o
idioma, analizando a experiencia
dos modelos catalán e vasco e os
aspectos organizativos do empresariado galego, e na que estaba
prevista a praticipación do presidente da asociación empresarial
multisectorial catalá Cecot, Antoni
Abad; o presidente da Cámara de
Comercio de Lleida, Joan Horaci
Simó; o director xeral do Grupo
Artetxe, José Luís Jiménez Brea; e
o presidente da Confederación
Empresarial de Biscaia, José María Vázquez Eguskiza, ficou adiada ao próximo outono coa intención de que poida ter un desenvolvemento máis amplo e específico.
Entre os participantes do congreso había empresarios de case
todas as actividades e de todas as
partes de Galiza. Tamén participaron nel algúns autónomos.♦

Benigno Pereira: ‘De cumprírense as expectativas,
estaremos operativos a finais de ano’
Benigno Pereira, coordenador da
Rede Galega de Empresas, ficou
moi satisfeito polo desenvolvemento que tivo o congreso.
Como valora a xornada?
Moi positiva, Cubríronse de
sobra as expectativas. Do obxectivo que tiñamos marcado nunha
asistencia de 200 persoas, chegamos e mesmo pasamos de 250. Á
hora da comida, que foi o momento no que nos reunimos máis

xente, houbo que ampliar o número de mesas.
Para que serviu o congreso?
Foi moi útil. Aos empresarios
valeunos para escoitar de viva voz
o que pensan, proxectan e executan os dirixentes da Administración actual. Tres conselleiros e varios directores xerais viñeron onda
nós para dicirnos no que están traballando. Pola nosa parte, nós tamén lles expuxemos a eles o que

nos parece o que están facendo. A
proba é que houbo moitas preguntas e exposición de moita opinión
nos coloquios que seguiron ás intervencións dos conferenciantes.
Cando haberá asamblea
fundacional da Rede?
No momento en que poidamos dala por consolidada e teñamos unha masa crítica algo
maior ca que temos agora. Quizais cara a fin de ano.♦

Cambio
nun concello
pequeno
MANUEL CAO
O 16 de xuño constituíronse os gobernos municipais e en
varios concellos de menos de 10.000 habitantes –en Galicia
son a gran maioría– produciuse a mudanza case sempre na
forma de coalición PSOE-BNG para substituír alcaldes que
levaban décadas no cargo cun sistema de interrelación sociopolítica ancorado na herdanza do franquismo existindo,
nalgúns casos, coincidencia na persoa que exerceu o cargo
naquela época.
Talvez sexa este o cambio máis importante derivado das
eleccións do 27-M, que terá consecuencias a medio e longo
prazo para a redefinición do mapa político galego pero sobre
todo para a traslación das políticas do goberno bipartito da
Xunta á sociedade en xeral. As dificultades para a negociación de pactos de goberno proveñen de liortas asentadas
en diferenzas locais importantes que poderían ser toleradas
polos aparatos dos partidos –salvo pactos ocasionados pola
presión de grupos violentos e/ou corruptos– pois sería moi
negativo para a nosa sociedade que a burocracia partidaria limitase absolutamente a liberdade de facer política nos respectivos niveis de goberno correspondentes con xurisdicións
territoriais diferentes. En xeral, o pacto cumpriuse e case todo o poder institucional en Galicia pertence xa á coalición
que goberna en San Caetano, nunha mensaxe clara de consolidación do cambio e de confirmación de que no futuro os
acordos de goberno serán máis norma ca excepción pola fortaleza dun espazo nacionalista transformado xa en sólido
grupo de poder cada vez menos ideoloxizado.
Nos concellos pequenos os trocos de maioría teñen unha
lectura de cambio de réxime pois unha forma de facer política acaba e as expectativas que se presentan son enormes tanto para a nova corporación como para os cidadáns. En xeral,
os novos concelleiros pertencen a unha xeración máis nova e
con superior formación, coa posibilidade de poñer en marcha
políticas máis innovadoras, iniciativas que satisfagan o interese social e un sistema de interrelación cos administrados
asentado no predominio das institucións formais que regulan
os dereitos e deberes do individuo e as canles da acción colectiva. Para a cidadanía, o cambio significa liberarse dos líderes dos micromercados de voto locais que detentaban un
poder decisional unipersoal que pasa agora a unha coalición
que ten que adoptar decisións en base a criterios previos diferentes que no seu momento han de unificarse chegando a
acordos que determinarán a decisión pública colectiva.

‘O

cambio político nos concellos
pequenos de Galicia é un instrumento
formidábel que permite democratizar
os concellos, dinamizar a economía e
mellorar a xestión municipal”

A febleza financeira dos pequenos concellos limita a capacidade de realizar políticas propias pero existen programas
de actuación financiados con recursos estatais, da UE e da
Xunta, que permiten poñer en marcha medidas de dinamización económica e social que poderán mobilizar os recursos
endóxenos de cada concello. A clave vai estar na mellora da
implementación das políticas públicas e nunha selección de
investimentos que supere as presións dos grupos de intereses
locais asentados no lobby construtor e na burocracia. A democratización dos concellos traducirase nunha maior transparencia na xestión municipal e no fluxo de información rápida
e barata que facilite unha asignación de recursos máis eficiente para os axentes económicos e sociais. Como consecuencia final e importante dos pactos está a introdución da
cultura do diálogo e a negociación entre partidos, o estabelecemento de canles de participación social nas decisións locais
e a distribución de funcións entre concelleiros, o que obrigará a responsabilizarse e render contas da acción gobernamental para enfrontar o labor de crítica lexítima da oposición.
O cambio político nos concellos pequenos de Galicia é un
instrumento formidábel que permite democratizar os concellos, dinamizar a economía e mellorar a xestión municipal e
ten como réditos a entrada nun espazo político hexemonizado
historicamente polo PP.♦

A auga e a puxanza da cidade de Valencia
blindan o PP no Levante
CÉSAR LORENZO GIL
Valencia é, xunto con Madrid, o gran bastión autonómico e
municipal do PP logo do 27-M. O espectacular desenvolvemento urbanístico, os investimentos estatais na cidade de Valencia,
o crecente poder do sector privado autóctono e a derrogación
do Trasvase do Ebro explican a fortaleza da dereita no Levante.
Hai catro anos, o PP obtivo na
Comunidade Valenciana o 47,9
por cento dos votos e superaba en
tres escanos a maioría absoluta.
O 27-M, os populares obtiveron
o 52,3 por cento dos sufraxios e
quedaron cinco escanos por riba
da metade do parlamento –que
medrou en dez asentos por mor
do aumento demográfico.
Esta “arrasadeira” do PP en
Valencia ten varias explicacións
que axudan a entender como se
armou na última década un feudo
potente, dinámico e moi vivo de

voto popular. Tan vivo que Mariano Raxoi pensa que a forza deste
electorado, sumada á de Madrid,
pode ser suficiente para lograr
vencer a José Luis Rodríguez Zapatero nas xerais de marzo aínda
que nas outras comunidades máis
poboadas o resultado sexa menor
do que nestes últimos comicios.
Raxoi ten parte de razón. O
votante valenciano pensou moito
en Madrid á hora de depositar a
papeleta. Moita xente no Levante
se sente prexudicada gravemente
polo modelo político imposto por

Zapatero, principalmente pola
derrogación do Trasvase do
Ebro, co que supuxo para as aspiracións dos grandes empresarios
agrarios e hostaleiros, que contaban con esa subministración para
liquidar a escaseza de acuíferos.
O goberno autónomo presidido
por Francisco Camps soubo facerse a vítima e vender a imaxe
de que Valencia estaba discriminada polo poder central. Contra
os datos obxectivos, esa mensaxe
callou nunha poboación que creou unha sensación xeral de que
Valencia só medraba polo esforzo dos propios valencianos.
Esa percepción é falsa. Na década do 1990 culminouse o cambio no eixo político-económico
estatal. Se tradicionalmente as liñas de forza industrial sinalaban

cara ao norte (principalmente
Euskadi), arestora é o Eixo Mediterráneo (Madrid-Barcelona-Valencia) o auténtico motor económico español. E iso dáse grazas a
un xigantesco investimento público do Estado en infraestruturas na
Comunidade Valenciana. A transformación urbana de Valencia capital foi asombrosa mercé á colaboración entre todas as administracións pero os réditos electorais
chuchounos en exclusiva a alcaldesa Rita Barberá, o que beneficia
o PP tamén no plano autonómico.
A Cidade das Artes e das Ciencias, a remodelación do porto para a celebración da Copa América
e outros proxectos son elementos
cotiáns que moitos valencianos
lles atribúen directamente á xestión de Barberá e Camps. Hai que
lembrar que o propietario da Fórmula Un, Bernie Ecclestone, cinxiu o futuro do Gran Premio de
Europa nun circuíto urbano de Valencia á continuidade do presidente autonómico, contribuíndo a esa
imaxe de “conseguidor” e “valedor” deste curioso “independentismo” valenciano.
E é que Camps é un home
moi valioso para o que o xornalista valenciano Francesc Bayarri
denomina “millonarios posuidores de marcas”. O propio Ecclestone, o dono da America’s Cup,
Michael Bonnefous ou o máximo
accionista do Valencia CF, Juan
Soler, inflúen acotío na configuración política da comunidade e
son cabezas visíbeis dun novo
capitalismo do espectáculo que
“indica por onde se han construír
circuítos urbanos, como se ten
que reformar a fachada marítima
ou de que forma ha cambiar a
planificación urbanística con tal
de que se poida construír un estadio no medio dun barrio da cidade”, tal e como explica Bayarri.
Francisco Camps.

Bipartidismo
Outro dos ensinos do 27-M foi
que o valencianismo en calquera
das súas formas está vivindo unha profunda crise. Soterrada calquera proposta rexionalista ou
protonacionalista de centro, a esquerda reunida no Bloc sufriu
unha sonora derrota. Hai catro
anos logrou o 4,77 por cento dos
votos. Desta volta, pese a estar
unida a Esquerra Unida (que obtivera o 6,45 dos votos no 2003),
só puido atinxir o 7,95 dos sufraxios, quedando a coalición do
Compromís con sete deputados,
só un máis dos que tiña a Entesa
até agora.
Para os analistas, o fracaso
nacionalista hai que interpretalo
desde unha óptica de pesimismo
xeral e falta de oportunidades
políticas para visibilizar unha
mensaxe que se fai inútil para a
meirande parte da poboación. É
dicir, Valencia non percibe como
un sinal político propio a súa
identidade lingüística, polo que a
súa dinámica electoral flúe con
parámetros semellantes aos das
rexións sen feito diferencial.
Esta aposta polo bipartidismo
non salva o PSOE dunha fonda
crise de identidade. Parecen rematados os días de liderado de
Joan Ignasi Pla e o partido busca
unha figura con carisma e forza
pública tan asoballadora que consiga minguar o “poder absoluto”
do PP. Xa se comezou a especular coa posibilidade de que o ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla, asuma a Secretaría Xeral do PSPV, un dato que
el mesmo negou. Outra posibilidade sería apostar por Carmen
Alborch, a pesar de que a súa
imaxe foi absorbida con facilidade por Barberá nas municipais
valencianas.♦
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O fracaso nacionalista leva a comunidade ao bipartidismo
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Cal é a situación actual dos refuxiados palestinos?
Agora mesmo hai 4 millóns e
medio de refuxiados palestinos
espallados en 59 campos situados
nos propios territorios ocupados,
no Líbano, en Siria e Xordania. A
poboación de orixe vive nestes
campos, maioritariamente, desde
a I Guerra Árabe-Israelí do 1949.
A medra demográfica foi xigantesca nestas décadas pero as súas
condicións de vida non cambiaron practicamente nada.
Cando falamos de campos de
refuxiados, non se trata de acampamentos de tendas de lona.
Non. Normalmente poderiamos definilos como barrios pobres, algo semellante ás favelas
brasileiras ou aos ranchitos de
Venezuela. Hai casos, como os
do Líbano, onde as familias viven en barracóns militares do
exército construídos para a II
Guerra Mundial. Como non poden construír en altura e os materiais de construción só entran
nos campos de contrabando,
aquelas “casas” medraron ao ancho, comendo espazo nas rúas
até tal punto que hoxe os viais
deses campos son quellas tan estreitas que malamente poden pasar dúas persoas xuntas.
E de que viven os refuxiados?
Depende do país de acollida.
En Xordania os chegados hai
cinco décadas practicamente teñen os mesmos dereitos ca os
xordanos e posúen pequenos negocios, coma unha tenda ou unha
licenza de taxi. En Siria tamén
teñen recoñecidos todos os seus
dereitos civís. Onde peor viven é
no Líbano. Non posúen ningún
dereito, incluído o do traballo en
máis de 50 categorías. Viven só
da axuda internacional.
Cal é o cometido da UNRWA?
A misión ten tres piares básicos. A tarefa máis importante da
nosa actuación en Oriente Próximo é ofrecerlles educación aos
nenos palestinos. Actualmente, temos medio millón de cativos nas
nosas escolas, cun sistema de ensino que foi recoñecido internacionalmente polos seus valores.
Tamén damos atención sanitaria,
cunha media de nove millóns de
consultas médicas por ano. E ademais, pensamos que hai que potenciar o desenvolvemento económico. Para iso contamos cunha liña de crédito que xa alcanza os
120 millóns de dólares.
É suficiente para cubrir as
necesidades dos refuxiados?
Nunha situación de deterioro
constante, con novos retos humanitarios cada día, toda a axuda
é insuficiente. É por iso que queremos ampliar os nosos contactos nos países occidentais, primeiro para que se nos coñeza
máis alá de Oriente Próximo, e
logo para conseguir fondos que
nos permitan continuar o traballo. É por iso que iniciamos a nosa colaboración co Igadi, para ter
unha base permanente en Galiza
e para puxarmos xuntos por lograr axudas. O primeiro froito
desta aproximación foi a sinatura
dun convenio coa Consellaría de
Vivenda para sufragar a reconstrución de casas en Cisxordania
por un valor de 100.000 euros.
Palestina dividida
A situación política en Palestina semella estar nun estadio

Eduardo Reneses
‘Os palestinos de Gaza están,
literalmente, a morrer de fame’
CÉSAR LORENZO GIL

Eduardo Reneses é o director da oficina española da Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina (UNRWA). A súa visita a Galiza para estreitar a colaboración co Igadi coincide cun tráxico momento da situación nos territorios ocupados.

PA C O VILABARR O S

novo, após a separación política entre Gaza, dominada por
Hamas, e Cisxordania, onde
goberna Al-Fatah.
Desde logo, estase a producir
unha separación entre palestinos
nunca vista até agora e cuxa solución vai ser moi complexa. Por
unha banda, vemos como a comunidade internacional defende na
teoría a democratización para logo non recoñecer os resultados
que esa democracia produce. Hamas gañou hai ano e medio os comicios lexislativos nun proceso
transparente e que contou cunha
alta participación. Iso non evitou
que Palestina sufrise o primeiro
embargo internacional da historia
sobre unha poboación ocupada
nin que logo de se iniciar un con-

flito interno, a UE, Israel e os EE
UU se aliñasen incondicionalmente cunha das partes, con todos
os riscos que iso supón. Porque
non hai que esquecer que, pese ás
boas palabras israelís sobre o presidente Mahmud Abbas, foi Tel
Aviv o primeiro que dixo que non
era un interlocutor válido o mesmo día que tomaba posesión logo
da morte de Iasir Arafat.
Que supón para a poboación o illamento de Gaza?
Gaza é hoxe unha enorme prisión onde moran un millón e medio de persoas. Todas elas sofren
pobreza e hai un 48 por cento destas que morre, literalmente, de fame. As fronteiras están fechadas,
non se permite o tránsito de mercadorías, incluído o petróleo e a

axuda humanitaria que chega é
mínima. Se temos en conta que a
superficie de Gaza é de 300 km2
a situación é insustentábel. No
campo de refuxiados de Iabalia
hai unha densidade de poboación
de 45.000 persoas por quilómetro
cadrado. Por facer unha comparación, en Manhattan, a densidade é
de 15.000 habitantes por km2.
Podemos aseverar que a situación
en Gaza é ben peor hoxe da vivida en todas as guerras recentes da
África subsahariana. Esta depauperación produciuse no espazo de
sete anos. Se no 1999 chegabas a
Gaza e lle preguntabas a un palestino que necesitaba, diríache
que quería apoio político. Hoxe
pídeche comida.
Estas dificultades poden

provocar unha nova vaga de
refuxiados fuxidos de Gaza?
Se se abrisen as fronteiras,
penso que sairía da faixa o 95 por
cento da poboación porque vivir
alí é imposíbel. O que si existe é
un aumento importante da emigración. Aqueles palestinos que
teñen posíbeis marchan vivir a
Europa ou aos EE UU, conscientes de que nunca poderán volver.
Esta emigración das capas economicamente máis fortes é moi
nociva para o futuro desenvolvemento palestino. Se aqueles que
poderían investir en novos negocios e crearen emprego non están, de que vai vivir o país?
Cisxordania, pola contra,
non sofre embargo.
Non. Pero as condicións de
vida tamén son moi complicadas.
A construción do muro que separa israelís e palestinos vai deixar
sen medio de vida 400.000 agricultores cuxas terras van estar da
outra banda do valado. Malia a
imaxe unitaria que Cisxordania
ten no mapa, na realidade é un
conglomerado de cantóns illados
por puntos de control do exército
de Israel. A xente non pode viaxar
entre o norte e o sur porque precisa duns permisos que Israel non
concede nunca. É tan delirante o
sistema que os mozos de Qalqilia
non atopan mulleres para casar
porque como só hai unha porta na
que entrar na cidade, os habitantes poden pasar até medio ano sen
saíren de alí.
Que pretende Israel con
esas medidas?
A escusa é a seguridade. Para
evitar atentados obrigan os palestinos a gardaren filas de varias
horas camiño da escola ou do
traballo, nunha rutina absurda
que logrou que hoxe en día só
uns centos de palestinos traballen en Israel. O medo dos israelís aprovéitao o poder para infundirlles medo aos palestinos e
ir arrebatándolles o seu territorio. Por exemplo, nos últimos
tempos ocupouse toda a fronteira
entre Cisxordania e Xordania co
fin de que os palestinos só limiten con Israel e dependan deles
para relacionarse co exterior.
No último mes tamén soubemos do enfrontamento armado
entre un grupo de orixe confusa,
Fatah El-Islam, e o exército libanés nun campo de refuxiados.
Cal foi a orixe deste conflito?
Arestora, saber a quen obedece Fatah El-Islam segue a ser un
misterio. Hai quen di que forma
parte de Al-Qaeda, outros din que
está apoiado por Siria. Tamén se
especulou coa posibilidade de
que o patrocinen países árabes do
contorno como xeito de lle facer
de contrapeso a Hezbolá… O
único que sabemos con certeza é
que no campo de refuxiados de
Nar El Bared non pode entrar
ninguén sen permiso do exército
libanés, que vixía todo o perímetro. E se é difícil entrar, máis difícil é introducir armamento pesado. Discernir quen tivo responsabilidade nese asunto é un tema
crucial neste enfrontamento. Outros dous problemas son a fuxida
de 27.000 refuxiados cara a outros campos, obviamente xa ateigados, e as consecuencias deste
último mes de combate. Eu, por
desgraza, penso que cando poidamos entrar imos atopar centos
de mortos e un nivel de destrución moi importante.♦
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Bush nas dúas Europas
XULIO RÍOS
A visita que George Bush realizou re- Norte ou Irán. O Kremlin considera que
centemente ao continente europeo evi- o obxectivo real é vixiar e interceptar os
denciou con nitidez a existencia de va- mísiles intercontinentais en todo o terririas Europas. Mentres no Occidente as torio ruso. O martes 12, ao día seguinte
reticencias dalgúns líderes, mobiliza- da finalización desta xira, o primeiro ministro polaco, Jaroscións e acedas críticas
lav Kaczynski, exprecidadáns acompañaron a súa comitiva, no
ai unha Europa que saba en Radio One o
seu pleno convenceLeste predominou o
prefire ter a capital en mento de que Varsoaplauso dos gobervia e Washington
nantes e o baño de
Washington, países
chegarían a un acordo
multitudes, especialmente en Albania, pa- convencidos de que é na sobre a instalación de
partes do escudo antiís que probabelmente
ingresará na OTAN outra beira do Atlántico mísiles no seu país.
Kaczynski afirmouse
no 2008, onde o presionde se salvagarda
sorprendido pola prodente norteamericano
abandonou o cinismo mellor o seu presente e o posta de Putin de instalar o sistema nunha
habitual do ton diplobase rusa de Acerbaimático para anunciar
seu futuro”
xán en lugar de en
o inminente recoñeceEuropa Central. O
mento da independenaliado polaco, que escia de Cosova, pese a
quen pese, cuestión esta que, no fondo e tá a partir un piñón con Bush, tamén
na forma, tamén divide os países da anunciou o probábel veto de Varsovia ao
borrador da constitución da Unión EuroUnión Europea.
Nunha máis que evidente demostra- pea, que se discutirá na capital belga ención de cales son os seus intereses e prio- tre hoxe e mañá. Ese entendemento con
ridades estratéxicas, Bush pasou con pés Washington e o desentendemento con
de la sobre a proposta alemá para com- Bruxelas son as dúas caras dunha mesbater o quecemento do planeta (que “to- ma moeda.
A viaxe de Bush por Europa demosmou en seria consideración”), mentres
multiplicou os seus xestos de apoio aos trou ás claras que os Estados Unidos
Países de Europa Central e Oriental, que van seguir pisando o acelerador para faaplauden a súa iniciativa de instalar o es- cerse co control do espazo estratéxico
cudo antimísiles que tanto lle irrita a de Rusia co claro propósito de fortalecer a súa posición hexemónica a nivel
Moscova.
O anuncio respecto a Cosova signifi- internacional. Nese camiño, hai unha
ca tamén que a intención dos Estados Europa que prefire ter a capital en WasUnidos é ignorar a proposta de Vladimir hington, países convencidos de que é
Putin e seguir adiante co despregamento na outra beira do Atlántico onde se saldo sistema antimísil en Europa coa escu- vagarda mellor o seu presente e o seu
sa de protexerse e protexernos dos hipo- futuro, no mundo e no continente. O
téticos ataques procedentes de Corea do propio Bush prometeulle a Belgrado

‘H

Non é a primeira vez que o presidente Álvaro Uribe propón negociacións coas Forzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Xa en 2005, agretara a súa vontade
monolítica de limitar os contactos ás balas.
Abandonara o lema “o Estado non negocia
con terroristas”, ofrecendo negociacións cos
dous grupos armados máis importantes de
América Latina: o Exército de Liberación
Nacional (ELN) e as FARC.
Co ELN comezaron con luz e taquígrafos conversas inconclusas na Habana. Coas
FARC non houbo foto pública nas complicadas negociacións para explorar a petición
da liberación de 500 guerrilleiros, en troques de soltar 56 políticos, militares e policías secuestrados.
A iniciativa unilateral de excarcerar
presos das FARC, acontece nun momento
de máxima confusión na vida política colombiana, axitada polo escándalo desatado polas conexións entre a clase política
oficialista e os narcoparamilitares.
A corte suprema de Colombia, tras a
denuncia feita por un ex comandante das
Autodefensas Unidas de Colombia, citou a
18 deputados oficialistas que procuraran o
seu apoio político e económico, na que implicaba o vicepresidente colombiano,
Francisco Santos, e o ministro de Defensa,
Juan Manuel Santos, ou mesmo, o propio
presidente Álvaro Uribe, que aparece nun
vídeo compartindo reunión cun dos dirixentes paramilitares.
Soltar unilateralmente presos das
FARC, sen previo acordo coa contraparte,
réstalle credibilidade a iniciativa. Excarcerar guerrilleiros sen o seu previo consentimento, ou a cambio de delatar perso-

George Bush.

apoiar o seu ingreso na Unión Europea
se facilita a independencia de Cosova.
Toda unha instrución para os negociadores da UE que o día 13 retomaban as
conversas con Serbia, suspendidas en
maio do ano pasado, a propósito da sinatura dun “acordo de estabilidade e
enlace” entre ambas as partes. Parado-

Crónicas do mundo

Neopolítica
narcolombiana
LAUDELINO PELLITERO
as, políticos, comerciantes ou empresas
que tiveron algún tipo de vínculo coas
FARC, é o camiño contrario para xerar
confianza na negociación.
Pode servir de cortina de fume para tapar o escándalo da parapolítica que move o
chan dun dos presidentes con maior aceptación do continente. Unha intelixente estratexia para dominar a convulsa axenda interna.
Aparecer como xeneroso diante da opinión
pública mundial. Sementar a división nas
FARC, que olla cara aos liberados con desconfianza por traidores ou desertores. De-

‘N

sarmar os negociadores das FARC para o
intercambio humanitario, Fabián Ramírez,
Carlos Antonio e Felipe Rincón. Pasarlles a
presión de ter que mover ficha de magnanimidade con algún xesto de xusta correspondencia. Sacar de enriba parte da presión
exercida polos familiares de persoas retidas
polas FARC, moi críticas co goberno.
Secuestrados, que en eufemística terminoloxía gerrilleira, corresponden a persoas
naturais ou xurídicas que teñen lucros superiores ao millón de dólares e que en aplicación da Lei 002 do ano 2001, deben pagar un

ada máis ser liberado Granda,
afirmou que lle ofreceran a liberdade,
cheques en branco ou asilo no país que elixise
a cambio de declarar que estaba amparado
polo goberno venezuelano, ou que existían vínculos
carnais entre Hugo Chávez e as FARC”

xalmente, Cosova pode acabar sendo a
táboa de salvación de Ratko Mladic e
Radovan Karadzic, cuxa entrega era,
até hai pouco, condición sine qua non
para validar o citado documento.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)

imposto de paz. Se non pagan son trasladados ás cárceres do pobo.
Tamén, a petición do presidente francés
Nicolas Sarkozy, foi posto en liberdade Rodrigo Granda, considerado o chanceler das
FARC, secuestrado en Caracas e levado a
Bogotá por paramilitares vinculados ao goberno e por funcionarios corruptos venezuelanos. Excarcerado sen procedemento
xudicial ou administrativo que amparase tal
decisión, sen indulto, sobreseimento, absolución ou amnistía.
Nada máis ser liberado Granda, nunha
rolda de prensa na sede da Conferencia
Episcopal Colombiana, afirmou que cando
o levaron a Bogotá lle ofreceran a liberdade, cheques en branco ou asilo no país que
elixise a cambio de declarar que estaba
amparado polo goberno venezuelano, ou
que existían vínculos carnais entre Hugo
Chávez e as FARC.
Precisamente cara a Venezuela se dirixen ex-paramilitares desmobilizados en
Colombia logo de acollerse aos beneficios
da Lei Xustiza e Paz. Traspasan a fronteira para convertérense en neoparamilitares,
agrupados na organización Aguias Negras, que promove secuestros de gandeiros, como o padecido polo galego Souto,
ou se poñen ao servizo de opositores radicais venezuelanos, que deseñan accións
desestabilizadoras.
Complicada tarefa a que lle agarda á
diplomacia internacional, especialmente á europea, que exerce un papel activo
de mediación nesta crise humanitaria
que se prolonga por décadas. A neopolítica colombiana non facilita o éxito do
seu labor.♦
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Pontevedra acolle o Campionato de Europa en augas tranquilas a partir do 26

A Federación Galega de Piragüismo
acusada de discriminación e clientelismo
CÉSAR LORENZO GIL
A escasos días da celebración en
Pontevedra do Campionato de
Europa de piragüismo en augas
mansas, as relacións entre a Federación Galega desta categoría
e a Dirección Xeral para o Deporte son tensas. Asemade, algúns clubs considéranse discriminados pola actual directiva.
O 26 de xuño comeza nas novas
instalacións do Pontillón do Castro
de Verducido (Pontevedra) o Campionato de Europa de piragüísmo
en augas tranquilas. O que podería
converterse nun grande acontecemento para este deporte en Galiza
viuse enturbado polas difíciles relacións entre a Dirección Xeral para o Deporte e a directiva da Federación Galega de Piragüismo
(FGP). “Penso que padecemos un
problema de diálogo, de vontade
de entendemento”, explica Modesto Tito Teixeiro Valledor, presidente da FGP. “As nosas queixas son
sinxelas: a pista de Verducido non
estivo rematada a tempo e iso impediu que os nosos piragüistas
adestrasen nela con todas as comodidades”, explica Valledor. “A
Xunta non nos deixou utilizar os
hangares e fíxosenos imposíbel camiñar practicamente un quilómetro coa piragua ao lombo. Foi por
iso que David Cal tivo que ir preparar o campionato a Asturias, entre outros inconvenientes”.
A FGP tamén critica que a excluísen do reparto de axudas entre
os clubs. “Entendemos que eles
queiran impulsar un novo modelo
de relación co piragüismo. Dános
mágoa que non se apliquen os nosos baremos porque tiñan moitos
e variados parámetros moi útiles
para coñecer que entidades necesitarían meirande apoio”, explica
o presidente.
Contodo, Valledor pensa que é
posíbel mellorar a comunicación
coa Dirección Xeral para o Deporte e deixa a porta aberta. “Penso
que a distancia entre nós e eles aumenta porque hai determinados
funcionarios que queren que esteamos anoxados. Estou seguro de
que podemos entendernos e aposto plenamente por un próximo
achegamento”. O presidente da
FGP pensa que ese acercamento se
vai producir logo do campionato
de Europa. “Estou convencido de
que vai ser un éxito, de que Pontevedra e Galiza van lucir pola súa
capacidade de organización e que
será un orgullo para todos nós”.
Non obstante, fontes do Goberno galego consideran que a
fenda entre ambas as institucións é
algo máis profunda. Valledor e o
seu equipo, explican, axeitáranse a
un determinado tipo de xestión deportivo-político na súa relación
cos diferentes gobernos do PP. Esta boa relación permitiríalle á federación controlar organismos sobre os que non ten poder legal, caso do Centro de Tecnificación de
Pontevedra, e repartir subvencións

A.G . N .

seguindo criterios pouco claros.
Sabido é, tamén, que na dirección
xeral lamentan profundamente o
escaso recoñecemento que lle fan
ao Goberno galego na preparación
do campionato cando outras institucións, caso da Deputación de
Pontevedra, recibiron soados agradecementos públicos.
Algúns representantes dos
clubs piragüistas quéixanse da redución das axudas públicas. Desde a Xunta recoñécese que o
montante particular talvez pareza

A xestión
do piragüismo na
época autonómica
produciu resultados
moi satisfactorios e
os expertos
consideran que
Galiza podería
participar con
equipo propio nas
competicións
internacionais deste
deporte tendo
seguro o éxito.

menor pero dá dúas explicacións.
Por unha banda, o piragüismo galego sufriu unha mingua de ingresos por culpa da Volvo Ocean Race, que recibiu a maioría do gasto
público para a área de deportes
acuáticos, onde se integra tamén
o deporte da piragua. Por outra
banda, moitos clubs beneficiados
polo anterior sistema de xestión
perderon agora, indican estas fontes, os antigos privilexios e deben
compartir as axudas con outros
que foran discriminados.

Asemade, co cambio de Goberno, a Consellaría de Deporte tivo que facerse cargo dos investimentos na pista de Verducido, que
durante a anterior etapa dependía
de Política Territorial, departamento que, seguindo criterios de
racionalidade, trasladou este orzamento cara a outro máis acaído.
Segundo os datos da dirección xeral, as subvencións ao piragüismo pasaron dos 99.697 euros do 2004 aos 132.700 no
2006. A esta suma hai que enga-

dirlle o custo de Verducido, cifrado en 1.684.755 euros. É dicir, en
termos reais, o investimento neste deporte medrou 18 veces.
A Xunta tamén se defende en
canto aos usos da pista de Verducido. Os problemas para adestrar veñen provocados porque a obra non
está rematada e consideran na dirección xeral unha temeridade dar
licenzas para que alí adestre ninguén. Sobre os problemas que esta
medida lle provocou a David Cal,
Continúa na páxina 22

Da OJE a Xesús Morlán
O piragüismo en Galiza estivo vinculado no tempo do franquismo á
Organización Juvenil Española,
pertencente á Falange Española.
Contan moitas persoas dese deporte de que xa iniciada a Transición
era corrente ver directivos de diversos clubs cargando pistola.
Aqueles tempos pasaron pero
a relación entre este deporte e a
política mantívose. É pública a
amizade entre o presidente do
PP, Mariano Raxoi, e o presidente da Federación Española de Piragüismo, Santiago Sanmamed.
A xestión do piragüismo na
época autonómica produciu resultados moi satisfactorios e os expertos consideran que Galiza podería participar con equipo propio
nas competicións internacionais
deste deporte tendo seguro o éxito. Non en van, o Tudense está
considerado o mellor equipo do
Estado e nomes fundamentais

desta disciplina no panorama español son galegos, caso de Teresa
Portela e David Cal. Unha férrea
disciplina (con concentracións de
até nove meses) e un control centralizado do deporte mediante un
sistema piramidal dominado pola
federación española deron os froitos en canto a resultados.
Adestrador dos dous é Xesús
Morlán, personaxe polémico, admirado por moitos por consideralo mentor de Cal e facer posíbel que conseguise unha medalla
de ouro e outra de prata en Atenas; criticado por outros ao pensaren que ten demasiado poder e
asumiu maior protagonismo que
os deportistas que adestra.
O adestrador do Tudense Estevo Alonso acusa directamente a
Morlán de boicotear a presenza
de Ana Varela no europeo. “Ana
abandonou hai uns meses a concentración porque estaba esgota-

da”, explica. “Máis tarde incorporouse aos adestramentos no
noso club e pactamos con Sanmamed que estaría na selección.
O presidente aceptou pero encontrouse coa negativa de Morlán,
que porfiou en evitar que ela volvese á selección por ter abandonado a concentración. Esta actitude conservouna até o final, pese a
todas as xestións, tanto nosas como da federación española”.
Alonso considera que Morlán ten un exceso de egoísmo.
“Non se decatou de que David
Cal é un fenómeno, de que as
medallas non as gañou el”.
Morlán tivo noutrora problemas con outros dos seus adestrados. Teresa Portela chegou a
abandonar a súa disciplina ao
sentir invadida a súa vida privada polo técnico, que fiscalizaba
as súas relacións persoais e a
súa conduta fóra da piragua.♦
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que en conveniencia deportiva. Así
fontes do Goberno negan que a nos estamos encontrando con promarcha do medallista cangués teña bas que acaban por seren inútiles
relación coas obras xa que está do- para os rapaces porque os percorridos non pensan nos
cumentado que
piragüistas que van
Cal viaxa a Trasoontes
do
Goberno
competir senón
na preparar a temnoutras cousas
pada de verán desde o 2004, antes negan que a marcha alleas completamente ao deporte”.
do éxito dos Xo- do medallista
Diferenzas coa
gos Olímpicos de
FGP ten tamén o
Atenas.
cangués teña
Club Kaiak Tudense, que adestra
Queixas dos clubs relación coas obras
Estevo Alonso.
xa
que
está
“Denunciamos a
A relación entre a
actual directiva
FGP e algúns clubs documentado que
porque pensamos
tamén son difíciles.
Dous son os máis Cal viaxa a Trasona que non se respectaron os dereitos
belixerantes
c o equipo de Va- preparar a tempada democráticos nas
últimas eleccións
lledor, curiosamen- de verán desde o
(celebradas no
te os que están considerados como os 2004, antes do éxito 2006). Esperamos
unha resolución
máis competitivos
de Galiza. Andrés dos Xogos Olímpicos que evite abusos
de poder”, explica
Castaño preside o
de Atenas.
Alonso. O TudenClub Torres de Case é o mellor equitoira e considera
po do Estado, con
que existe discrivarios campións
minación por parte
estatais
e
nacionais
en todas as cadas autoridades federativas. “Non
sería conveniente deslindar a actua- tegorías e un grupo de 120 deporción da FGP da Federación Españo- tistas traballando en todas as faila de Piragüismo porque ámbalas xas de idade.
A pesar destes éxitos, Alonso
teñen moitas semellanzas no xeito
de actuaren”, explica, ao tempo que considera que hai clara discriminación
por parte das federacións
recoñece que as queixas do seu club
son puntuais e que non impediron o galegas e españolas cara a eles.
diálogo mutuo. “Pensamos que dis- “Sabemos ben que os criterios de
criminan os nosos deportistas ao escolla sáense moitas veces dese
non contar con eles nas seleccións estrito plano técnico”, conta. “Teespañolas. Sempre nos din que a mos probas de que cando preparan
súa escolla ten razóns técnicas. Po- as seleccións non se guían só por
demos entender as súas xustifica- cuestións de excelencia deporticións porque afirmar o contrario se- va”. O preparador pon o exemplo
ría como dicir que o seleccionador de Ana Varela. “Esta piragüísta do
de fútbol non pode escoller libre- noso club quedou excluída da semente os seus xogadores pero non lección española que vai competir
nos convence a explicación”. Casta- no Campionato de Europa a pesar
ño láiase de que nalgúns aspectos a de ficar en sexta posición na proba
federación non teña en conta aspec- clasificatoria. E iso que se selectos técnicos básicos. “Cando plani- cionaron 12, o que demostra que
fican regatas pensan moito máis en os criterios de escolla non son decriterios de beneficio económico portivos senón políticos”.♦
Vén da páxina 20
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Os críticos consideran que
ten pouco fondo e que é incómoda para a competición

As eivas da pista de Verducido
Cando se inaugure a pista de
augas calmas de Verducido o 26
de xuño desvelaranse algunhas
das previsións que a xente do
piragüismo intúe do resultado
final desta obra. Os máis críticos consideran que a sede do
Campionato de Europa ten eivas de difícil solución que lle
restan competitividade e que
poñen en cuestión a modernidade e idoneidade das instalacións.
O adestrador do Club Kaiak
Tudense Estevo Alonso é un
dos técnicos que máis reflexionou sobre os problemas que se
poden derivar da pista do Pontillón do Castro. “A primeira decisión errada foi escoller ese en-

coro para situar a pista”, analiza. “Non chegaba aos 1.000
metros de longo e houbo que lle
engadir unha parte que permitise as manobras e a freada das
piraguas. Isto supuxo que hai
unha parte do percorrido que só
ten dous metros de profundidade. Nesas condicións, na época
estival adoitan acumularse herbeiras (o que se coñece no mundo do piragüismo como algas),
que se enredan nas pas”.
Alonso tamén coida que a
pista non é o suficientemente
cumprida para permitir comodidade nas manobras. “Tanto na
colocación das piraguas nas canles como na parte da pista onde
as piraguas frean, hai pouca

marxe. Coas velocidades que se
alcanzan, vailles ser moi complicado moitas veces pararen antes
de saíren dos límites da pista”.
Para Alonso, un dos erros
foi inspirarse na pista de Duisburgo (Alemaña) para construír a de Verducido. “Hai instalacións en Polonia ou en Eslovenia moito mellores que
ben se puideron copiar para o
caso galego”.
O técnico, malia todo, recoñece que a FGP vai ter unhas
moi boas instalacións e relaciona
a personalidade de Santiago
Sanmamed con Pontevedra. “Alí
está a sede da FGP, de alí procede el… Este proxecto é un logro
que el asume como persoal”.
Pensando en Alemaña
Outra das incógnitas de Pontevedra 2007 é saber cal será o resultado deportivo para os piragüistas galegos. Fontes deste
deporte consideran que houbo
desidia federativa á hora de potenciar os deportistas propios,
caso de Teresa Portela, que non
vai participar en k-1 de 200 metros, unha das súas especialidades. Estas mesmas fontes consideran que a estratexia procura
que haxa un fracaso deportivo
para cargar de razón a crítica
contra a Xunta.
En cambio, na FGP xustifican a decisión sobre Portela con
argumentos deportivos. “A nosa
prioridade é lograr o éxito nos
Xogos de Pekín 2008. E onde se
decide quen vai a eses xogos é
na Copa do Mundo de Alemaña
de agosto”, reflexiona Modesto
Teixeiro Valledor. “Esta continxencia marca, moi ao noso pesar, todo o desenvolvemento
deportivo do Campionato de
Europa. Temos que potenciar as
probas de carácter olímpico (as
de 200 metros non o son) e ser
conscientes de que o rendemento dos nosos deportistas non vai
ser o axeitado porque o seu calendario preparatorio está enfocado a render mellor dentro de
mes e medio”♦

Comeza a xira
de despedida
dos Cempés
Despois de doce anos de traxectoria, o grupo folk Os Cempés despídese do seu público cunha xira polo Estado durante todo o verán. Os que elevaron á categoría de himno o
tema Sara, Sariña, inician o percorrido o 23
de xuño en San Sebastián de Los Reyes, no
marco da XXII Mostra da Música Tradicional. O 7 de xullo estarán en Ferrol, na Carpa
Mariñeira, o 14 en Cabana de Bergantiños,
o 21 en A Fonsagrada, o 24 en Ourense e o
27 en Cervo. Cinco discos e a súa vertixinosa concepción musical fixéronos merecedores dun oco na historia do folk galego.♦
Paula Carballeira.

O Pino acolle a I Festa
da Narración Oral
Os contos do Camiño e as historias populares artellan a I Festa da Narración Oral de
Galicia que se celebra no concello do Pino
o 7 de xullo. Coa súa celebración preténdese recuperar unha das fórmulas orais máis
características da nosa tradición oral. Candido Pazó ofrecerá xunto con Xabier P. Docampo dúas das conferencias que compoñen o programa, que tamén inclúe obradoiros e a actuación de Ugia Pedreira. Haberá ademais un maratón de contacontos
no que participarán, entre outros, Carlos
Blanco, Iolanda Abrei e Paula Carballeira.♦

Créase o Foro
do Audiovisual
Definir estratexias e analizar as necesidades da industria da imaxe son os obxectivos cos que nace o Foro Audiovisual de
Galicia. A presentación do proxecto, unha
iniciativa da Presidencia da Xunta de Galicia e da Fundación Caixa Galicia, tivo
lugar o pasado 18 de xuño. No acto, Pérez
Touriño reafirmou o compromiso da Xunta co sector, tanto no que corresponde ao
apoio financeiro como á promoción interna, a formación continua e de calidade e a proxección exterior. O acordo asinado prevé que a fundación contribúa na
posta en valor dos fondos do CGAI.♦

Todo
Pamuk
en galego
Galaxia
publicará en
galego todas
as obras do
último premio
Nobel de
Literatura Orhan
Pamuk, ao ritmo
de dous títulos
por ano.
O primeiro en
editarse será
O castelo branco.
Xerais publica,
simultaneamente a outros
idiomas, a última obra de
Updike, Terrorista. Pola súa
parte, a editorial Rinoceronte
ten nada menos que vinte e
dúas obras en proceso de
tradución. Sotelo Blanco
editará unha antoloxía
de contos do catalán
Quim Monzó.
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As páxinas galegas
de Pamuk, Berger e Schlink
Terrorista, de John Updike, xa está á venda
CÉSAR LORENZO GIL
Orhan Pamuk, John Berger e Gerhard Schlink “falarán” galego nos próximos
meses. As editoriais galegas
preparan diferentes novidades literarias e ensaísticas de autores estranxeiros.
Os editores galegos seguen
convencidos de que non hai desenvolvemento posíbel da nosa
industria literaria sen tradución. Proba diso son as constantes novidades internacionais
que se trasladan ao galego, que
comparten andel con clásicos
de todo tipo e orixe que se
achegan á nosa lingua.
Desde o 22 de xuño está á
venda Terrorista (Xerais), de
John Updike. O libro sae en galego ao tempo que o fai en castelán e catalán, logo de ter un amplo éxito no Reino Unido e nos
EE UU. “Updike non é un autor
de masas porque a súa literatura
é difícil mais nesta novela optou
por un tema e un estilo que o fan
máis accesíbel”, explica o director de Xerais, Manuel Bragado.
“Esperamos que o público galego se achegue con agrado a este
autor, até agora inédito no noso
idioma”. Terrorista conta a historia do estadounidense Ahmad
Ashmawy Mulloy, un rapaz de
18 anos que acaba involucrado
na preparación dun atentado
contra un túnel en Nova York. A
tradución é de Lara Domínguez.
Xerais non quere que o espírito desta tradución sexa un feito
illado na colección de narrativa.
A editora prevé publicar dúas ou
tres novidades internacionais de
primeiro orde cada ano.
Ademais, a colección ‘Fóra
de xogo’, pensada para os lectores adolescentes, contará cun
25 por cento das súas novas
obras froito de traducións. En
breve publicarase Cando
Wendy aprendeu a voar, de Andreu Martín e tamén O goberno
do reino, de Herbie Brennan,
terceira parte da triloxía sobre
os elfos deste autor irlandés.
A editorial que dirixe Bragado está a piques de presentar a
nova colección ‘Xabaril’, dedicada aos grandes clásicos xuvenís. “É algo máis que unha actualización da ‘Xabarín’. Os
textos están revisados e a edición do texto e as portadas está
moi coidada”, indica o editor.
Como primeiros títulos aparecerán O escaravello de ouro, de
Edgar Allan Poe, e O can dos
Baskerville, de Arthur Conan
Doyle. E antes de final de ano
publicaranse Viaxe ao centro da
Terra e A volta ao mundo en 80

John Updik coa familia e, á dereita, John Berger.

días, de Jules Vernes, e Venres
ou a vida salvaxe, de Daniel Defoe. Esta serie está previsto que
presente catro títulos anuais.
Bragado tamén anuncia que
haberá unha tradución de teatro
ao ano e adiantou que en breve
sairá unha tradución d’O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade.
Tamén co apoio deste organismo, amais do do Ministerio
de Asuntos Sociais, aparecen
dúas novidades da colección
‘As letras das mulleres’, de Sotelo Blanco. Escritos políticos e
literarios, de Olympe de Gouges, e O moinante & A segunda
parte do moinante, de Aphra
Behn, xa están na libraría.
Sotelo Blanco publicará proximamente unha antoloxía de
contos do catalán Quim Monzó
cuxo título aínda non está perfilado. Monzó é un dos máis im-

portantes autores cataláns e xa
se traducira nunha ocasión ao
galego: no 1991 publicouse A
magnitude da traxedia (Positivas). En literatura infantil, a editorial publicará tamén As aventuras de Uliana Karaváeva, de
Darja Vandenburg, en tradución
de Perfecto Andrade, para a colección ‘Ordenador’.
De Schlink a Kierkegaard
Galaxia ten aínda frescas dúas
novidades internacionais, Fuxir,
de Jean-Philippe Toussaint, e
Non me deixes nunca, de Kazuo
Ishiguro, dentro da ‘Biblioteca
Compostela’, que conta coa colaboración da Concellaría de
Cultura de Santiago. Durante o
verán publicarase O retorno, do
alemán Gerhard Schlink, dentro
desa mesma colección. O retorno é a nova obra do autor d’O
lector e quere ser unha crónica

da Alemaña do século XIX a través dos recordos e a memoria.
Un rapaz vai vivir cos avós a
Suíza fuxindo da miseria da posguerra. Alí vai descubrir por casualidade a historia dun soldado
dado por morto na fronte rusa e
que, ao volver, descobre que a
muller casou con outro. Ese relato vaise ver interrompido durante anos pero xa cando o mozo se
fai profesor de universidade seguirá pescudando naquel asunto
e tamén no seu propio pasado.
Con máis demora a Biblioteca Compostela vai acoller a primeira obra do último premio
Nobel de literatura, Orhan Pamuk, O castelo branco. “A nosa
intención é publicar a obra completa deste autor na nosa lingua”,
comenta Carlos Lema, director
editorial de Galaxia. “Tan pronto
poidamos traduciremos ao galego O museo da inocencia” obra
que o escritor turco aínda non re-

Menos títulos
para non saturar o mercado
O director editorial de Galaxia,
Carlos Lema, cre necesario insistir na produción de obras procedentes de linguas estranxeiras
para desenvolver a nosa industria cultural mais advirte da necesidade de adecuarse aos ritmos
do mercado. “Temos que manter
un equilibrio constante entre a
continuidade necesaria da política de traducións e a propia capacidade dos lectores de aprehender as novidades”, recalca. “O
lector ten que percibir que hai
unha idea seria que produce froitos cada certo tempo pero non
pode sentirse abafado por moitos
títulos tan seguidos que non os
poida dixerir. Facer o contrario
sería pór en risco o proxecto.”
Semellante idea ten o director de Xerais, Manuel Bragado.
“A saúde do modelo de tradu-

cións depende da interacción
cos lectores”, explica. “Para
que traducir ao galego? Para
aumentar a influencia do noso
idioma e a viabilidade das nosas letras. Ese obxectivo ha de
cumprirse tendo en conta os límites da nosa economía”.
Moisés Barcia, director de
Rinoceronte, advirte da necesidade de promover as novidades
nos medios de comunicación.
“Cando publicamos Arthur e
George, de Julian Barnes,
adiantámonos cinco meses á
aparición da novela en castelán. Esta vantaxe teórica non
nos deu resultados. A novela
apenas se vendeu. Foi cando
se empezou a falar nos medios da edición castelá que os
lectores reaxiron e comezaron
a comprar a tradución ao ga-

lego grazas a esas sinerxías”.
Lema é escéptico sobre esa
relación “especial” coas traducións ao castelán. “Nós traducimos para ampliar o noso campo
literario e dotalo de autonomía.
O idóneo é que camiñemos cara
a un modelo de escolla de títulos
para traducir que supere o mercado en castelán e tome como
referencia a propia valía dos libros e os autores e estea aberto
ás dinámicas doutros mercados,
tamén próximos, coma o francés
ou o italiano”, afirma. “Fuxir é
un libro moi interesante que non
está traducido ao castelán e que
eliximos sen saber se nese tempo aparecería unha versión nesa
lingua. Hai que convencer o lector de que o que traducimos ten
calidade e interese suficiente de
seu, sen maiores adubíos”.♦

matou. “Para o 2008 tiraremos
do prelo outras dúas novelas de
Pamuk”. Para estas traducións
Galaxia conta con Barhug Aykan, profesor na Escola de Idiomas de Santiago, que terá a colaboración de Eva Almazán.
Xustamente, Almazán traducirá A vida íntima de Martin
Frost, de Paul Auster, que consta do guión do filme do mesmo
nome (que se presentará ao
mesmo tempo da presentación
do libro no Festival de Cinema
de Donosti) e unha entrevista
longa sobre a realización da
propia película. “É a primeira
vez que se logra publicar en galego un guión contemporaneamente coa presentación cinematográfica”, subliña Lema.
Para setembro ou outubro
prevese, asemade, que apareza
Camposanto, de W. G. Sebald,
obra póstuma do prestixioso
autor alemán composto dunha
crónica de viaxes a Córsega e
diferentes traballos críticos sobre literatura. “Esta obra é unha das grandes apostas de Galaxia e sentímonos moi orgullosos de presentar este autor
en galego”, comenta Lema.
Do alemán tamén verteu en
tempos Álvaro Cunqueiro un
grupo de poemas de Friedrich
Hölderlin que agora aparecerán
xuntos nunha nova edición da
colección ‘Dombate’. E de Johann Wolfgang Goethe publicará Galaxia As mágoas do mozo
Werther, en tradución de Francisco Mariño e Sabine Geck, coa
colaboración de Anxo Angueira.
“Esta obra foi todo un reto para
os tradutores porque quixeron
romper os estereotipos sobre este escritor que espallaron moitas
versións das súas obras para recuperar o Goethe máis popular e
narrativo, que neste libro se axeita á linguaxe epistolar común na
época na que está escrita, moitas
veces rachando as normas sintácticas”, explica Lema.
Na mesma colección, ‘Clásicos universais’, publicarase Tres
contos, de Gustave Flaubert –a
tradución é de Emma Lázare–,
que se compón de “Un corazón
simple”, “Herodías” e “A lenda
de San Xulián, o hospitalario”.
“Estes contos deixaron unha
fonda pegada na nosa tradición
literaria”, sinala Lema. “É fundamental para os lectores galegos coñecer estes textos”.
Tamén se prepara unha tradución para a colección de ensaio. Prólogos. Lectura lixeira
para certos estamentos segundo tempo e ocasión, de Søren
Kierkegaard, é un conxunto de
traballos filosóficos breves.♦
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Rinoceronte publica a
primeira obra orixinaria do xaponés
A editorial lanzou xa 13 títulos e ten outros 22 en proceso
CÉSAR LORENZO GIL
En xaneiro do 2006 aparecía o
primeiro volume da nova editorial Rinoceronte, O bosque dos
raposos aforcados, de Arto Paasilinna. Ano e medio despois, o
selo ultima a saída do prelo d’O
muiñeiro ouveador, tamén do
escritor finés, asemade traducido por Tomás González Ahola.
Entre ambos os títulos hai
outros 12, en tres coleccións
que agora se incrementan con
dúas novas series, ‘Inversa’ e
‘Poesía’. ‘Inversa’ publicará
dous poemarios galegos en
versión castelá, Larga noche
de piedra, de Celso Emilio Ferreiro e Gramática del silencio,
de Eusebio Lourenzo Bailerón.
Na colección ‘Poesía’ aparecerá en breve unha antoloxía da
creación da rusa Anna Akhmatova, que consta de traballos da
súa primeira época, máis “luminosa” e dos poemarios completos Réquiem e Poema sen heroe,
da etapa sombría. A tradución é
de Ekaterina Guerbek. Asemade
estase a preparar a edición da
obra completa canónica –a publicada en vida do autor– do
grego Konstantinos Kavafis, traducida por Iolanda Vilarchao.
Na colección ‘Clásica’ –dedicada a volumes previos ao
1950– publícase nas próximas
semanas O desfalco, do ruso Valentin Kataiev, tamén da man de

Kasunari Kawabata. Á dereita, Moisés Barcia, director da editorial Rinoceronte.

Guerbek. “A nosa idea é demorar máis o ritmo de publicación”, explica Moisés Barcia,
director da editorial. “Este ano e
medio serviunos para calibrar o
comportamento do mercado e
queremos reorientar o noso traballo para volvelo máis eficaz”.
De todos os xeitos, as novidades para este ano son moitas.
Arestora, Rinoceronte ten 22 títulos nalgún punto do proceso de
produción e todas as series preparan novos libros. Na colección
‘Contemporánea’ aparecerá A
casa das belas adormentadas,
de Yasunari Kawabata, traducida
do xaponés por Mona Imai. “Este é o primeiro texto que se traduce do xaponés ao galego pola
vía directa e foi todo un reto”, di
Barcia. “Cando se trata con esa

lingua non só hai que calibrar o
sentido das palabras e as frases
senón o propio valor cultural e
filosófico. Por exemplo, sentirse
un infeliz, un coitado, para un nipón é o peor que un se pode sentir. Ese nesgo hai que marcalo na
tradución”.
Tamén nesa colección prevese publicar A casa de Mango
Street, de Sandra Cisneros (traducida por Alicia Meléndez), Un
xiro postal, do senegalés Ousmane Sembene (inédito no Estado español) e Porca terra, de
John Berger, traducida por Xoán
Abeleira. “A nosa idea é lanzar
este libro cando o autor visite
Galiza nun congreso literario
previsto para dentro duns meses
en Betanzos”, comenta Barcia.
Onde tamén haberá novida-

des será na colección ‘Vétera’,
pensada para textos antigos. Tras
o Decamerón, de Giovanni Bocaccio, Rinoceronte quere traer o
galego libros fundacionais das
tradicións literarias europeas, caso do Kalevala finés (que xa prepara Ahola), o Beowulf (escrito
en inglés antigo) ou unha recompilación de sagas islandesas medievais. “Nesa obra fálase da suposta chegada a América, unha
terra que os noruegueses chamaban Terra do Viño”.
A experiencia destes meses
valeulle a Rinoceronte para coñecer cal é o xeito máis útil de
cumprir o seu obxectivo de enriquecer a nosa literatura con bos
textos foráneos. “Queremos especializarnos. Ensaiamos a dupla vía de publicarmos novidades de autores consagrados e, ao
tempo, presentar autores e literaturas practicamente descoñecidas para nós”, recorda o director
da editora. “E coidamos que onde mellor podemos render é nesa viaxe literaria a espazos distintos ao noso, presentándolles
aos galegos unha pinga do enorme mar de letras que se crean
ano tras ano en todas as partes
do mundo, non só nos países anglosaxóns. Queremos que as nosas coleccións gañen cos beneficios que lle dá a un libro o paso
do tempo e a propia valía do texto por riba do seu autor”.♦

A hora
da cenoria
HEIDI KÜHN-BODE

Á

volta de Berlín hai serios problemas para
achar a primavera na
miña patria do santo queixo;
ai Santa Marlene, hei supoñer
que ante as pirexias e fogaxes
de San Xoán a primavera
mesma tomou os hábitos nun
mosteiro. Á miña volta, a marabillosa e incolora Galiza
amosa o seu verde municipal
sen abrocho nin chor, de lonxe
saúdan unhas deslucidas
torres de cemento de
cemiterio... como medraron
nos 13 días da miña ausencia!
A paisaxe é irrecoñecíbel.
Die Stunde der Mohrrübe,
(A hora da cenoria) que tradicionalmente é celebrada ás
cinco da mañá, como demanda a tradición, polos centos de
ben nutridos e cebados coellos
salvaxes da miña santiña Berlin, mit einem lautlosen und
doch leidenschaftlichem und
revolutionärem Tanze, (nunha
silandeira danza apaixonada e
aínda así revolucionaria)
como di a desparafusada veciña nosa Edeltraude, miña inocencia! Que frenesí, que delirio polos coellos e o seu Adolfo, cuxa única afección
amorosa é o licor das herbas
máis sospeitosas de Mecklenburgo-Antepomerania, comunidade, por outra banda, que
viu chegar á luz á nosa Angela. Que macho trouxo directamente da súa casa ao
balneario de Heiligendamm!
O profesor Sauer fixo de anfitrión das damas con grande
acerto. Quen foi a máis pegañenta e ousada? A dama Cherie Blair que tomou entre risos
e sorrisos moito Pink
Champagne; tamén Laura
Bush lle deu un bico ao home
de Angela Merkel e até quixo
pasear co profesor Sauer ela
soa pola praia de
Heiligendamm! Ljudmila Putina, certamente desabrigada,
case que cae nos seus brazos.
Ah, pero... voilá Cécilia, erótico exemplar! A beldade non
lle adicou nin unha ollada
dende enriba ao seu conde
húngaro Sarkozy; deixou moi
patente que para ela é
monocorde o efémero e reducido pequeno dos grandes
tacóns, que plantón! Liscou ao
día seguinte, non sen despedida agarimosa do home de Angela, chamada Angel polo home de Laura. Claro, como
Bush tolea por Angel non foi
difícil chegar até o famoso valado de espiño: estivemos dez
mil silentes manifestantes case metidiños na súa crema de
espárragos. Sobre a valla, o
Stacheldrahtzaun, fixeron un
canto moi cáustico nos
cabarés políticos.♦
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De soños e delirios
Influencias, pericias e irregularidades en M.A. Murado
Título: O soño da febre.
Autor: Miguel Anxo Murado.
Editorial: Galaxia.

Seguindo aquela exitosa estratexia, xa empregada en De soños e derribos, de botar man
de interpolacións entre relato e
relato
que
axude a pre- Manter
sentar (o libro o mesmo
iníciao unha),
nivel nun
construír
e
manter viva libro de
na mente do contos
lector (as si- é algo
tuadas entre xa de por si
as historias in- complexo,
termedias), e non é
recuperar (a
doado
que pon cabo
ao libro) a at- evitar que
mosfera na- uns estean
rrativa que se mellor
pretende para resoltos
o conxunto, que outros.
Murado retorna aos trinques das librarías con este O soño da febre.
Algúns dos mellores momentos do libro están aquí, nestes
fragmentos de natureza híbrida, fondamente narrativos, e á
vez divulgadores das pescudas
do autor sobre o tema da febre.
Estes fragmentos sitúanse entre o plano do real e o fantástico; Miguel Anxo Murado bota
man do plano fantástico para
actualizar o real. Trátase dunha confusión que xera inquedanza no lector rapidamente e
que ofrece moitas posibilidades de sorprender co remate,
de aí a súa efectividade. Unha
confusión que ten sido de moita rendibilidade na literatura
mínima ou ultrabreve, de feito
algúns dos máis coñecidos microcontos (pénsese en “Borges
e máis eu”, de Borges, ou “Cacería” de Ednodio Quintero,
por dicir dous exemplos)
constrúense sobre ese xogo de
espellos. Por outra banda, o
lector encara a lectura destes
fragmentos co interese extra
de saber que neles asistirá á
posta en valor dun fenómeno
tan vulgar (quen non o padece?) e á vez tan descoñecido.
A xénese de O soño da febre, explícase precisamente
como a vontade de querer saber, a partir dun acceso febril
real, das descubertas reveladoras que nos vai transmitir, e
seguramente tamén da crenza
de que a literatura constitúe un
sistema de realidades alteradas, como a febre. Isto leva ao
autor a retomar algunhas historias xa escritas (“Os outros”,
por exemplo, xa estaba en Materia prima. Relatos contemporáneos, Xerais, 2002) e outras que pensara e nunca escribira, que, a carón dos proxectos que lle veñen á mente, es-

Miguel Anxo Murado.

tán todos infestados da febre,
do delirio. Non é de estrañar
que a lectura destas historias
nos lembre algúns autores do

A.G . N .

XIX. Maupassant, Poe, sobre
todo, e non só por concomitancias temáticas –e do tema
coas propias vidas dos dous

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

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

2. O SOÑO DA FEBRE.
Miguel Anxo Murado.
Galaxia.
3. TRINTA E DOUS DENTES.
Xabier López López.
Galaxia.
4. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.
5. NEW YORK, NEW YORK.
Inma López Silva.
Galaxia.

2. AS LAREIRAS EN GALIZA.
Varios autores.
Ediciós do Castro.
3. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.
4. FEISMO? DESTRUÍR UN PAÍS.
VV.AA.
Difusora.
5. OS RÍOS DE GALIZA.
VV.AA.
A Nosa Terra.

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

mestres do XIX– ou da atmosfera delirante das historias senón tamén pola pericia que
Murado demostra nalgunhas
das historias aquí recollidas.
Se a Les bijoux ou La parure
as entrecruzamos coas atmosferas agoniantes e misteriosas
de Poe ben podiamos obter
“Jan van Riis, xoieiro”, o primeiro dos contos de O soño da
febre.
Alías, o lector detectará
doadamente outras influenzas,
como por exemplo a dos esquemas narrativos da literatura oral tradicional, inclusive a
dos relatos para crianzas.
Sempre coa confusión realidade-ficción, vixilia-soño, delirio-realidade como eixo temático. Nestes termos ou como se queira formular, o certo
é que o esquema torna repetitivo e, malia os esforzos que
Murado pon na ambientación
das historias localizándoas en
lugares fóra da Galiza e en
distintos espazos temporarios,
chega un momento no que xa
non sorprenden tanto porque
tornan previsíbeis, no que as
historias funcionarían mellor
de xeito illado que no conxunto do libro. Alén disto, cómpre ter en conta que aquela
pericia inicial, avanzada a lectura, non se mantén por igual
en todas as historias. Xa falamos antes do rendemento que
a literatura mínima ou ultrabreve tirou da confusión realidade-ficción e non andariamos errados se pensasemos
que aquí hai algunhas historias que quedarían agradecidas cun tratamento máis breve. As de Murado son historias que non ultrapasan a ducia de páxinas, certamente,
mais aínda así.
Manter o mesmo nivel nun
libro de contos é algo xa de
por si complexo, non é doado
evitar que uns estean mellor
resoltos que outros. Algúns
aspectos hai que, porén, indican sen dúbida que o volume
debera esta traballado máis a
conciencia. Por exemplo o
pouco racional, moi arbitrario, uso das notas; Murado é
bastante proclive a empregalas, ás veces de xeito totalmente desnecesario, o que
contrasta con outras ocasións
nas que si serían necesarias e
non hai traza delas. Por exemplo, acontece isto coa selección de palabras estranxeiras
das que se ofrece tradución.
Noutras ocasións opta por
ofrecer a tradución inmediatamente despois do termo traducido, non semella que reflexionase moito sobre isto porque existen métodos de integración moito mellores.♦
XOSÉ M. EYRÉ

O sorriso de Claudia, de Xosé
Henrique Rivadulla Corcón,
con ilustracións de Andrés
Meixide, conta a historia dunha meniña que recibe
unha inesperada visita. Desde
esa noite
vaise dedicar a intentar coidar
do medio
ambiente e
evitar que a contaminación e o
lixo derramen a beleza do
mundo. Mais a pelexa non vai
ser doada. Edita Sotelo
Blanco.♦

Para os meniños
Xerais publica tres novos títulos da súa
colección
‘Merliño’.
¡Lume! (Dona Landra
contra a Lapa), de Alberto Varela
Ferreiro explica o que sucede nun bosque
cando arde.
Remoldiño vai á
feira, de Xoán
Cuba, con ilustracións de
Óscar Villán, narra as aventuras dun caracol camiño de
Monterroso. A carreira de sacos, de Silvia Pazos Hermida,
con ilustracións de Rodrigo
Chao lévanos a unha
disparatada competición.♦

No profundo
do mar
Un pequeno peixe aprende a
explorar o fondo mariño e a
coñecer como sobrevivir pese
ao seu tamaño.
Velaí o argumento de Nadarín, de Leo
Lionni, unha
fábula sobre a
necesidade de
usar o enxeño
ea
intelixencia
para superar as
dificultades e
facerlles fronte
ás desvantaxes da vida. Edita
Kalandraka.♦

Poemas
con números
Pep Bruno e Mariona Gabassa
publican Libro de contar, un
poemario
para
primeiros
lectores
que xira ao
redor dos
números.
Para cada
cifra búscase un xeito divertido e
enxeñoso de deixala na
memoria dos cativos, acompañado con debuxos a toda cor.
A tradución ao galego é de
Marisa Núñez. Edita Oqo.♦
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Ollando o mundo
Unha novela reeditada e un
conxunto de vivencias na maior
cidade do mundo. Esas son as
propostas d’A compañía
clandestina de contrapublicidade, de Marilar Aleixandre, premio
‘Álvaro
Cunqueiro’
1997 (a
historia dunha vinganza
coa sociedade
de consumo
como pano de
fondo) e de New
York, New York,
de Inma López
Silva, resumo
dun blog sobre o descubrimento
da metrópole. Edita Galaxia.♦

Debú
A vinganza da mantis, de
Paloma Calvo Varela, é un conxunto de once relatos nos que a
autora, nada no 1986, dá a súa
novidosa
visión. Para
Henrique Rabuñal, autor
do prólogo, a
obra é “un abano de temas
que van desde a
droga ao paro,
desde a familia
ao mundo
negro, desde o
desexo á vacuidade metafísica”.
Edita Espiral Maior coa colaboración do Concello de Arteixo.♦

Número 100
Fina Casalderrey é a autora
encargada de sumar o primeiro
cento da colección ‘Fóra de xogo’ de Xerais, pensada para o
público xuvenil. A pomba e o
degolado conta a historia
dun coitado,
André, acosado en cada recreo por dous
matóns de instituto. Para curar as súas penas, nada
mellor que unha agradábel
conversa nun chat cunha misteriosa amiga virtual, Pomba.♦

O pulso feminino
Xerais publica as dúas últimas
novelas de dúas potentes voces
da nosa narrativa. Benquerida
catástrofe, de Teresa Moure,
é a nova
obra dunha
das autoras
máis
premiadas
dos últimos
anos, que segue a
reflexionar
sobre a identidade feminina. Case perfecto, de Marina
Mayoral, é un
xogo sobre a
aparencia e a realidade cunha
trama digna dun thriller.♦

Entretemento e intelixencia literaria
Kazuo Ishiguro publica en Galaxia a súa última novela
Título: Non me deixes nunca.
Autor: Kazuo Ishiguro.
Editorial: Galaxia.
Tradución: Eva Almazán.

Hai que comezar por dicir que
Non me deixes nunca é un deses libros que obterá o favor de
toda caste de público, como
proba o feito de que recibise o
Premio de Novela Europea Casino de Santiago, outorgado
precisamente polos lectores.
Igual que en
The remains of É esta
the day, o seu unha novela
meirande éxito
até o de agora, de college,
Kazuo Ishigu- de misterio
ro consegue e tamén
con el actuali- futurista
zar unha fór- pero
mula que ma- cuxo fin
nexa con sin- é salientar
gular pericia e
que atopa os o papel
seus alicerces da infancia
na gran tradi- no destino
ción narrativa das persoas.
inglesa, comezando polos
pesos pesados do século XIX e
facendo unha parada máis que
significativa nese prodixio de
indagación da memoria que é a
Lolita de Nabokov. Porque como en moitas das obras de Ishiguro, non existe aquí un argumento no sentido convencional
do termo, senón unha sutilísima elaboración das lembranzas
da narradora –Kathy H.– que
vai espallando pistas sobre o
que acontece e que, movéndose
cun exemplar equilibrio entre o
presente e o pasado, acaba por
conformar un círculo perfecto.
A novela reproduce as evocacións autobiográficas de
Kathy H., quen narra a súa vida a partir da infancia e primeira adolescencia transcorridas
nun exclusivo internado inglés.
E é aquí onde comeza o intelixente manexo da tradición por
parte de Ishiguro, xa que o que
se inicia coma unha típica historia de college, vai evoluíndo
axiña cara a un relato cuns tintes de terror gótico non menos
característicos, para acabar introducindo elementos de ficción científica que, grazas á excelente habelencia do autor,
son encaixados polo lector
cunha sorprendente naturalidade. É dificil ser máis explícito
ao falarmos dunha novela que
contén numerosos misterios
que o lector debe ir desvelando, pero en todo caso, diremos
que aínda que a descuberta
destes segredos fai parte do
pracer que proporciona a lectura, non é, nin moito menos, o
seu obxectivo principal: non
estamos ante un dos enigmas
de Agatha Christie. Existe un
elemento oculto que debe descubrirse, efectivamente, pero o

Kazuo Ishiguro.

lector sospeita cal é a súa explicación case dende o principio. E esta presunción confírmase na páxina 127. Que queda, daquela, para as outras trescentas?
Pois ben, queda, en primeiro lugar, un espléndido tour de
force narrativo no que Ishiguro
lle propón ao lector un horizonte de expectativas subordinado aos tópicos dos sucesivos
xéneros aos que se vai aproximando –coma facía co policial
na súa obra anterior, When we
were orphans– para, acto seguido, crebalo e elevar así a
aposta polo mantemento do interese do lector. E esta é a súa
gran conquista, xa que o seu
excepcional coñecemento do
fecundo pasado da narrativa inglesa –inevitábel reparar no experto emprego da paisaxe como símbolo do estado de ánimo dos personaxes, coma nas
mellores pasaxes da irmás
Brontë–, o seu dominio do ritmo e, sobre todo, a súa exactísima dosificación de momentos climáticos, conseguen que
o engado non esmoreza en ningún momento.
Por outra banda, o relato,
aínda que ornamentado coas
cores dun mal soño, desenvólvese en “Inglaterra, a finais da
década de 1990” e está contado por Kathy a un destinatario
do que non se fala en ningún
momento, polo que o lector
acaba por se decatar de que é a
el a quen se dirixe o seu discurso, a un igual. A anti-utopía
que retrata a trama de ciencia

ficción inserida ten a ver co
noso presente, cun mundo, en
palabras dunha das personaxes
“máis científico, máis eficaz,
si, con máis remedios para as
doenzas de sempre, algo marabilloso. Máis un mundo deshumanizado e cruel”. Un mundo
que xa existe ao noso arredor e
que propicia unha reflexión
moral sobre os límites do utilitarismo que impón a sociedade
capitalista.
Pero tanto esta especulación moral coma aquel exercicio de ocultamento múltiple
(unha novela de college que
deixa paso a un relato de miste-

rio tras o que se oculta un pesadelo futurista) non son, ao cabo, máis que unha estratexia
para expoñer unha elexíaca reflexión sobre a memoria como
elemento principal da identidade, sobre a infancia como territorio onde se funda o destino
individual, sobre a inocencia
perdida como metáfora da precariedade da nosa existencia.
Kathy, Tommy e Ruth, os nenos que veremos medrar ao
longo da narración e que configuran un triangulo amoroso tan
singular como previsíbel, sedúcennos polo seu poder de convicción, pola tremenda forza
con que están debuxados. Cada
vez que interveñen descubren
un novo recuncho da súa personalidade e, como esta é unha
historia que avanza dende a –e
cara á– sombra, o lector cae
subxugado ante a súa “demasiado humana” potencia, ante a
universalidade dun fado que,
implacabelmente, haberá de resolverse máis cedo que tarde,
na desaparición, na extinción,
na morte.
Non me deixes nunca vese
pexada por un final precipitadamente explicativo que pretende
dar resposta a varios interrogantes menores, relativos á intriga, en poucas páxinas. Un final que rebaixa lixeiramente o
ton de ambigua suxestión que
preside o resto do libro. Fóra
esta eiva, amósase coma unha
novela cun desenvolvemento
paciente e demorado que constrúe unha escrita delicada, fermosa e, ao tempo, tremendamente eficaz no seu anhelo
de ofrecer entretemento e intelixencia literaria. O que lle outorga un formidable poder de
atracción para as vacacións estivais que se achegan.♦
MANUEL XESTOSO

Dicionario de Mulleres Galegas
Aurora M arco

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

A NOSA TERRA
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Reivindicación do dereito a soñar
Xoán Neira publica o poemario infantil Farrapos de nube
“Si me dijeran pide un deseo,
preferiría un rabo de nube
que se llevara lo feo
y nos dejara el querube”
Título: Farrapos de nube.
Autor: Xoán Neira.
Editorial: Baía

Corresponden os versos da citación que encabeza estas liñas ao
cantautor cubano Silvio Rodríguez e están contidos na canción
“Rabo de nube”, do disco homónimo. Coido
que veñen moi Dos catorce
a conto porque
poemas
coinciden, en
derradeira ins- que
tancia, co espí- compoñen
rito que anima e esta obra,
impregna o no- nada menos
vo libro de Xo- que nove
án Neira, mes- están
tre no colexio
dedicados
“Lois Tobío”,
membro do Se- plenamente
minario de Es- a describir
tudos “Terra de mediante
Viveiro” e autor imaxes e
de varios volu- metáforas
mes de “poesía algúns
para adultos”
escenarios e
–Memoria e
Soño (1996), elementos
Nas varandas naturais que
do
abrente nos rodean
(2000) e Linguaxes (2005),
este último en colaboración plástica con Sito Regal.
Trátase de Farrapos de nube, que acaba de saír do prelo
grazas á editora coruñesa Baía
facendo o número 12 dunha colección que leva precisamente
un título ideado polo propio
Neira (“Xiz de cor”). O volume
leva unhas fermosísimas ilustracións de Ánxeles Ferrer, que
non só potencian o efecto e a beleza dos versos, senón que poderían constituír por si sós todo un
gozo para a vista en calquera exposición pictórica ou plástica.
Un rabo ou un farrapo de nube piden o cantautor cubano e o
poeta galego, en casual e distante coincidencia, para reivindicaren a lexitimidade dos desexos
puros neste mundo intereseiro e
mercantilizado; para botaren
lonxe o feo da vida, que tantas
veces ameaza e se adona do noso día a día; e para que fique onda nós, quentiño e querido, o
querube, ese anxo da beleza, da
paz, do riso e da natureza fermosa que tantas veces se ten que esconder por medo ás nosas armas,
aos nosos egoísmos, ás nosas cobizas ilimitadas, á nosa adultez
cercada por sombras, á nosa crispación seica incorrixíbel.
Nunha recensión do poemario infantil A figueira lingoreteira, do escritor chantadino Xosé
Lois García (Ediciós do Castro,
1996, con ilustracións de Xosé
Vizoso), Xoán Neira escribiu:
“A literatura infantil debe

cumprir un obxectivo
básico: servir á fantasía e ao desexo de entretemento
d@s
nen@s. O elemento
máxico é indiscutible
e necesario. En particular, a poesía debe
ocupar un lugar destacado na educación
d@s nen@s. Falar da
necesidade
dunha
educación poética é
tratar de ofrecerlles
unha vivencia que os
leve de forma natural
a explorar a linguaxe
e a coñecerse e comprenderse mellor a si
mesmos e aos demais”.
Farrapos de nube,
terceira entrega poética infantil do noso poeta, tras Recreos
(1997, con música de
Manuel Rodríguez) e
Xiz de cor (2004),
constitúe, efectivamente, como continuación daqueles, un
canto á capacidade de
soñar, de imaxinar, de
ir alén da realidade
prosaica, de ver as
cousas que nos rodean Unha das ilustracións –de Ánxeles Ferrer– do libro de Xoán Neira Farrapos de nube.
cos ollos novos do coDos catorce poemas que
sete tercerillas de “A chuvia”,
razón. É, asemade, unha reivincompoñen esta obra, nada mep. ex.), atopamos outras que
dicación da beleza, do misterio
nos que nove están dedicados
combinan estrofas de distinto
e da fantasía que residen nas
plenamente a describir medianxorne (en “Os globos”, a pripaisaxes, nas persoas, nos anite imaxes e metáforas algúns esmeira é de oito versos, a segunmais e nos obxectos que nos rocenarios e elementos naturais
da de seis e a derradeira de tres).
dean. E resulta, igualmente, unque
nos
rodean:
as
raiolas,
o
río,
Vense no libro algunhas compoha exploración do que nos ciro mar, a chuvia, a neve, a néboa,
sicións en que se produce unha
cunda como vía de acceso ao ina praia, os cabalos... No intitulamarcada inflexión contrastiva
terior profundo de cada un, ou
do “A Natureza” combínase a
que afecta á derradeira estrofa:
sexa, unha implícita reivindicadenuncia perante o seu estrago
cuartetas que se fechan cun pación do dereito á descuberta ou
co canto á súa fermosura e á súa
reado (“O río”), pareados que se
ao balanzo da propia identidade
consubstancialidade
co
vivir
fechan cunha tercerilla (“Raioa través da percepción do que
humano. Os cinco poemas reslas”), cuartetas que se fechan
nos rodea e moldea como seres
tantes repártense en distintas cacunha tercerilla (“O mar”), sexhumanos, desde a máis tenra integorías: dous céntranse na destetas que o fan cunha cuarteta
fancia.
crición poética de lugares e ele(“A Natureza”)... Na intitulada
En Xiz de cor, o anterior
mentos emblemáticos da paisa“O avó”, dous pareados de rima
poemario infantil do noso auxe urbana (a praza, os farois),
consoante enmarcan as catro
tor, había xa moita paisaxe e
un repara na figura do avó (coa
cuartetas asonantadas centrais.
moita natureza. Neira cantaba
necesidade do contacto interxeEn varios dos poemas apanese libro moitas cousas que
racional e coa denuncia da soirecen versos de refrán ou estripodían marabillar, emocionar,
dade dos nosos maiores como
billo (“Os farois”, “A néboa”,
enternecer e interesar indefecpanos de fondo), outro poemati“A Natureza”), mesmo con vatibelmente a un nen@: a lúa, as
za a ilusión que encerran os gloriacións léxicas (“Os cabalos”)
estrelas, un papaventos, a bicibos e por último o intitulado “A
e hai tamén exemplos de versos
cleta, os trasnos, as fadas, o capaz” reivindica, como xa anotade ritornello, como o terceiro
rrusel, un circo, o tren... elemos, ese imprescindíbel valor
de cada estrofa da composición
mentos e obxectos todos eles
tan posto en causa, infelizmen“Os cabalos” ou o cuarto de caasociados á idea da ilusión, da
te, no mundo que vivimos.
da estrofa de “A neve”. Predoledicia e da imaxinación.
Con poemas propositadaminan no libro as rimas asoanAgora en Farrapos de nube
mente
breves,
agrupados
en
tes nos versos pares, cos impaa natureza é, se callar, aínda
feixes de estrofas de arte meres soltos. O noso poeta empremáis protagonista, o tema funnor que van desde as unicaga, ademais, recursos paralelísdamentalísimo, presenza segura
mente 2 do poema “A paz” até
ticos e anafóricos diversos, paen cada poema deste libro que
as 9 que presenta “Os farois”,
ra dotar de certa trabazón as súsemella unha orixinal e ben
pasando polas 5 ou 6 da maioas composicións: véxanse, nesconstruída “iniciación poética
ría
das
composicións,
Farrata perspectiva, poemas como
ao coñecemento do medio” (dipos de nube está construído
“Raiolas”, “O mar”, “A chuto sexa empregándomos o sincun claro afán de fuxir da movia”, “A néboa” ou “A paz”.
tagma con que as autoridades
notonía compositiva.
Por último, Xoán opta en toeducativas bautizaron semellanA carón de composicións
da a obra por empregar versos
te materia) e que non por casuahomoxéneas, con estrofas do
heterométricos, sen axustar rixilidade remata invocando un dos
mesmo número de versos (as
damente a súa medida a ningún
valores máis necesarios, a paz.

cánone, de maneira
que se pode dicir que
o poemario é, do punto de vista formal, un
logrado compromiso
entre o tendencial versolibrismo e algunhas
concesións á métrica
tradicional (estrofas,
estribillos, asonancias...).
Non digo nada
orixinal ao afirmar
que Xoán abraza con
forza no seu labor
creativo o precepto
rilkeano, “a patria do
ser humano é a súa
infancia”, e desde esa
atalaia eríxese como
un escritor adulto que
sabe mirar con ollos
de neno e que sabe
descubrir (véxase especialmente o poema
“Raiolas”) o máxico
escondido na realidade que nos rodea, para a seguir presentalo
en linguaxe propositadamente sinxela,
sen rebusques formais, con metáforas
transparentes, notas
de cor, rimas alegres
e felices imaxes.
É evidente que os
seus poemas non por iren dirixidos a un público infantil deixan
de encerrar toda unha cosmovisión, un estar no mundo repleto
de valores a contracorrente dos
habitualmente dominantes: xenerosidade fronte a egoísmo,
sensibilidade fronte a indiferenza, amor pola natureza fronte a
rapineira destrución dela, respecto polos demais fronte a prepotencia e soberbia, etc. Certo é
que algúns versos salferidos
aquí e alá no poemario revelan
o sentir dun adulto envolto ás
veces na néboa do sufrimento
espiritual: friaxes no corazón do
inverno, evocacións da infancia
perdida (xogos e soños branquísimos que se derreteron nas
mans...), culpabilidades alícuotas no estrago da natureza (“os
seres humanos / que contaminamos”), mencións a fantasmas de
sombra, a negruras da noite, a
espiñas no chan... Como o pallaso que fai rir mentres está a
chorar por dentro, o poeta Xoán
derrama versos para os nenos e
nenas mentres terma da súa alma magoada.
Farrapos de nube revélase
como un novo acerto deste maduro escritor empeñado desde
hai algún tempo en coller da man
“aos que veñen con forza” (Novoneira dixit) para inicialos na
identificación cordial coa lingua,
no amor pola poesía, no gosto
polas rimas e na intuitiva percepción da beleza, que a todos nos
pertence e a todos nos convoca.♦
EMILIO XOSÉ ÍNSUA
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Xosé Pedreira

‘A Administración debería comprar os libros
a través das librarías e non das editoriais’
PERFECTO CONDE

Dende hai 25 anos, Xosé Pedreira rexenta a libraría compostelá que leva o seu nome. É un libreiro dos
de sempre. Auténtico médico de cabeceira dos bos lectores. Coñece o mundo do libro con todos os
seus problemas e non aforra a crítica cando hai que defender este mercado como difusor de cultura.
Como anda a saúde do libro?
Dende o punto de vista xeral, non está correndo polos mellores tempos. No que toca ao libro galego coido que está atravesando por un bo momento debido a un desenvolvemento creativo excelente. Temos grandes
escritores, nunca se fixo tradución de autores galegos a outros
idiomas como se está a facer
agora e a min gústame ser positivo porque para negativas xa
están as últimas medidas gobernamentais que se están tomando
desde Madrid e Santiago contra
as librarías. Os estabelecementos que non dependemos do libro de texto non sufrimos pero
hai outras moitas que corren o
risco de desapareceren.
E iso por que?
Hai librarías para as que o
libro de texto vén sendo o ingreso que precisan para sobrevivir. Liberalizar os prezos dos libros de texto acaba con todo. O
problema é que se cadra dentro
de dous ou tres anos a esta xente lle dea por liberalizar o prezo
total do libro, algo que xa se fixo no século pasado en Francia
e Inglaterra seguido dun gran
fracaso, sobre todo en Franza.
Por que lle parece mala a

política que se lles aplica aos
libros de texto?
No momento de chegar o novo goberno, encabezado por
Emilio Pérez Touriño, tomáronse
medidas case en 24 horas, sen
analizar nin mirar nada. Non se
consultou o sector dos libreiros.
Pensan que esta é unha política
social mais non é así. Os libros só
deberían ser gratuítos para as persoas con menos ingresos, e xa
desde a etapa infantil. Dáse o paradoxo de que hai pais que apenas poden pagar os libros dos
seus fillos nesa primeira etapa e,
en troques, millonarios que non
teñen que pagar os libros dos
seus fillos. Por riba diso, vese
que hai rapaces con libros de
préstamo e outros, que teñen
máis poder adquisitivo, teñen libros novos, e iso estabelece diferenzas de clase entre o alumnado.
Como lle explicaría isto a
un pai de familia que ten varios fillos en idade escolar e
que agora non lles ten que
comprar os libros? Non estará
vostede defendendo de máis o
beneficio dos libreiros?
En primeiro lugar, eses libros non son gratuítos porque
son de préstamo. Ese pai non
pode pasar un libro dun fillo a

outro senón que ese libro é propiedade do centro de ensino.
Vexo que non lle gusta a
política oficial do libro.
Eu o que denoto, á parte do
problema do libro de texto, é que
non se toman medidas para fomentar a lectura defendendo o
que é o sector libreiro. As medidas que se van tomando non recollen a problemática das librarías. Desde Madrid lanzaron unha
campaña para as bibliotecas escolares e municipais cunha cantidade de cartos enorme, pero
son cartos que nunca chegan ás
librarías senón que se dan a través das propias editoriais. Para
nada se está defendo as librarías,
que son a parte fundamental do
libro. Os libreiros somos os que
máis perto estamos da xente que
le. Temos as librarías non como
estabelecementos comerciais senón como estabelecementos de
cultura. Os libros deben comprarse a través das librarías e non
a través das editoriais.
Que medidas proporía
vostede para corrixir esta deriva?
Fomentar a defensa das librarías a través das axudas que
se están dando para o mundo
do libro. Facer campañas de

animación á lectura dentro das
librarías en vez de escoller espazos que moitas veces nada
teñen a ver co libro. Que se defenda as librarías como estabelecementos de cultura e non
simples comercios.
A Xunta xa está promovendo un plano de promoción de lectura. Non lle parece ben?
Paréceme correcto que se faga pero non se afonda no problema. Fanse as cousas porque aparecen nos programas electorais
pero había que facer unha inmersión maior dentro do libro e tentar que esas campañas de lectura
fosen máis eficaces. Traer os
alumnos dos colexios ás librarías, por exemplo. Estase a gastar
moito diñeiro en bolsas de libros
pero iso non achega a xente ás librarías. Hai que empezar polos
rapaces pequenos levándoos ás
librarías como única forma de
que o sector poida resistir. Eu
apostei polo Cultur-Gal como
unha das pezas importantes para
o fomento do libro e do que é toda a súa industria, pero tamén
me parece fundamental que se
lle dea un carácter moito máis
importante ás feiras do libro. Eu
sei de libreiros que van a elas e

ás veces séntense totalmente tirados. Non hai esa dignidade na
que fas unha feira sentando decentemente nunha caseta senón
que estás aí nun galpón que non
coida o mundo do libro.
A venda de libros galegos
ten problemas especiais ou é
como a de calquera outro?
Para un libreiro é a mesma
cousa. De feito, moitas veces
chégannos as novidades de calquera autor estranxeiro ao mesmo tempo en galego e en español. Aí está o caso de Paul Auster. A xente merca moito máis as
traducións ao galego. Que pasa?
De catro anos para aquí, sobre
todo dende que apareceu Rinoceronte, as editoriais déronlle un
ritmo moito máis grande ás traducións. Hai moitísima xente
que lle gusta ler os libros na súa
lingua orixinal e, se non pode facelo, prefere lelo na súa propia
lingua. Este fenómeno empezou
con Harry Potter. Chegaba en
español e dicíannos os clientes
porque non o había en galego. A
política que está levando a cabo
Galaxia, por exemplo, é a de traducir, e iso aos libreiros favorécenos porque a clientela ten opción de mercar en galego.
Que lle parece a idea de
aplicar un canon nas bibliotecas?
Paréceme contraproducente.
Non estamos nunha cultura normalizada. Os índices de lectura
aínda son moi baixos. Quizais
se publique moitísimo máis do
que se le e iso leva a que ese canon se cadra non favorecería a
que se implanten as bibliotecas.
Eu son partidario de que a xente vaia ás bibliotecas.
Pero se vai sempre a elas
non precisa comprar os libros.
Pode haber intereses contraditorios entre as biblitecas e bibliotecarios e os libreiros?
Para nada. Os nosos clientes
vanse iniciar nas bibliotecas.
Iriamos mal se lles poñemos trabas para que entren nelas. As relacións dos libreiros cos bibliotecarios son moi boas. Temos bibliotecarios que saben perfectamente o que nós estamos facendo nas librarías e eles mesmos
acércanse moito a nós. O problema é o de sempre, que a hora de
mercar libros van ás editoriais.
O eterno problema das
grandes superficies. Acaba
de abrirse unha nova na Coruña, a FNAC. Que lle parece?
A min que se abran librarías
gústame. Dáme mágoa cando se
pechan. Hai varios tipos de librarías Unha normal, unha de cadea, como vén sendo a Casa do
Libro, e logo unha libraría máis
multinacional como é o caso da
FNAC. Eu a FNAC tómoa coma un
estamento que é demasiado
agresivo no sentido de que non é
só unha libraría senón un estabelecemento no que tamén hai informática, música, etc. A FNAC
ten unha política de prezos que
resulta moi agresiva sobre todo
para as pequenas librarías. Os libreiros da Coruña andan abondo
inquedos coa que se abre alí porque realmente dálles medo, pero
non por que signifique libre
competencia senón pola agresividade coa que actúa esa empresa dentro do mercado.♦
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‘A nosa sala non foi á folga
porque a lei do cine non nos afecta’
Catro exhibidores que acaparan o 70% das pantallas
enfróntanse ao Goberno central
H. VIXANDE
As grandes cadeas de exhibición
de cinema promoveron un peche patronal contra a lei do cine
que elabora o Goberno central.
A folga do luns 18 de xuño resultou un éxito sobre todo porque catro empresas secundaron a súa propia convocatoria.

te dos Multicines Norte en Vigo, que son propiedade do
mesmo empresario que ten os
Cines Compostela, que tampouco secundaron o paro.
En realidade, o borrador da
nova lei do cinema que elabora
o Ministerio de Cultura non
modifica demasiado a situación en canto a cota de pantalla, onde segue a rexer o criteAínda que a porcentaxe de parrio do tres por un. Isto quer diticipación ofrecida polos concir que por cada
vocantes desta
tres
películas
folga de cinemas
a fin de
americanas proen Galiza estimaxectadas, unha
ba nun 88% o paro, o seguimento semana do 9 e 10 ten que ser europea. O cambio é
foi algo máis bai- de xuño, das
que antes esta rexo e roldou o
lación de tres por
70%: a totalidade 4.200 pantallas
un referíase aos
dos cines de catro cadeas de dis- que hai en España, días de programación, cando
tribución: Cine- 1.800 estaban
agora circunscrísa, Yelmo, Filbese ás sesións.
max e Box. Certo dedicadas a dúas
“Dáme a imé que tampouco
películas:
Piratas
presión de que as
programaron pegrandes exhibilículas os cinedoras non cummas de vilas pe- do Caribe II e
pren coa cota de
quenas, pero foi Spiderman III”
pantalla asignada
porque sempre
e non van cumpechan os luns.
prir no futuro”,
“Non fomos
sinala Maite Álvarez, a xerente
á folga porque a nós a cota de
dos Multicines Norte. De feito,
pantalla da lei do cinema non
no conxunto do Estado a fin de
nos afecta porque xa nos dedisemana do 9 e 10 de xuño foi
camos ás películas europeas”,
ilustrativa da situación que viexplicou Maite Álvarez, xeren-

‘N
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ven as salas. Das 4.200 pantallas que hai en España, 1.800
estaban dedicadas a dúas películas: Piratas do Caribe III e

Spiderman III. A próxima fin de
semana poderemos asistir a un
fenómeno semellante e a estrea
de Shrek III significará polo

menos que a película de debuxos animados máis rendíbel do
cine americano acapare 800
pantallas españolas.
A situación de dominio do
cinema norteamericano e a colonización da distribución é absoluta no Estado español. Os exhibidores quéixanse coa boca pecha mais cando se trata de enfrontarse a alguén, póñense en
contra do Goberno central. Isto
acontece mesmo dentro do campo político dos socialistas. O
diario El País de Madrid foi un
dos principais promotores desta
folga porque unha empresa da
súa propiedade, Sogecine, é tamén un dos principais distribuidores de cinema en España en
alianza coa americana Warner.
Mais a oposición da gran
distribución e exhibición á lei do
cine non implica que este texto
legal sexa de calidade. As salas
de cinema quéixanse de que se
apoia a produción e promoción
do cinema pero que se esquece a
exhibición. Cómpre ter en conta
que as salas quédanse só co 40%
da recadación. Eses cartos servirán para pagar o local, os empregados e os impostos.
Unha comparación do borrador da lei estatal do cinema
coa lei do audiovisual de Galiza pon de manifesto que a norma galega é moito máis avanzada e protexe mellor este sector, quizais por iso contou co
apoio unánime dos grupos cando a aprobou o Parlamento galego nunha lexislatura pasada.
No noso país, a actitude co cinema é máis aberta e a Consellaría de Cultura está a estudar
algún tipo de medida que permita a subvención de salas que
exhiban cine galego.
Fracaso do cinema europeo
Un dos obxectivos proclamados
da lei de cinema que está en proceso de elaboración é a protección do cinema europeo. Nun
mercado libre e aberto como é
Europa, o cine non traspasa as
fronteiras e a única cinematografía que se impón é a francesa a
costa de todas as demais.
A lexislación francesa é
exemplar na protección do cinema dese país e por esa razón
conseguiu que o 35% da cota de
pantalla e da asistencia do público sexa para ver películas desa nacionalidade. Un dos mecanismos empregados para lograr
ese obxectivo foi impedirlles o
paso ao seu mercado ao resto
das cinematografías do continente. Iso si, o cine francés non
se atopa con obstáculos para
chegar a España ou a outros países. Do cine alemán, en cambio, case non temos noticias.♦
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Vo l v e n o s S u g u s
H.V.

Quen non lembra os “caramelos Sugus, caramelos Sugus, Sugus de Suchard”! Pois ben, tras deixar de fabricarse, volven aos comercios, destas con novos propietarios.

Kin García.

Jazz en vivo, en Vigo
M.B.
KIN GARCÍA TRÍO, CHANO DOMÍNGUEZ, SOS TRÍO, JOHN
SURMAN E PINO MINAFRA SON ALGÚNS DOS MÚSICOS QUE
ACTUARÁN EN VIGO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
IMAXINA SONS, QUE SE DESENVOLVERÁ ATÉ O 1 DE XULLO.

PA C O VILABARR O S

Hai cousa dun ano, a factoría vasca que fabricaba os caramelos Sugus, deixou de funcionar e provocou o pánico dos clientes. Quen
máis e quen menos procurou acaparar as existencias que quedaban
nos almacéns, aprovisionándose
para tempos difíciles. Durante ese
tempo, mesmo produciuse unha
importación de Sugus arxentinos
con sabores distintos aos tradicionais, como a mazá, mais aquilo
non satisfacía os padais máis exquisitos. Agora, os tradicionais
caramelos mastigábeis co mesmo
sabor de sempre volven aos andeis das tendas de galdrumadas.
Son case iguais, pero cunha estilización do seu logotipo e un tamaño algo inferior para que entren
máis unidades por quilo e así
compensar a suba de prezo duns
cinco a seis euros: Tutti contenti.
Só unha pega, os novos propietarios da marca aínda non serven con regularidade o seu produto e a clientela tolea para localizar os seus caramelos favoritos.
En realidade, a finais de xuño
de 2005, a Kraft Foods vendeulle
á Wrigley a súa división de confituras e na mesma foron incluídos os Sugus, aínda que non todos os produtos de Suchard. Esta, en tempos, era unha compañía europea que rematou nas
mans norteamericanas. Ese país
controla boa parte das lambonadas que se producen no mundo,
pois tanto Kraft Foods como
Wrigley son desa nacionalidade
–por algo os actores de Hollywood pasan todo o tempo das películas a mascar chicle.

Porén, os Sugus xa formaban
parte da tradición galega. Todos
os que degustaron un destes caramelos lembran eses dez minutos
posteriores ao mastigado, cando
había que loitar contra un inevitábel cacho de Sugus pegado á parede dalgunha moa: que delicia!
Ademais, os Sugus son unha
pedra angular da sociedade, un
nexo entre xeracións. Nada de corentóns nostálxicos “cunha inmensa capacidade para ser felices”, consumidores de Coca Cola, contra mozos que “quizais non
se crean os máis listos”, bebedores de Pepsi Max. Cos Sugus non
acontece iso e en consecuencia
foron os favoritos de varias xeracións, por iso eran os caramelos
que máis se vendían até que deixaron de fabricarse hai un ano.
Mais para conseguir a fidelidade do público hai que corresponderlle e en canto os Sugus
faltaron dos almacéns, a clientela voou cara outras marcas, con
produtos se cadra non tan ricos
pero que estaban ao alcance de
calquera.
Hoxe, paseniñamente, os Sugus van recuperando espazo, aínda que querían unha pouca de

promoción porque hai moitas
persoas que continúan a pensar
que xa non se fabrican.
Botando a vista atrás, hai que
lembrar aquelas campañas de
Sugus nas que se premiaba aos
consumidores que conseguían
xuntar as letras da palabra Sugus
que figuraban no interior dos envoltorios. Ai, que difícil era dar
co “g”!, mais quen o lograba
conseguía unha bolsiña de dez
Sugus. Un tipo de paquete que
xa non se vende na Galiza pero
que é posíbel atopar en Portugal.
Ao tempo, tamén había mitos, como aquel que dicía que
quen localizase un embrullo coa
palabra Sugus repetida máis de
doce veces conseguiría un premio doutros doce caramelos. Nada máis falso, aínda que si tiña
razón de ser. A orixe desta lenda
urbana está nunha campaña dos
chocolates asturianos A Cibeles,
que si agasallaban os consumidores que atopaban un envoltorio
no que a marca se repetise un número determinado de veces. Sobre isto, outra curiosidade: igual
que os Sugus, estas chocolatinas
tamén continúan á venda, aínda
que non son tan prezadas.♦

O músico noruegués Jan Garbarek será o encargado de inaugurar,
no día Mundial da Música, o festival de jazz Imaxina Sons que organiza anualmente o Concello de Vigo e que nesta edición reúne
grandes figuras do jazz europeo e da escena galega. Recoñecido
tanto no eido do jazz como da world music, Jan Garbarek desprazarase a Vigo acompañado da banda coa que ten recadado éxitos
como o obtido co lanzamento de I took up the runes. O C.C. Caixanova acolle este concerto de inauguración o xoves 21 de xuño.
Kin García é outro dos músicos convidados. O contrabaixista, acompañado de Andrés Rivas na batería e de Juanma Varela no piano actuarán o venres 22 no conservatorio Superior de
Música. O último traballo deste intérprete, asiduo colaborador
de músicos como Alberto Conde, Roberto Somoza ou Fernando
Llorca, leva por título O lobo morde a man (Audia 2006) e quere ser, en palabras do propio autor, unha metáfora sobre a falta de sensibilidade da humanidade ante a natureza.
Para un público familiar representase o 23 de xuño no Auditorio municipal De Salzburgo a Nueva Orleáns, un proxecto
ideado pola The Missing Stompers para celebrar o 250 aniversario do nacemento de Mozart. Con el queren achegar ao espectador pezas do compositor interpretadas en clave de jazz.
Tamén pasaran polo festival os músicos de SOS Trío, unha
banda que ten como punto de partida o Seminario Permante de
Jazz de Pontevedra, así como Carlos Bica & Trío Azul e o quinteto liderado por Xacobe Martínez Antelo.
Un dos concertos destacados desta edición terá como protagonista a Chano Domínguez. O gaditano, que comezou a fusionar o jazz co flamenco na década dos 90 cunha fórmula que desembocou na New Flamenco Sound, a súa actual banda, actuará no teatro do Centro Cultural Caixanova o 24 de xuño.
O programa traerá a Vigo adeamis ao acordeonista Antonello Salis, que ofrecerá o 25 de xuño un concerto no MARCO, ao
trompetista Markus Breuss, que tamén estará no museo, a Chefa Alonso, a Henri Texier Strada e a Pino Frada.
O concerto de clausura vai a cargo da Imaxina Sons Orquestra. Na que será a súa segunda actuación ante o público a formación renderá homenaxe a Antonio Cal, pioneiro do jazz en Galiza.
Jazz na noite
Como complemento ao groso da programación nos escenarios
habituais, o festival presenta o ciclo de concertos Jazz na noite,
que terá lugar nos diferentes clubs vigueses que ofertan jazz de
habitualmente. Así, aos xa presentes nas dúas primeiras edicións (Manteca jazz, Verbum Jazz e Pub Quomo), súmase agora Contrabajo. O festival pretende ampliar deste xeito, durante os días da súa celebración, o horario dedicado ao jazz e diversificar os espazos das actuacións.♦

Agosto de jazz en Monforte

Xa se coñecen algúns dos intérpretes que se darán cita no festival
de jazz Novas músicas que se celebrará en Monforte de Lemos do
20 ao 25 de agosto. Un deles chámase HOT3sss e reúne nas súas filas a Juan Cabe, Quique Alvarado e a Guillermo Lancelotti. A banda vén de gravar un homenaxe a Satchmo no 35 aniversario do seu
pasamento. Andy Phillips Trío,
Kiko Aguado & Celia Mur,
Charlie Moreno Trío e Lemos
Jazz Experiencia actuarán no
seo do festival. Maria João e
Mário Laginha, dunha banda a
primeira voz do jazz cantado en
Portugal, e doutro un dos pianistas portugueses máis recoñecidos, porán o punto final á cita
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Sondeseu
M.B.

Trastempo é a última entrega discográfica da orquestra folk SonDeSeu, que sae á luz tras máis de tres anos de
traballo. Consolidada como proxecto independente coa creación da Fundación SonDeSeu, a orquestra volve pescudar en Trastempo o equilibrio entre a composición orquestral e o tratamento moderno da música tradicional.
O pasado 15 de xuño presentouse na Escola de Artes e Oficios
de Vigo o segundo traballo de
SonDeSeu, a única orquestra
folk que existe non só en Galiza
senón tamén no Estado. Trastempo, que así se titula o novo traballo da banda, chega avalado polo
éxito de Mar de Vigo (Boa,
2003), un debut que sorprendeu
tanto a puristas como aos músicos que converteron a innovación do folclore na súa bandeira.
Con este novo traballo a banda
volve recuncar na fórmula inventada en 2003: a procura do equilibrio
entre as composicións e instrumentacións para unha orquestra numerosa e as claves dun tratamento
moderno da música tradicional.
O disco está composto por doce temas enfiados por máis de trinta músicos con harpas, violíns, percusión, gaitas e canto. A dirección
de cada sección correu a cargo de
Anxo Pintos (zanfonas), Rodrigo
Romaní (harpas), Xaquín Xesteira
(gaitas e percusións), Alfonso Franco (violíns), Chisco Feijoo (pandeiretas) e Xosé Liz (requintas).
“Partindo do punto de que
SonDeSeu é unha formación moi
orixinal, de que emprega unha instrumentación moi numerosa e que
está vencellado ao folk, poderíamos facer calquera cousa”, sinala
o Iván Costa, zanfonista e membro
da formación, “pero tentamos
sempre manternos moi pegados á
terra, coidando que a orquestra estea en contacto co público ofrecendo pezas moi escoitábeis”.
O proxecto de SonDeSeu naceu en 2001 a partir dunha experiencia musical e didáctica realizada no Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e Oficios de Vigo. A súa proposta anovadora sorprendeu á
crítica e conseguiu facerse cun
ampla abano de público que
abraca dende o sector máis puro
até o máis innovador. En 2003 a
orquestra publicou Mar de Vigo,

que acadou recoñecementos nacionais e internacionais como o
da revista Folk Roots ou o premio do diario La Opinión. As referencias á música tradicional de
gran formato presentes no disco
que agora se presenta así como
temas da altura da Foliada de
Nostián, coa colaboración do Orfeón Treixadura, apuntan que
Trastempo correrá unha sorte semellante a do traballo debut.
Orquestra e solos
Ademais das pezas realizadas polos mestres sobre melodías tradicionais, proveñan de cancioneiros
ou da recollida de campo, o disco
inclúe toda unha serie de temas

asinados polos propios alumnos.
Neste senso, un dos valores que
destaca Iván Costa é o caracter
aberto da formación, onde cada
músico pode aportar as súas composicións propias e os arranxos.
Trastempo quere ademais outorgarlle protagonismo a cada unha das sección por separado. Así,
acompañando as pezas propiamente de orquestra, preséntanse
outras con solos de zanfona, de
canto e de harpa con requinta.
“É un traballo laborioso”, sinala Iván Costas. “Somos ao redor de 40 músicos, aínda que sobre o escenario só actúan 35, e
ás dificultades de mobilidade
cómpre engadir os problemas
para poder ensaiar todos xun-

tos”. Como el mesmo explica,
ensaiase tan só unha vez a semana, ao redor de tres horas, e cada
sección por separado.
Disco máis concerto
Trastempo sae á rúa acompañado
dun dvd con material adicional.
Nel recóllese o concerto ofrecido
pola orquestra o pasado ano en
Pontevedra nas festas da Peregrina, que foi gravado e retransmitido pola TVG. A formación puxo en escena boa parte do seu
novo repertorio. O dvd inclúe
ademais medio cento de fotografías da orquestra.
O disco gravouse no estudo
Casa de Tolos de Mañufe, en

Gondomar, e foi mesturado e
masterizado por Segundo Grandío. Como explica Iván Costa “a
gravación tivo as súas dificultades, primeiro porque non hai un
estudio tan grande no que entre
toda a orquestra e segundo porque non se dan as características
técnicas necesarias”. A gravación do disco realizouse por seccións, cada unha por separado.
A orquestra formula a posibilidade que os vindeiros discos se
graven en directo ou en salas con
todos os músicos. “As gravacións de estudio son moi fiábeis,
pero máis frías”, indica Iván
Costa. “Sobre o escenario temos
moito feeling e queremos transmitilo nos discos”, engade.♦

Independencia e consolidación
A publicación deste traballo significa ademais a consolidación
definitiva dun proxecto que comezou a camiñar con pasos sólidos coa edición de Mar de Vigo e
que acabou de callar coa creación
da Fundación Son de Seu. O nacemento desta entidade traduciuse non só nunha maior independencia da orquestra con respecto
a Escola de Artes e Oficios, senón que supuxo ademais un ban-

zo máis na creación dunha formación estábel. Se antes da fundación, a orquestra SonDeSeu era
unha sorte de materia que os músicos cursaban e ao cabo do ano
debían abandonar, agora non
existen restricións de tempo.
Ao marxe da independencia, a
fundación xorde coa intención de
abarcar novos campos de traballo.
Como explica o zanfonista Iván
Costa, coa posta en marcha da fun-

dación comezáronse a desenvolver
tarefas de investigación musicolóxica e etnolóxica, centrada inicialmente na procura de propostas semellantes en Europa. Froito deste
labor publicouse o pasado ano o
Libro branco da educación en música tradicional en Galicia, que
daba luz sobre a situación do ensino de música tradicional en Galiza.
Chegaba a conclusión de que a
maior parte da aprendizaxe non es-

taba regulada e que moitos dos
profesores desenvolvían o seu labor nunhas condicións precarias.
Na actualidade, a fundación está a
barallar a posibilidade de crear unha sorte de federación que agrupe
todas estas orquestras folk e posibilite o contacto.
A edición de Trastempo correu a cargo da fundación SonDeSeu, quen ademais se ocupa da
contratación das actuacións.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Barricas
Xa Carlomagno recomendaba nas
suas Capitulacións que o viño se
envasase soamente en bos barrís
con aros de ferro, pero denantes
del os primeiros contedores xa foran fabricados polos romanos coa
madeira extraída dos bosques próximos aos viñedos do imperio,
con capacidades de 200 a 500 litros. Aínda que durante moito
tempo se seguiron empregando os
recipientes de barro e madeiras locais coma o castiñeiro, a cerdeira,
o piñeiro ou a abelaira, debido
fundamentalmente a que no século XV a madeira obtida dos bosques de carballo era empregada na
poderosa industria naval, a experiencia foi demostrando que os viños criados en carballo collían unha fermosa coloración e un agradabel aroma de ámbar, vainilla e
tanino. A barrica demostrou que
tiña o poder de mellorar o viño.
Do comercio en ultramar veu
o emprego de barricas fabricadas
con carballo americano. As longas
travesías que soportaban os viños
transportados nas barricas facían
que estes se oxidasen e sufrisen
unha evolución antes de chegaren
ao seu destino, ás veces estas fortes oxidacións e avinagrado facían
necesario o encabezamento con
augardente para a súa protección,
este comercio era realizado polos
operadores británicos cos viños de
Porto, Madeira ou Xerez.

O emprego da tonelaría de madeira foi xeneralizado até hai ben
pouco no transporte de innumerábeis produtos como a manteiga, o
sal, o azucre, a fariña, o aceite, a
cervexa, peixes salgados, etc., mais
a partir da década do 1960 isto
cambia, os barrís de madeira con
cervexa son reemprazados polos
metálicos e os depósitos de fermentación do viño, até entón maioritariamente de madeira, empézanse a
construír en cemento, aceiro inoxidábel e outros materiais. Así e todo
as barricas de madeira destinadas á
crianza do viño continuaron co seu
uso. Esta utilización co paso dos
anos veuse mellorada pola maior
selección e mellor procesado das
madeiras empregadas na fabricación das barricas e polo coñecemento dos fenómenos derivados do
seu uso na crianza.
As principais industrias toneleiras son a francesa e a norteamericana, sendo esta última a de
maior produción e destinada fundamentalmente ao bourbon, que
por lei debe ser envellecido en
carballo novo, dedicando só unha
minoría da súa produción para
envellecer viños. En Francia o
maioritario é o destinado á industria vitivinícola de todo o mundo.
A parte do tronco empregada
para a fabricación da barrica é o
da súa zona intermedia, chamada
durame ou corazón, por ser máis

E nxeños e criaturas

Os contos
marabillosos
A literatura que se transmite de xeito oral,
dun narrador a un ou varios oíntes, ou sexa,
aquela que era tradicional e non aparecía recollida por escrito, recibiu moitos nomes, entre eles o de literatura popular e o máis axeitado de literatura de tradición oral. En Galicia inclúe todos os relatos, cantigas e romances que se dicían ou se recitaban ó redor da
lareira e ás veces no transcurso dos traballos
e das festas ou celebracións.
A literatura de tradición oral recolleuse, naturalmente, tamén por escrito, xa entre os clásicos gregos e romanos, ás veces aproveitándoa
para fornecer de temas ou personaxes a literatura chamada culta, e posteriormente no século de
ouro español, pero sobre todo, como é sabido, a
partir do romantismo e dos traballos de xente
como os irmáns Grimm. En Galicia tamén se
produciu en parte este traballo, aínda que con
numerosas limitacións e moi parcialmente.
A literatura de tradición oral, como a outra, ten diversos xéneros. En primeiro lugar
podemos separar (separar relativamente), por
unha banda as producións en verso (romances novos e vellos, cantigas, coplas, adiviñas,
etc), das que non nos imos ocupar neste espazo, e as producións en prosa.
Dentro da prosa, deixaremos á parte, en
primeiro lugar, os brevísimos refráns e proverbios. Metámonos, pois, no que é verdadeiramente narración.
Dentro do xénero narrativo, temos diversas
variantes, que os distintos estudosos clasifican
de variadas formas, pero que nós, para ser bre-

duradeira, resistente á humidade
e rica en taninos. A madeira ten
que ser o suficientemente porosa
como para permitir un paso lento e continuo de osíxeno e ademais ceder cantidades moderadas de compostos fenólicos e
aromáticos. A maior velocidade
de crecemento do carballo maior
é o tamaño do poro, e canto
maior é este máis cantidade de
taninos e menos de compostos
aromáticos, e viceversa. A velocidade de crecemento depende
do clima e da orixe botánica e
xeográfica do carballo.
As vantaxes da crianza do viño en madeira de carballo para
os caracteres gustativos, aromáticos e para a cor vense matizadas e diferenciadas segundo a
procedencia, a especie do carballo e a elaboración da barrica.
Os carballos europeos máis
empregados na construción de
barricas son:
–Quercus petraea ou sessilis:
cultivado na zona central de
Francia coma Allier, Nevers,
Vosgos, Tronçais e Borgoña.
Cultívanse segundo a técnica de
bosque alto, co que se conseguen
deste xeito árbores mais altas e
delgadas, cunha madeira de grao
máis fino e un menor contido de
polifenois (taninos).
–Quercus robur ou pedunculata: Cultivado na zona francesa

de Limousin coa técnica de bosque baixo. Os carballos son máis
baixos e de maior diámetro, obténdose unha madeira de grao
mais groso e rico en polifenois.
–Outros países produtores en
cantidades importantes son Hungría, Rusia, Eslovenia, etc.
O carballo americano máis
empregado é o Quercus Alba,
procedente de Missouri, Kentucky, os Apalaches e a zona
central dos USA.
Os carballos americanos son
máis porosos e permeábeis con
taninos máis doces e menos rugosos, pola súa banda os europeos son menos porosos e permeábeis con taninos menos doces e
mais rugosos.
Unha diferenza fundamental
reside na técnica de corte que
nos americanos é de aserrado,
cun mellor aproveitamento dos
troncos, e nos franceses é de fendido, perdendo practicamente a
metade da madeira no corte.
Desta circunstancia e do menor
volume de produción dos toneleiros franceses derívase o maior
prezo das súas barricas.
A maioría das adegas mesturan a procedencia das súas barricas, non só de países ou bosques
senón tamén de toneleiros e de
tipos de torrados. Deste xeito
evítase unha marca demasiado
uniforme nos seus viños.♦
Xosé Miranda

ves e claros, imos ordenar en tres apartados:
mitos, lendas e contos. Tanto os mitos como as
lendas precisan dun compoñente que vai faltar
completamente nos contos: son contados para
ser cridos. Ou sexa, son narracións “verdadeiras”, quen as conta cóntaas como certas, quen
as escoita cre nelas ou finxe crer. En todo caso, son funcionais e teñen que ver co sistema
de crenzas do narrador. Os contos, polo contrario, poden ser breves ou longos, pero son relatados claramente como non verdadeiros, é
dicir, o narrador e o receptor saben que se trata dunha fantasía. A súa función é entreter, aínda que tamén poden criticar o establecido, a algúns personaxes ou persoas, etc.
Un mito é unha narración “verdadeira”,
que narra feitos transcendentes, dogmas da
comunidade, feitos dun pasado remoto, da
orixe do mundo ou das institucións, acontecementos que veñen reforzar ou explicar a orde
social, que ilustran a relixión establecida,
etc., etc. Por exemplo, son mitos as historias
de Wotan, de Lug, de Cuchulain, de Xasón e
os Argonautas, de Hércules, de Breogán, a
translación do cadáver do Apóstolo Santiago
nunha barca de pedra, o milagre do Cebreiro,
etc. Neles nunca se cita a fonte orixinal.
A lenda é similar ó mito, pero refírese a temas menos transcendentes, do pasado recente
ou do presente inmediato, nela interveñen seres sobrenaturais en relación cos humanos.
Sempre se cita a fonte orixinal, como proba de
autenticidade. Sempre se di que esto lle pasou
a alguén próximo ou coñecido. A fonte preséntase, pois, como certa, e ocorre nun tempo e
nun espazo localizados, o que diferencia claramente a lenda do conto e do mito. Son lendas
as de mouras, do trasno, dos demos, de cidades
asolagadas, de lobos, de cobras e sereas, etc.
O conto é un relato que se toma como non
verídico, que transmite temas aparentemente
intranscendentes, para entreter, sen localización concreta, nin espacial nin temporal. Os
verdadeiros contos soen levar unha fórmula
introdutoria (era unha vez, cando os animais

falaban, nos tempos de María Castaña, etc.),
que dá idea da súa intemporalidade e advirte
de que se trata dunha ficción, e ás veces leva
tamén unha fórmula de saída, que advirte de
que volvemos ó tempo e ó espazo reais (foron
felices e comeron perdices, conto rematado,
que conte outro o que teño ó lado, etc.).
Entre os contos podemos distinguir varios
tipos: Afanassiev distingue tres dun xeito bastante funcional: contos de costumes, de animais e marabillosos. Certo que esta clasificación é defectuosa, pero non hai ningunha que
non o sexa, porque temas e motivos, e mesmo
personaxes dun tipo de conto pasan ós outros,
polo que todas as clasificacións fallan. Polo
tanto, para entendernos, usaremos esta.
Contos de costumes son aqueles que falan de homes e mulleres e nos que non sucede nada máxico nin aparecen personaxes sobrenaturais. Moitas veces son graciosos, picarescos, humorísticos, morais, ás veces meras anécdotas, etc. Como tal os contos de
tontos, de curas, de xastres, etc.
Contos de animais son aqueles nos que os
protagonistas, os animais, falan e compórtanse
como persoas. Teñen moita relación, ou son o
mesmo, que as clásicas fábulas. Por exemplo,
os contos do lobo, da raposa, dos ratos, etc.
Contos marabillosos son os verdadeiros
contos, nos que un protagonista, que adoita ser
un mozo ou moza, neno ou nena, etc., ten que
pasar diversas probas e enfrontarse a grandes
perigos. Conta para eso con axudantes sobrenaturais, que poden ser mortos agradecidos,
como tal, ou animais máxicos (o cabalo Buligán, o paxaro que fala), ou mouras, ou meigas,
Deus ou a Virxe, e con obxectos máxicos: espadas, gaitas que fan bailar a todos, cunchas ás
que hai que obedecer, mantas que voan, burros
que cagan diñeiro, unha orella do demo, unha
cachaporra de vinte quintais, etc. Hai sempre
polo menos un opoñente ou adversario moi
malo e case sempre sobrenatural (o demo ou
dema, unha meiga, un encanto, un ogro ou xigante). E, normalmente, final feliz.♦

Miguel Anxo
Fernández
‘AG nace
para cubrir
o baleiro que
existe entre as
revistas de cine’
M.B.
No marco do Foro Audiovisual de Galicia presentouse o primeiro número
da revista AG, da que vostede é un dos membros do
consello de redacción. Que
periodicidade vai ter?
Unha das actividades do
Foro é a promoción dunha revista trimestral que recolla a
actualidade do sector audiovisual e que sirva de espazo
para a reflexión. Tenta dar cobertura a todas aquelas noticias relacionadas coas empresas, cos creadores, as películas... pero tamén cede as súas
páxinas para que xente da
cultura reflexione sobre a situación que atravesa o cine na
actualidade. A crítica é un dos
apartados nos que fai fincapé
a revista. Conta con arredor
de corenta colaboracións e
quere ademais darlle oportunidade á xente nova. Xosé
Luís Losa, Esther Medina,
Xaime Pena, Eduardo Galán,
Teresa Porto e Xosé Manuel
Sande forman parte tamén do
consello de redacción.
Con que finalidade nace AG?
Cubrir o baleiro que actualmente existe en formato
papel. A revista, ademais de
impresa, pode consultarse en
formato pdf a través da rede
na páxina www.revistadoaudiovisualgalego.com.
Que destacaría deste
primeiro número?
Hai unha mesa redonda
moi interesante na que se reflexiona sobre o ensino de cine en España. Nela participan o director da Escola de
Cinematografía e do Audiovisual da Comunidade de
Madrid, o director da Escola
Superior de Cinema e do Audiovisual de Cataluña e o director xerente do Consorcio
Audiovisual de Galicia, organismo que ten competencias
en materia de formación. Inclúese ademais unha entrevista ao galeguista Isaac Díaz
Pardo. O seu pai, Camilo Díaz Baliño, realizou carteis
nos anos vinte para espectáculos de Isaac Fraga. Pero o
que destacaría son as colaboracións da xente nova, que
nas páxinas impresas non teñen moitas oportunidades.♦

Os
Concellos
FRANCISCO CARBALLO

A

información
mediática
abrúmanos: varias
as canles e innumeras as
porcións. Eu trato de
atender canto procede da
realidade e da institución
eclesial nas que vivo.
Interésame a V Asemblea
da Aparecida por ser porta
aberta ao espírito. Estou
atento ás reviravoltas a
encamiñar os Concellos.
Creo que aí teñen que
xurdir carreiros á
descoberta de futuro.
Gozo coa sorte de Maceda
–o meu concello natal–,
Vigo, Pontevedra e Marín,
nos que están as miñas
señas de identidade e nos
que rexen BNG e/ou
PSOE.
As unidades minicipais
son a resposta política á
modernidade. No Antigo
Réxime era a parroquia que
servía de espazo
económico, social e
cultural. Hai concellos
rurais que reestruturar: o
seu espazo é insuficiente. A
comarcalización urxe; a
revolución tecnolóxica
postula unidades amplas.
Como a comarca non nega
os concellos, cada un destes
debería contar coas
parroquias como entidades
significativas.
É positivo que rexan
concellos PSOE e BNG?
Positivo e máis entretido.
Se cada un deles o fai en
solitario ten de seguir
xestións de acordo coa
ideoloxía propia. O PSOE
como socialdemócrata, o
BNG desde o senso de
Galiza nación e cara á
articulación dunha
sociedade igualitaria. E
xuntos? Testemuñan a
realidade deste país, unha
nación que rearticular e
unha sociedade desigual,
plural e con lóbos cerebrais
colonizados.
Mentres a dereita quere
asulagar no neoliberalismo
salvaxe a Galiza, estas
duplas esquerdas
condúcena aos pastos
sociais, democráticos,
propios, racionais e
solidarios. É algo. Esta
cohabitación é escola de
convivencia. É testemuño
da capacidade de acordar
mínimos sensatos e
liberadores da asfixia da
globalización financieira e
belicosa que tantos fieis de
José María Aznar-Mariano
Raxoi lle ofrecen a esta
humanidade doente.
Un goberno de coalición
é vacina contra a
corrupción. É este un
andazo que cabalga mundo
adiante na ditaduras e nas
democracias da alternancia.
Que os electores opten por
esta vacina é unha proba da
intelixencia galega e de
cerebros en liberación de
infeccións.♦
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DESTINO: AGALEGA

Viaxe a dúas illas do Océano Índico
M.B.

O nome destas dúas illas do Océano Índico, pertencentes ao arquipélago das Mauricio,
púxollo Xoán de Novoa, mariño e explorador galego, despois de telas descuberto en 1501.
Din delas que dende o aire semellan un oasis verde no medio do
océano Índico. Se a isto se lle suma o atolón de coral que as rodea,
a area fina das súas praias e as
plantacións de cocoteiros que encabezan as explotacións agrícolas, o tópico adquire unhas tinturas que converten ás illas Agalega
no escenario perfecto para o cine
e nun dos mellores destinos de
verán para os máis aventureiros.
Contra o que poida parecer,
estas dúas illas traspasan con
moito as fronteiras do Padornelo
e emerxen solitarias no medio do
océano Índico. As cartas náuticas
recollen baixo o nome de Agalega dúas illas localizadas 697 millas ao norte da Mauricio, país ao
que pertencen. Os 300 habitantes
que poboan estes 70 quilómetros
cadrados falan o crioulo mauricio, profesan a relixión católica e
viven principalmente das explotación e da exportación de cocos.
Pero, como acabou por colarse ‘Agalega’ na toponimia
mauricia? Son varias as teorías
que explican a procedencia do
nome actual e todas se remontan
á época da conquista dos mares
de casteláns e portugueses e do
comercio coas Indias. Unha das
hipóteses que se baralla é a do
navegante portugués Pedro de
Masceranhas que as nomearía
así en honor a un dos seus veleiros. Pero a máis estendida apunta directamente ao Xoán de Novoa, un mariño e explorador galego que traballou ao servizo da
coroa portuguesa. Como se recolle en Os novos anais de viaxe, as illas foron descubertas en
1501 polo ourensán, cando se
topaba á fronte dunha flota de
catro barcos e cando aínda o Vello continente non tiña noticias
do descubrimento de América.
El mesmo bautizounas co nome
de Agalega. A descuberta tivo
lugar na primeira viaxe do galego tras a súa fuxida a Portugal.
O desacordo coa acción centralizadora dos Reis Católicos levaron ao cabaleiro nacido no castelo de Maceda a tomar esta de-

cisión e a pasar a servir así a João
II. Pronto comezou, como relata
Santiago Prol no libro João da
Nova. En mariño galego ao servizo da coroa de Portugal, a participar nas descubertas que os
portugueses levaron a cabo entre
os século XV e XVI. Participou
ademais nas accións militares
no norte de África obtendo o tí-

tulo de alcaide menor de Lisboa.
Nesa primeira viaxe, que fixo
parada en Mozambique, Quiloá,
Melinde e a India, descubriuse
ademais a Illa da Ascensión.
Facer as maletas
Pero para viaxar ás dúas illas
mauricias hoxe en día non é ne-

Os portugueses puxéronlle Carajos
Tamén a Mauricio pertence o
banco Cargados Carajos, un
grupo de ao redor de vinte
illas e illotes que se estenden
polo arrecife situado no Océano Índico e que tamén son coñecidas como San Brandón.
As elevacións forman parte
das Illas Mascareñas e son administradas dende Port Luis.
Aínda que estas illas de orixe volcánica xa eran coñecidas
polos árabes, foron bautizadas

en 1506 por navegantes portugueses, que as empregaron como un punto de aprovisionamento nas súas viaxes á India.
As illas convertéronse en protectorado francés en 1722 e pasaron a mans inglesas en 1810.
As illas e illotes de Cargados Carajo suman unha poboación de 800 persoas, entre nativos e traballadores estacionais. Os cocoteiros son unha
fonte de riqueza en moitas des-

tas terras ao igual que a exportación de azucre e o turismo.
No pasado Cargado Carajos foi empregado como refuxio de piratas. Na actualidade
as illas son refuxio de tartarugas, que fan as postas de ovos
na area aproveitándose da reducida poboación das illas.
Mauricio está a traballar na
proposta de estabelecer dúas
reservas mariñas neste arrecife de coral.♦

cesario embarcarse nunha daquelas expedicións comerciais
con aires de conquista. Tan só é
necesario facer unha solicitude a
Outer Island Development Corporation de Mauricio, o único organismo que pode organizar viaxes a Agalega. Pode escollerse,
iso si, entre ir en barco ou en
avión. A páxina oficial do país
indica aos interesados que todos
os riscos corren a conta dos propios viaxeiros, xa que as compañías non se fan responsábeis no
caso de accidente. A viaxe en
avión dura ao redor de tres horas,
sen aperitivo nin seguro.
Unha vez alí é obrigada a visita á capital Vingt Cinq, na illa
norte, e a vila de La Fourche, dúas localidades unidas por un camiño coralino e areoso. A illa sur
ten tan só unha vila, Sainte Rita,
na que se atopa a escola, un posto de policía e un pequeno hospital. Hai ademais dúas igrexas,
unha presidida por un cruceiro.
Os que gosten da rutas e da
natureza deben ascender a outeiro de Emerz, o punto máis alto
da illa norte. Alí habita a lagarta
agalega, incluída na lista CITES
de especies protexidas.
Nas illas non hai rede de auga corrente. A auga potábel cóllese da chuvia, a través dun sistema de canalóns, e a que se emprega para outros usos procede
de pozos. Dispoñen de servizo
de saúde, composto por un médico e unha parteira, e unha vez ao
longo do ano reciben a visita dun
maxistrado.♦
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A Sala de Exposicións do Auditorio Municipal de Cangas acolle,
desde o 16 de xuño até o 14 de xullo, a XIV Exposición Colectiva
de Escultura e Pintura e o XI Certame de Arte Concello de Cangas.

Esta mostra recolleu todos os traballos dos inscritos nos últimos
meses e presenta obras de artistas
xa recoñecidos anteriormente, caso de Luís Davila, Fran Herbello
ou a romanesa Dalia Bialkovski.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANSO
O escultor expón a súa obra
n’A Fábrica.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

NEW VISIÓN
Até o sábado 30 temos na
galería Sargadelos a obra
de Xosé Teiga.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
As súa obra gráfica pode

contemplarse na Fundación
CIEC até o sábado 30; até a
mesma data teremos no
mesmo lugar a mostra do I
Premio de Arte Gráfica Jesús Núñez.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO

O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo desta
conserveira. Até o 30 de setembro.
■ MÚSICA

VÍCTOR ANEIROS BAND
Toca no Aturuxo este domingo 24 ás 21h30.

Bukowski Trío

Caldas de Reis
■ MÚSICA

TRIFULKA
Animan a noite do Zona Zero (ARCOS DA CONDESA) este sábado 23 a partir das 23h.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO

As obras deste certame expóñense no Auditorio.
■ MÚSICA

ROBÍN DE LOS

Moon Cresta
Cresta

O Centro Coreográfico Galego estrea a súa primeira produción, dirixida por Maruxa Salas, este venres

GRANELL EN PAPEL

Co gallo da celebración das
VIII Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional: Coidar a terra, defender a identidade, do venres 22 ao domingo 24 de
xuño, poderemos coñecer
as mostras Carnota: foto-

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

III edición destas actividades
de música, performance, teatro e audiovisual en directo no
patio da Fundación Luís Seoane, este venres 22 ás 22h30.
Tamén aquí poderemos contemplar a representación teatral de Un refaixo para Celsetina, de Edudardo Blanco
Amor, polo grupo Algures
este domingo 24 ás 19h30.

ESCAPADOS NOS EIDOS
DAS FOUCELLAS

Libro de Andrés Mariño,
editado por Edicións do
Castro, que será presentado
este xoves 21 ás 20h na galería Sargadelos por Xosé
Luis Vilela, director da Voz
de Galicia, e o propio autor,
previa introdución a cargo
de José L.V. Montero.
■ CINEMA

CGAI
No ciclo NEW CROWNED HO-

Quempallou

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 contan cos
medios precisos para reflexar
as súas visións. Pequena

Crueles
O grupo rockeiro coruñés toca este venres, xunto cos
Iribarnes, 22 ás 00h no Clavicémbalo de LUGO; o sábado 23 a 1h no pub Gatos de MELIDE.♦

Détour

Carteleira
Carteleira

Este xoves 21 no Ache do SEIXO (Marín) ás 22h30; e o
xoves 28 na Casa das Crechas de SANTIAGO ás 22h30.♦

☞

Animan a noite da sala Dzine de SAN SADURNIÑO a partir das 00h; e a do pub D’Antón da LARACHA o xoves
28 a partir das 23h.♦

Motor Perkins
Están este venres 22 no pub Gatos de MELIDE a partir da
unha da madrugada; e no Zona Zero de ARCOS DA CONDESA en CALDAS DE REIS o sábado 23 ás 11 da noite.♦

Vai de Camiño
O Xacobeo leva, durante o verán, un cento de espectáculos a outras tantas vilas dos camiños de Santiago. No CAMIÑO PORTUGUÉS contamos coas actuacións de Uxía e Fía
na Roca este venres 22 en MOS; No CAMIÑO DE FISTERRAMUXÍA escoitaremos este venres 22 a Ith e á Banda de Poi
en NEGREIRA. Polo CAMIÑO INGLÉS chegan Xabier Díaz,
Xosé Lois Romero, Guadi Galego, Iván Costa e Grupo
Arestorra este venres 22 a CULLEREDO. O programa
completo pode consultarse en www.xacobeo.es.♦

podemos ollar este xoves
21 Opera Jawa (2006) de
Garin Nuroho; o venres 22
ás 18h e o sábado 23 ás
20h30 proxéctase Syndromes and century (2006), de
Apichatpong Weerasethakul, tamén o venres, pero ás
20h30, e o sábado ás 18h poderemos ver Half Moon
(2006), dirixida por Bahman Ghobadi; o luns 25 ás
20h30 e o martes 26 ás 21h
teremos a Hamaca Paraguaya (2006), de Paz Encina. O ciclo NOVO CINEMA
COREANO presenta o mércores 27 ás 20h30 The president´s last bang (2005), de
Im Sang-soo. Na MOSTRA
DE CINEMA EUROPEO poderemos ollar o xoves 28 os traballos In the dark (2004), de
Sergei Dvortsevoy, e Container (2006), de Lukas
Moodysson. Máis información en www.cgai.org.
PE

ÁFRICA NA MIRADA

Presenta o seu novo disco Polo aire!! este xoves 21 no
Café de Antón de LARACHA; e o sábado 22 na Fragua
de REDONDELA.♦

Guezos

Na CORUÑA até xullo. Este xoves 21
ás 21h no teatro Colón temos a ópera Adelaide di Borgogna, de Gioacchino Rossini, interpretada pola
Orquestra Sinfónica de Galiza e o
Coro de Cámara del Palau de la
Música Catalana, baixo a dirección
musical de Alberto Zedda. Este
venres 22 ás 19h e o sábado 23 ás
12h e 19h preséntase no mesmo lugar El superbarbero de Sevilla,
adaptación ao público infantil da célebre ópera bufa de Rossini, ao cargo do Gran Teatre del Liceu de
Barcelona e Tricicle. Máis información en www.festivalmozart.com.♦

BALDO RAMOS

Toca no Baranda do BARCO DE VALDEORRAS este venres 22 ás 23h30; o sábado 23 na Fábrica de Chocolate
de VIGO ás 22h30; e o xoves 28 no PORTO.♦

Na galería
Sargadelos
da CORUÑA
podemos
ollar unha
mostra de
deseño.

Festival Mozart
Mozart

Podemos visitar esta mostra no Antigo Cárcere até o
1 de xullo.

SEOANE SESSIÓN’S

CUSTODIA
DO TERRITORIO

OCEAN’S 13. Terceira
entrega deste remake
dunha gran fita de ladróns da
historia. O grupo de guapos
máis guapos de Hollywood esta
vez acompañados de Al Pacino,
que fai de mafioso e traidor.

☞

HOSTEL 2. Tres rapazas estadounidenses de
viaxe por Europa encóntranse
cunha espectacular modelo que
lles ofrece coñeceren un estraño lugar en Eslovaquia. Alí van
sufrir sofisticadas torturas.

☞

UN ENGANO DE
LUXO. Comedia francesa de enredo. Un camareiro
faise pasar por millonario para
enganar unha cazafortunas
(Audrey Tautou) que vai recibir unha cura de humildade e
unha lección de amor.

☞

22 ás 21h no Cine Alovi d’AS PONTES; e o sábado 23 á mesma hora no
Edificio Multiusos de MONFORTE.♦

■ EXPOSICIÓNS

Carballo

■ EXPOSICIÓNS

O grupo de jazz toca este venres 22 ás 23h no Jazz Vides da CORUÑA e o xoves 28 ás 22h30 na Fábrica de
Chocolate de VIGO.♦

Celanova

■ ACTOS

Carnota

E S P E C T Á C U L O S

Vacuo

A Coruña

■ MÚSICA

E

grafías de 1957 e Os espazos naturais protexidos:
unha ferramenta para conservar a biodiversidade.

ESTERCOLEROS

A banda galega de funk toca
este venres 23, xunto con
The Blows, nas festas de
San Xoán; o luns 25 poderemos escoitar na Praza do
Concello á rapeira Mala Rodríguez, presentando o seu
novo disco Malamarismo.

Sax Machine

C U L T U R A

Toca na SalaSon este venres 22 ás 23h.

LORETTA MARTIN

O blues dos valdeorranos pódese escoitar no Clan de
XINZO DA LIMIA este venres 22 ás 00h; e no Jazz Filloa da CORUÑA o sábado 23 ás 22h.♦

D E

CORAZÓNS SOLITARIOS. Na década do

1940 unha parella de asasinos
e ladróns mantivo en vela a policía estadounidense. Neste filme, John Travolta fai de axente encargado de detelos. Tamén
traballa Salma Hayek.

☞

ERA UNHA VEZ…
UN CONTO AO REVÉS. No país dos contos todo
vai ben até que un mago deixa que os viláns de sempre (o
lobo da Carapuchiña, a madrastra de Brancaneves, a
bruxa da Bela Dormente…)
se decatan de que poden facer
cambiar os contos. Debuxos
animados para crianzas moi
pequenas.

☞

O ELIXIDO. Historia
de terror sobrenatural
cun neno adoptado procedente
de Mongolia dotado de poderes estraños. A súa mai (Monica Bellucci) tentará desentrañar todos os seus misterios.

mostra do que acontece neste
continente maxestuoso os
martes de xuño ás 20h no
MACUF, con entrada libre
até completar aforo. O martes
26 poderemos contemplar
Madame Brouette (2002), de
Moussa Sene Absa.
■ EXPOSICIÓNS

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS
Proxecto no que participan o
CGAC, o MARCO e a Fundación Luís Seoane, que é onde o podemos apreciar, a desenvolver durante tres anos e
que, ademais da función expositiva, pon en marcha un
centro de documentación,
obradoiros de comunicación e
edición, ademais da realización dunha profunda análise
sobre a edición como soporte
para a creación artística. Tamén aquí podemos valorar o
proxecto-edición –La Cosa e
Memoria de La Cosa– que o
catalán Francesc Ruíz fixo durante xullo e agosto do pasado
ano: un xornal que, a medio
do cómic, reflectiu distintas
historias relacionadas coa cidade. E aínda máis: How soon is now? é unha mostra de
artistas conscientes de que o
nexo entre realidade e utopía

☞

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 superbarbeiro de Sevilla.

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.♦

O Centro Dramático Galego estrea esta obra, escrita e dirixida
por Cándido Pazó e interpretada
por Xosé Manuel Olveira “Pico”, Susana Dans, Yolanda

Muíños, Marcos Orsi, César
Goldi, Ricardo de Barreiro e
Marián Bañobre, este venres 22
no teatro Lauro Olmo do BARCO
DE VALDEORRAS.♦

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.

JENARO PÉREZ VILLAMIL
Debuxos, bocexos, láminas e
litografías que poden ollarse
no C.C. Torrente Ballester.

MEDIO AMBIENTE
Os traballos do XVII Certame de Fotografía amósanse
no Ateneo Ferrolán.

O Grove
Grove
■ MÚSICA

CORNELIUS

Está este sábado 23 ás once
e media da noite no Nautico
de SAN VICENTE DO MAR.

Guitiriz
Ignacio
Llamas
expón na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

esvaeceuse do imaxinario social; as obras de Mathias Poledna, Ryan Gander, Jenny
Perlin, Mario García Torres,
Alexander Gutke e Lisa Oppenheim relaciónanse entre si
polo seu carácter cinemático.

MEMORIA NAS PAREDES

NO WHERE / NOW HERE

As obras realizadas polo fotógrafo francés durante as
súas viaxes a Galicia nos
anos 50-60 están na Fundación Caixa Galicia até este
sábado 23.

Exposición de deseño que podemos contemplar na galería
Sargadelos até o 30 de xuño.

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.

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

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

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

LA GALICE.
JEAN DIEUZAIDE

ALISON &
PETER SMITHSON
O Museo de Belas Artes
presenta, até este domingo
24, 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.

ISABEL MUÑOZ

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

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.

VARI CARAMÉS

MIRARTE

PACO PESTANA

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

CASAS DOENTES

Até este 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.

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 24 estará en MUROS,
e o domingo 1 de xullo chega a CORUÑA.
Máis información en www.nabeira.org.♦

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.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

As obras deste premio de
fotografía de natureza, recoñecido como o máis importante do mundo, organizado
pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia
Natural de London, pódense admirar até o 30 de xuño
no Aquarium Finisterrae.
■ MÚSICA

RAFA PONS

O cantautor e rockeiro chega
este xoves 21 ás 22h30 ao Playa Club co seu Mal te veo tour.

OPUS 40
O sábado 23 ás 19h no MACUF poderemos escoitar ao
trío de violín, trompa e piano
dentro do ciclo O oído contemporáneo, no que vai interpretar
pezas de Llacer Plá e Brahms.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CIRCA XX
PILAR CITOLER
A sede da Fundación Caixa

■ MÚSICA

BARÓN ROJO
A mítica banda do metal
estatal toca este venres 22 ás
1h30 no Campo da Feira.

Lalín
■ MÚSICA

que amosa na sala Alterarte
do Campus Universitario.

■ MÚSICA

IGNACIO LLAMAS

O músico arxentino está o
venres 22 no Liceum.

Lugo

Podemos escoitalos este
venres 22 ás 23h45 no Woodstock de PORTONOVO.

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

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

Santiago

CANIS ABSCONDITUS

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

PABLO BICHO

Toca no Karma este sábado
23 a partir das once e media
da noite.

Ponteareas
Ponteareas

■ TEATRO

■ MÚSICA

Podemos ollar o martes 26
ás 21h no C.S. Caixanova a
peza El gran secreto, dirixida por Joan Font.

Tocan no Auriense café cultural este sábado 23 ás 21h.

DIEGO FREIRE
Toca este venres 22 a partir
das doce e media da noite
no Salón Parroquial.

DIONISIO PEREIRA
O historiador intervén, xunto con Xoán Carlos Garrido e Xosé Álvarez, este xoves 21 ás 20h na galería
Sargadelos na charla A represión que “oficialmente”
nunca existiu, sobre as dificultades de investigación
histórica dos crimes extraxudiciais do franquismo nas
comarcas de Pontevedra e
Tabeirós-Terra de Montes.

ELS COMEDIANTS

LOLA HERRERA

Considerada unha grande do
teatro estatal, protagoniza, con
Manuel Galiana, a versión
de Conversaciones con Mamá, dirixida e adaptada por
José Sámano, o mércores 27
ás 21h no C.S. Caixanova.

O Porriño
■ CINEMA

ETTORE SCOLA
Deste director é a fita Competencia desleal, coa que continúa, este xoves 21 na Biblioteca Municipal o ciclo Coa
suor da túa fronte, sobre as
dificultades de atopar traballo
digno e de calidade nos nosos
tempos. O vindeiro xoves 28
poderemos ollar 200 Km, de
Discusión 14, sobre os traballadores de Sintel.

JOSÉ MANUEL BROTO

Até este venres 29 o pintor
amosa a súa pintura na galería SCQ.

VALLE EN COMPOSTELA

Podemos coñecer esta mostra na Fundación Granell,
que é quen a organiza en
colaboración co Museo Valle-Inclán da Póboa do Caramiñal. Até o 8 de xullo.

OLISIARTE

O pintor Alfonso Iglesias
expón, até o domingo 1 de
xullo, na Casa da Conga.

XAQUÍN LORENZO

Desde o sábado 23 e até o
29 de xullo, temos no Museo do Pobo Galego a mostra Centenario adicada a
Xocas, conmemorando a
data do seu nacemento.

JOSIE MCCOY
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.

XABIER TOUBES

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

ARTE NO PARQUE

Podemos ollar a mostra Debuxo e ilustración de Luís
Seoane na Fundación Caixa Galicia.

Este xoves 21 ás 20h temos
no C.S. Caixanova unha
conferencia sobre a Violencia contra as mulleres: o
caso de Ciudad Juárez.

XOÁN ANLLO

■ EXPOSICIÓNS

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.

BELAS ARTES

FRAN HERBELLO

■ EXPOSICIÓNS

ITINERARIO DO TRAZADO

O Museo Provincial presenta
esta mostra de arte africana.
■ MÚSICA

DR. FUNKSTEIN
De querer escoitar a esta
banda temos que ir este xoves 21 ao Clavicémbalo. Onde tamen podemos escoitar o
venres 22 a Los Iribarnes e
a Los Crueles; e o sábado 23
a Querido Salvaje.

Mondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

RUDESINDUS

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

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO LOBO

No Castelo de Santa Cruz encóntrase a mostra Lenda e Realidade do Lobo Ibérico, adicada a Félix Rodríguez de la
Fuente. Módulos fotográficos,
exemplares naturalizados, pezas óseas e fósiles.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

HOLGA MÉNDEZ
Utopía chámalle ás súas obras

FRAN SEVILLA

A Fundación
Granell,
en SANTIAGO,
adícalle
unha mostra
a Valle-Inclán.

■ EXPOSICIÓNS

cafetaria Sant Yago, perto
do estadio Pasarón.

DREAMS OF DOLLY SHEEP

■ ACTOS

Poderemos escoitalos ás 23h
no pub D´Antón, onde tamén
están os Anacos de Buxo o
venres 29 á mesma hora.

CODA

A MARES

Toca este venres 22 ás 23h
no Barriga Verde.

ERGOM

■ MÚSICA

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

Pontevedra

■ MÚSICA

Sanxenxo

PILAR TABOADA

MR DIXIE JAZZ BAND

Laracha

DIEGO MASSIMINI

A galería Marisa Marimón
acolle a mostra Contornos
de silencio até o 21 de xullo.
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Galicia acolle desde o venres 22 a mostra Non hai arte
sen obsesión con obras pertencentes a esta colección.

A Piragua

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

O Pazo da Cultura acolle a
colectiva Ese ruído de aí
fóra, con obras do alumnado desta facultade.

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.

FARMACIA

Para
conmemorar
o centenario
do nacemento
de Xaquín
Lorenzo,
o Museo
do Pobo
Galego
adícalle
unha
mostra.

En Fonseca podemos coñecer unha mostra conmemorativa do 150 aniversario
desta Facultade.

ANTÓN SOBRAL

RAMÓN ASTRAY

A mostra Mar sem fim, deste coñecido artista marinense, pode ser contemplada
na Petite Galerie de Teo, na

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

Imaxina Sons
O Festival de Jazz de VIGO volta
con multitude de actuacións. No
C.C. Caixanova poderemos escoitar este xoves 21 ás 22h ao saxofonista noruegués Jan Garbarek
e Grupo; o domingo 24 o flamenco-jazz do andalúz Chano Domínguez. No Auditorio Martín
Códax temos este venres 22 ás
20h30 ao Kin García Trío, e ás
22h a Renaud García-Fons &
Jean Louis Matinier; o sábado
23 nos mesmos horarios ao S.O.S.
Trío e a Carlos Bica & Trío Azul,
con Frank Mobus e Jim Black; e
o domingo 24 ás 18h30 ao Xacobe Martínez Antelo Quinteto e,
ás 20h, ao John Surman Quar-

Chano Domínguez.

tet. No Auditorio do Concello tocan o sábado 23 ás 18h The Missing Stompers; o domingo 24 ás
12h Antonio Cid & Totó Fabris;
e o vindeiro xoves 28 ás 21h o
Henri Texier Strada Sextet. Na
avenida de Montero Ríos estará o
sábado 23 ás 20h30 a Unión Musical de Cabral; e o domingo 24

ás 00h30 a Escola de Música de
Beade. Na Praza do Concello poderemos escoitar, o vindeiro xoves
28 ás 23h, á Orchestre National
de Jazz de Francia. Por diversas
rúas da cidade estarán tocando ás
12h o Valencia Hot Five, desde
este xoves 21 ao domingo 24; o
Spirits Jazz Band Quinteto, do
luns 25 ao mércores 27; e Krokodillos do xoves 28 ao domingo 1
de xullo. O programa complétase
con actuacións no Verbum Jazz
Café, Manteca, Pub Quomo e
Contrabajo, en con charlas e concertos no MARCO. Información
completa e entradas en www.imaxinasons.com.♦
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A XERACIÓN NÓS E
EUROPA

Podemos ollar, até o 30 de
xuño, no Museo do Pobo
Galego esta mostra

CGAC
Presenta a mostra Senescencia do lucense Ignacio
Pardo, que recolle a produción do vídeo-artista nos
anos 80 e unha nova obra
producida para a ocasión.

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 este domingo 24.

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.

JESÚS OTERO IGLESIAS

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

SANTIAGODC

A Fundación
Barrié de
VIGO acolle,
até este
domingo,
un cento de
cartaces
nunha
mostra en
colaboración
co Museu do
Deseño de
Zurich.

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

Convocatorias
PROXECTO RÍOS
Iniciativa de educación e voluntariado
ambiental promovida por ADEGA para
dar a coñecer o fundamental papel dos ríos e os seus principais problemas, así como fomentar iniciativas que permitan a
mellora dos cursos fluviais. As persoas
que queiran participar no proxecto realizarían dúas inspeccións (outono e primavera) nun treito de río elexido por eles,
consistente na análise das características
físico-químicas, estudo do ecosistema e
do patrimonio etnográfico, proporcionándoselles os materiais de forma gratuíta.
Os datos remítense á organización para
engadilos aos da páxina www.proxectorios.org, cos que se fará un informe anual
do estado dos ríos galegos. En definitiva,
podemos adoptar un río. Participa e colabora póndote en contacto con nós: Proxecto Ríos, Praza Camilo Díaz Baliño 15,
2º A, 15703 de Santiago; telf. 650 261
283; fax 981 570 099; info@proxectorios.org; ou www.proxectorios.org.

CINE E MODERNIDADE
O cine naceu como un medio de expresión nun mundo que estaba a transformar a ollada, no que mudaban as formas de percepción e que establecía unha nova dialéctica entre tempo e espazo; no que xurdían novas formas de lecer e unha nova cultura do traballo. Para reflexionar sobre o papel que o cinema tivo nesta modernidade, o CGAI fai
un seminario –coordinado por Ángel

Quintana– partindo dun xogo duplo: o
proceso de emancipación do individuo
a través do coñecemento cara ao progreso e, por outro lado, a xeración dunha nova relación estética entre o artista
e o mundo que o rodea; cruzamento de
camiños no que o cine se atopa. O programa de proxeccións foi elaborado pola Filmoteca de Catalunya; cóntase coa
colaboración do Museu del Cinema,
Col-lección Tomás Mallol e celébrase
no CGAI da Coruña o martes 26 de xuño con un cento de prazas, gratuítas,
previa inscrición. Máis información sobre os conferenciantes e proxeccións en
www.cgai.org ou no telf. 981 203 499

XVI MANUEL COLMEIRO
A Xunta promove este premio dotado
con 4.510 euros co obxecto de fomentar
e distinguir traballos de estudo e investigación sobre as administracións públicas da Comunidade Autónoma, desde
calquera perspectiva, histórica, xurídica,
administrativa, política, sociolóxica,
económica, etc. Os traballos, realizados
por persoas individuais ou grupos formados para efecto de calquera nacionalidade dos estados membros da Unión
Europea, terán que ser orixinais e inéditos, e presentaranse en formato A4, mecanografados a duplo espazo por unha
soa cara, cunha extensión mínima de
100 páxinas, por triplicado e cun exemplar en formato word, baixo lema e plica. Os interesados en participar deberán

VI CAIXANOVA DE POESÍA

Poden participar neste certame aquelas
persoas interesadas cunha soa obra por
autor, escrita en galego dunha extensión
mínima de 600 versos. Os orixinais
presentaranse, ou enviaranse por correo,
ao Departamento de Obras Sociais de
Caixanova (Centro Social Caixanova
Avda Policarpo Sanz 24-26, 36201 de
VIGO), por quintuplicado, mecanografados a duplo espazo, e baixo lema e plica, antes do 31 de outubro. O primeiro
premio está dotado con 12.000 euros e
publicación da obra gañadora na colección Arte de Trobar, coeditada por Caixanova e o Pen Clube de Galiza. Información completa en www.caixanova.es.

XVII CONSTANTINO BELLÓN

Poderán participar neste premio de gaita
galega todos os músicos que o desexen,
con gaitas que poderán estar afinadas en
calquera tonalidade. Deberán enviar un
CD gravado coa peza Danza do gato e o
rato, de Iván Costa Blanco, sen acompañamento e facendo constar na mesma o

xoves 21 ao domingo 24 na
sala Yago. Horarios e entradas en www.salayago.com.

O AFIADOR

ULTRANOITE

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 este
domingo 24 na sede da fundación (San Marcos 77).

Na sala NASA temos este
xoves 21 e venres 22 ás 23h
unha Ultranoite especial de
San Xoan.

CÍRCO TV

Desde o xoves 28 ao sábado 30 ás 23h poderemos
disfrutar con este espectáculo na sala NASA.

Sarria

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

■ EXPOSICIÓNS

PEÑA ROMAY
Os seus cadros expóñense
até o venres 29 na Casa da
Cultura.

■ MÚSICA

■ MÚSICA

SONS NA RÚA
Este xoves 21 ás 21h no Campus Sur poderemos escoitar os
galegos Black Burn, aos turcos Oojami e aos franceses
Bidry Nam Nam.

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

MANÁ
O auditorio do Monte do

Gozo acolle a única actución do grupo mexicano na
Galiza este venres 22.

concerto de improvisación
libre, xunto con Paulo Orza e o dúo Parto.

TOM CHANT

■ TEATRO

O saxofonista inglés participa no ciclo Sesións Vibracionais o martes 26 ás
21h30 na sala Nasa cun

NOVE DOUS

Poderemos gozar da peza
Fóra de xogo desde este

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.♦

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 o luns 25 ás
20h30 no Auditorio do
Concello La vie promise
(2002), de Oliver Dahan.
■ EXPOSICIÓNS

AMPARO SARD
Mostra a súa obra baixo o título de A muller mosca na galería María Prego desde este
venres 22 até o 27 de xullo.

Tui

CARLOS MEAÑO

■ EXPOSICIÓNS

DIAS EXTRAÑOS

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

POSTAIS ANTIGAS

Podemos ollar esta mostra
no Museo Municipal.

Vigo
lán teremos á lisboeta 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:

tar aforo, que presenta este
xoves 21 Spring snow
(2005), de Isao Yukisada; o
venres 22 poderemos ollar
The Milkwoman (2005), de
Akira Ogata; e o sábado 23
en dupla sesión ás 17 e 20h
Tokyo Tower (2005), de Tahashi Minamoto, e Midnight Sun (2006), de Norihiro Koizumi.

ECTOPLASMA

Tocan no Planeta este venres
22 a partir das 12 da noite.

En Pé de Pedra
A XII edición do Festival Internacional de Danza para paseantes de COMPOSTELA comeza este
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 Ga-

entregar, antes do 15 de setembro, o modelo de solicitude cuberto correspondente a esta convocatoria, anunciada no
DOG nº 47, con data do 7 de marzo de
2007, na Escola Galega de Administración Pública, Fontiñas, rúa Madrid 2-4,
15707 de SANTIAGO DE COMPOSTELA,
dirixida ao director da EGAP, ou enviala por correo certificado.

■ ACTOS

SAN XOÁN

O A.C.V. Casco Vello celebra o sábado 23 unha nova
Noite Meiga do Berbés,
con pasarrúas e música polo barrio, queima da fogueira e baño purificador ás 00h
na Praza do Berbés.
■ CINEMA

O APARTAMENTO
Podemos ollar este filme no
C.S. Caixa Galicia este xoves 21 ás 20h.

LOST LOVERS
No Salón de Actos do MARCO temos ás 20h este ciclo
adicado ao drama romántico
xaponés contemporáneo, con
entrada de balde até comple-

A sala I do C.S. Caixanova
acolle, até o 15 de xullo, a
mostra Iconografías 20012006, con obras en gran
formato deste pintor.

BELEZA NATURAL
Até o venres 29 teremos na
Casa da Xuventude esta
mostra da pintora María
Nieves Saco Álvarez.

NOVOS HORIZONTES

Esta mostra reúne, até o 23 de
setembro, no MARCO a un

pseudónimo adoptado, nun sobre pecho
identificado co mesmo. Este sobre introducirase dentro de outro repetindo outra
vez o pseudónimo no exterior, xunto
cunha partitura orixinal dunha peza inédita composta expresamente para este
concurso e unha copia da partitura da peza tradicional ou de autor, e os dados persoais. Remitirase antes do 12 de xullo ao
Ateneo Ferrolán, na rúa Magdalena 202,
1º - 15402 de FERROL. Co obxectivo de
promocionar a participación da Galiza
exterior, créase un apartado específico,
dirixido aos gaiteiros das comunidades
galegas da emigración, chamado Gaiteiro de Soutelo, que deberán cumprir os
mesmos requisitos que os do certame anterior, e remitir antes do 25 de xuño o CD
e documentación requirida. Na final actuarán, como máximo, un total de catorce gaiteiros. A interpretación no concurso constará de unha peza inédita e unha
peza tradicional ou de autor. Ademais establécese un Certame de Composición,
no que poderán tomar parte os autores
que o desexen, cunha partitura escrita
para gaita galega solista, con ou sen orquestra ou conxunto instrumental composto por un máximo de 40 instrumentos, que ten que ser inédita, non ter sido
estreada nin premiada anteriormente en
ningún outro concurso, nin obxecto de
encargo previo. Terá unha duración mínima de, aproximadamente, 5 min. e máxima de 12. Farase chegar ao Ateneo antes do 2 de xullo.♦

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.

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

CRISTINO DE VERA

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

JAZZ EN PORTUGAL
Podemos visitar esta mostra de cartaces na Casa de
Arines até o 1 de xullo.

CARLOS RIAL
O artista galego realiza unha
intervención no Espazo Anexo do MARCO que podemos
visitar até o 26 de agosto.

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

THE FACTORY:
Andy Warhol & Pietro Psaier.

D.O.G.
INSTITUTO ENERXÉTICO
DE GALICIA
Convócanse subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos de
enerxías renovábeis en Galiza para o 2007. Poderán ser beneficiarios das axudas as persoas físicas
maiores de idade que teñan plena
capacidade de obrar; as persoas
xurídicas legalmente constituídas
así como as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas
ou privadas sen personalidade que
acrediten os compromisos de exe-

cución asumidos. O prazo de presentación de solicitudes remata o
30 de xuño de 2007. A resolución
completa está recollida no DOG
de 28 de maio de 2007.♦

CONSELLARÍA DE CULTURA
E DEPORTE
Convócanse subvencións a asociacións e institucións culturais
para a realización de actividades
de promoción da lectura. As solicitudes deberán presentarse antes
do 28 de xuño de 2007. A información desta orde está recollida
no DOG de 28 de maio.♦

Anuncios de balde
■ Alúgase piso en Bueu para a segunda quincena de agosto, situado a
carón da praia de Loureiro, a prezo
de oferta. Chamar pola tarde ao 661
036 517.
■ 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.

Podemos coñecer esta mostra
no Verbum Casa das Palabras até este domingo 24. 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.

21 ás 21h30 no C.S. Revolta
un concerto co trompetista e
vocal dos Selectores de Frecuéncia Pedrão Selector, por
unha entrada de 3 euros para
os asociados e de 5 para quen
non o sexa. O venres 22 teremos no mesmo lugar o rap en
galego d’Os de Quistiláns,
chegado desde o Val
D´Amaia; e o sábado 23 celebrarase a Noite da Lumeira
coa actuación de Roger de
Muskaria, música e poesía.

ENTRE TRASTOS
Podemos escoitar a estre
trío de bouzuki, guitarra e
contrabaixo este xoves 21
ás 22h30 na Fábrica de
Chocolate.

THE PASSADENAS

Até este domingo 24 temos
na Fundación Caixa Galicia
a mostra AM 34 X 24 Vol.1.

Esta banda madrileña de
punk rock presenta a demo
Dead Rock Ride este venres
22 na Iguana Club; lugar
que tamén vale para o concerto, o sábado 23 de Delco
e Pájaro Sunrise.

100 CARTACES

ESENIA

ANTONIO MURADO

A Fundación Barrié presenta, até este domingo 24,
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.

Toca este venres 22 ás
22h30 no pub Remache.

MONCHO BORRAJO
O artista e humorista presenta Despedida y cierre
este xoves 21 e venres 22 ás
21h no teatro Salesianos.
No teatro Arte Livre temos
o musical infantil de Heisenhower Moreno os sábados, domingos, vésperas e
feriados ás 18h.

LOLAS

REDE DE INFORMACIÓN XUVENIL
www.rix.org
Páxina electrónica da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. Inclúe áreas informativas sobre axudas, actividades, cursos, emprego, concursos, voluntariado, formación ou vivenda, entre
outras, así como servizo de alerta, formularios, noticias, obtención de carnés, etc.♦

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.

Arousa
Arousa

Podemos visitar na Casa das
Artes esta mostra adicada á
artista polaca pola Fundación Caixa Galicia, unha das
principais pintoras do século
XX. Até o 15 de xullo.

DOCUMENTOS
Temos no MARCO, até este
domingo 24, 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.
■ MÚSICA

BNGÃO

O ex-MC dos Planet Hemp,
considerado como un dos
principais e creativos rapeiros
do Brasil, presenta este xoves

■ 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.
■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.

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

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

■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

■ 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
x 0,56), restaurado, por 120 euros negociabeis, en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ 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 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.

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

■ 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.

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).

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

■ 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.♦

Concha Rousia, Cristina
González, Eva Moreno Herrera, Elvira Ribeiro Tobío,
Federico Segura, Gloria Villaroel, Guillermo Murielk,
Igor Lugrís, Jayme Filho, Lolo Serantes, Luis Gómez Domingo, Mónica Doldán, Paco
Arias, Paco Souto, Patere,
Raquel Montero, Reme Remedios, Ricardo Fernández,
Roberto Sanz e Talita Acosta.
Ademais, este xoves ás 21h30
proxectaranse as curtas Humanos con patatas, de K.
Prada e J. Prada, e Tres maneiras de comerse un tomate,
de Carolina Castro, e darase
un alboroque; o sábado 23 ás
21h preséntase o proxecto de
investigación de Ricardo Pérez Palacios, e haberá unha

cata de viños; e o sábado 30
ás 21h, Adivina quen vén esta noite, cea con platos artísticos que ti podes aportar; eso
é, convocamos unha cea-arte:
coas esquisiteces que aportedes farase unha instalación
efímera –o que tardemos en
degustala–, de querer participar fáinolo saber até o xoves
28 a través dos telf. 658 094
877 (Igor), 690 329 885 (Remedios) ou ilugris@hotmail.com e dosmilvacas.arte@hotmail.com

Porto
Porto
■ ACTOS

AUDIÊNCIA ZERO

Esta asociación organiza o

festival de cinema e música
Eixo Norte Galiza, no que
poderemos ollar o martes 26
ás 18 e 22h no Passos Manuel a fita Lena, dirixido
por Gonzalo Tapia; o xoves
28 poderemos escoitar ás
22h30 no mesmo lugar ás
bandas Orangotang e Moon Cresta.

norte do Porto– catro mostras de banda deseñada de
autores portugueses e galegos. O programa engloba
outras actividades como
concertos.

Santo T irso

SYMBIO

■ EXPOSICIÓNS

V ENCONTRO DE
BANDA DESENHADA
A iniciativa da Associação
Cultural Tirsense, até este
domingo 24, están no Museu Municipal Abade Pedrosa deste concello –ao

Toulouse
■ EXPOSICIÓNS

Esta asociación presenta,
no Festival Río Loco até o
5 de xullo, unha mostra sobre a nova creación fotográfica galega, con traballos de Andrea Costas,
Raquel Durán, Fran Herbello, Antía Moure e Sara
Sapetti. Máis información
en www.rio-loco.org.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ MÚSICA

DJ

TAMARA DE LEMPICKA

■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.

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

■ TEATRO

UN DÍA DE FORMIGA

A Rede

■ 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.

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

KITTEN

Ou o que vén sendo o mismo, João Vieira, que comezou a súa carreira como DJ en
London e actualmente anda a
cabalo do Porto e Lisboa,
amenizará coa súa música
electro disco-punk e rock a
noite de San Xoán (sábado
23) na discoteca Ilusión, xusto antes da entrada na ponte
da Illa de Arousa. Entrada
con consumición 5 euros.

Ponferrada
■ ACTOS / EXPOSICIÓNS

ALIMENTARTE

Encontro artístico, literario e
gastronómico que se celebra
desde a galería Dosmilvacas e
o blog Ovnis e isoglossas até
o 19 de xullo, porque a arte
alimenta, e non só o espírito,
e a comida enche, e non só o
bandullo: aproximación libre,
criativa e plural a mundos
próximos e lonxanos, imprecindíbeis e necesarios. Bon
proveito con Baldo Ramos,
Benjamin G. Lais, Bruno
Santin, Callejo, CHN, Cocky,

Agora que o Celta baixou a Segunda tamén baixará posibelmente o luxoso parque autobilístico que gastaban aqueles xogadores celestes amantes da ostentación (que non eran todos). Para a vindeira tempada poderían optar polo Chevrolet modelo “Celta”. Máis acaído para a división de prata, fabrícase no Brasil e é o utilitario máis vendido no Uruguay.♦
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Este
domingo
remata a
mostra
sobre pop
art (Andy
Warhol e
Pietro
Psaier) no
Verbum de
VIGO.

H

ai alivio no escenario
político, nas Cortes,
nas tertulias. Reduciuse o encirramento entre partidos. Zapatero recibiu a Raxoi. A democracia parece que
empeza a fluír de novo. E to-

do grazas a que rematou o
proceso de paz. Volve a guerra que nos fai sentir máis
cómodos. Todos sabemos
mellor o noso lugar. Todos
contra a ETA. Volven os escoltas ao País Vasco. Os xor-

nalistas fan cábalas sobre
cando se producirá a nova
vítima. Será de coche bomba? Estamos ante unha vitoria do Estado de dereito, sen
dúbida. E, por favor, que
ninguén volva falar de paz.♦
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Xesús Asorei
‘Sen as abellas o mundo sería un deserto’
H. VIXANDE
As abellas están a piques da extinción por mor do uso duns
pesticidas de nova xeración.
Para falarmos disto puxémonos en contacto con Xesús Asorei, da Asociación Galega de
Apicultura e Erica Mel, que organizan a XXII Mostra Galega de Apicultura o 23 de xuño.
Non están moi de moda as abellas, polo menos andan desaparecidas.
Demasiado desaparecidas
desde hai moitos anos e cada vez
máis. O que sucede é que agora
tamén se extinguen noutras partes do mundo. Coincide coa chegada dunha nova xeración de
pesticidas neurotóxicos que, primeiro botábanse fumigando, pero agora veñen nas sementes e
mesmo chegan aos eucaliptos.
Que mortaldade houbo en
Galiza?
En moitas áreas desaparecera o
90% das abellas e agora tamén nas
zonas de gandaría e nos montes.
A este paso, só vai quedar a
abella Maya.
A dos debuxos animados,
que é a abella que coñece a xente. Se preguntas de que cor son
as abellas, dirán que negras e
marelas porque así son as da tele, cando en Galiza esas non
existen. Aquí son negras, se acaso un chisco marróns.
O caso é que agora están a
morrer.
Morrer non morren, desaparecen, pérdense. Os pesticidas
neurotóxicos aféctalles o sentido
da orientación e non saben volver á colmea. Xa sabe, se non hai
cadáver, non hai asasinato.
Que fixeron en Francia?
Porque alí parece que están a
saír do apuro.
O que non loita está perdido

A.G . N .

e en Francia loitaron nos anos
2003 e 2004, con manifestacións
constantes, e conseguiron prohibir eses pesticidas. De todas formas, tardaron tres anos en recuperarse porque o veleno seguiu
na terra durante ese tempo.
Tamén din que é unha epidemia.
Din moitas cousas. Tamén lle
botan a culpa ás antenas dos móbiles. Quen o din son as multinacionais químicas, as grandes corporacións que promoven a agricultura industrial. Saben moi ben
como desinformar espallando rumores. O problema vén dos pesticidas neurotóxicos, téñeno moi
estudado os científicos.
Vívese do mel?

Vívese da paixón que xeran as
avellas, mais o campo do que vive é da subvención. Claro que se
pode vivir da agricultura, pero ten
que ser multifuncional e aí o mel
é un complemento máis. As avellas son un beneficio porque son
imprescindíbeis para polinizar o
80% das plantas con flores. Sen
elas o mundo sería un deserto.
Hai moitos tipos.
Contra o que pareza, a maioría
das avellas son solitarias. Só unha
ducia das especies galegas viven
en enxames, esas son as que explota o home desde hai sete mil
anos. Respecto ao mel, en Galiza
temos mel de castiñeiro, de queiroga, de eucalipto e da silva.
Din que a de eucalipto está

ben. Xa sabía eu que para algo
tiñan que servir.
Gústalle aos nenos, pero non
aos vellos, máis afeitos ao mel
con personalidade: Ese mel escuro cun fondo de castiñeiro e de
carballo, que rasca na gorxa.
Non hai mel transxénica?
Pode habela, porque unha abella pode levar o polen dunha planta transxénica a outra que non o é.
Hai que aplicar o principio da prevención porque non sabemos que
efecto poden ter os transxénicos.
Parece que non hai ninguén
máis ecoloxista que un apicultor.
A abella é a sentinela dos problemas ambientais. Levan no mundo millóns de anos e nunca houbera que curarlles enfermidades.♦

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.

CE N TRAL LITERARIA
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Armas
contra fame
GUSTAVO LUCA

G

aza é o comportamento do mundo
rico co mundo pobre. Quen causa o mal é
quen rouba unha terra que
non é súa, quen se apropia
do dereito e os bens dos
que viven nela. Pero quen
causa o mal, resérvase tamén a razón pública, o direito ao reparto dos papeis: ti colonizado representas a demencia e a guerra, eu a paz e o bon xuízo.
Cando o malpocado
protesta, o poderoso faille a
vida imposíbel. Abbas recibe na propaganda o nome
de prudente e permite que
os norteamericanos lle
amolezan as costas en público, con todo o que choveu en Palestina baixo o patrocinio da bandeira norteamericana; para Haniya a
etiqueta de terrorista. Os
norteamericanos entregan a
Abbas armas e diñeiro. Sobre Haniya e os seus cargan
a pobreza, a ocupacion militar, as casas destruidas, o
corte de auga e luz e os asasinatos selectivos. Os que
disparan dende o aire (Palestina non ten arma aérea:
a UE construiu dous aeródromos que foron bombardeados) dinque os reos de
eliminación física por decreto marcial fuxen irresponsabelmente e causan
mortes de inocentes ao seu
redor. Recorden aquelas palabras da primeira ministra
Golda Meir: “podemos perdoar aos árabes por mataren
os nosos fillos pero non lles
perdoaremos que nos obriguen a matar os seus”.
Dende hai ano e medio, os norteamericanos
abriron unha xenerosa
conta aos palestinos para
que escollesen o mellor
dos seus catálogos de armas lixeiras. Ao tempo, os
Estados Unidos e a Unión
Europea colaboraban co
exército de ocupación de
Palestina para que non
houbese salarios, nin alimentos nin forma de conseguilos co obxectivo,
confesado por Javier Solana, de entre todos desarmar a Haniya e xulgalo como responsábel único da
agonía dos sitiados. Parece
un pesadelo pero non é
máis que o razonamento
público dos Estados que
na Lei internacional realmente existente proclaman
o direito de dictar toda clase de solucións para Palestina coa condición de que
non se fale nunca de descolonización. A súa nova
proposta é que os palestinos se maten entre eles. E
non se trata de memorandos secretos. Quen o celebra en público é Elliot
Abrams, conselleiro de Seguridade Nacional para
Oriente Proximo do goberno dos Estados Unidos.♦

