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O PLAN DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL FOI PRESENTADO
polo presidente da Xunta, Emilio P. Touriño, e polo vicepresidente,
Anxo Quintana. Só en contadas ocasións se puido ollar ao longo
destes dous anos os dous máximos dirixentes apadriñando conxun-
tamente unha iniciativa. O feito dá idea da importancia que o actual
Goberno lle concede ao desenvolvemento da Galiza interior. A súa
singularidade radica en que é unha estratexia integral de todo o Go-
berno, segundo aparecía comprometida no pacto que asinaron so-
cialistas e nacionalistas. Trátase de impulsar a actividade produtiva
ao tempo que se conserva o espazo natural. Pero o máis senlleiro é
que se contemplan os habitantes do rural como suxeitos activos, ra-
chando con anteriores políticas que primaban a subvención e as
axudas para o abandono do agro. Manuel Fraga gabouse de reducir
a un terzo as explotacións agrícolas. Agora apóstase por evitar a
existencia de zonas de primeira e de segunda. Para iso é imprescin-
díbel igualar as prestacións que ofrecen as distintas administra-
cións, pero, sobre todo, facer rendíbeis explotacións no rural para
asentar poboación. Preservando o espazo natural, como ben econó-
mico e público, pero, ao mesmo tempo, fuxindo tanto das visións
que contemplan a Galiza como unha reserva, como aquelas que a
ven como un espazo de atraso. Hoxe o ben máis prezado que pro-
texer e incentivar son as mulleres e os homes, sobre todo mozos,
que viven no rural. Poida que o plan presentado pola Xunta só se-
xa un agrupamento de medidas, como critica a oposición. En tal ca-
so non sería de abondo, aínda que sería un indicio do fin do loca-
lismo e unha aposta para construír Galiza sen desequilibrios.♦

O clúster da madeira resístese

á modernización do monte
(Páx. 17)

MADE IN GALIZA
Séchu Sende

Un libro de historias orixina is como
cada unha das persoas e dos pobos
que coñecemos ou soñamos: únicos.
Un libro que conta contigo para ler
o mundo con pa labras que tamén son
túas. Un libro difícil de soñar, como
a vida mesma . Contraditorio, inocente ,
emocionante , crea tivo, rebelde:
un libro M ade in G a liz a .

O embargo da UE entre as causas
do conflito interpalestino

(Páx. 21)

A esquerda estatal quere para Xixón
o que rexeita en Ferrol

REGANOSA
pros e contras



En xuño do ano 2000 a Xunta de
Galicia, gobernada entón por
Manuel Fraga, estabelecía un de-
creto para instalar Reganosa
dentro da Ría de Ferrol. Daque-
las, a única organización que uti-
lizou a súa representación insti-
tucional para pedir unha modifi-
cación do lugar de localización
da gasificadora foi o BNG, a tra-
vés de varias iniciativas no Con-
greso. Nin IU nin o PSOE pre-
sentaron ningunha iniciativa pa-
ra pedir unha modificación para
que Reganosa non se instalase
dentro da ría.

A actitude dos partidos esta-
tais, especialmente de IU, é con-
trovertida. Despois de non facer
nin unha soa apelación parla-
mentaria para que Reganosa non
se instalase dentro da Ría, pasou
a encabezar o Comité Cidadán
de Emerxencia para a Ría de Fe-
rrol, que se opuxo nas últimas
semanas á entrada dos barcos ga-
seiros na planta de licuado.

Por outro lado, a postura tan-
to do PSOE e de IU é moi distin-
ta en Asturias. Ambos os dous
partidos apoiaron e promoveron
(gobernan en coalición) a insta-
lación dunha planta de ENA-
GAS en El Musel, en pleno cen-
tro de Xixón e a menos de cen
metros de barrios como Muselín,
Les Cabañes, Jove de Arriba ou
Tocote. 

A Autoridade Portuaria de
Gijón negouse nun principio ao
emprazamento da gasificadora,
que contaría co investimento de
Unión Fenosa, pero finalmente
aprobou o proxecto baixo a pre-
sión de Izquierda Unida, que
considera que se trata “dun pro-
xecto estratéxico”. 

O Porto do Musel sinala IU,
“está chamado a xogar un peso
estratéxico e cada vez máis im-
portante no relevante papel que
xa ten o Principado no mapa
enerxético español”. Nese mes-
mo lugar, Endesa xa pediu solo

no novo aterrado (tamén no inte-
rior do Porto) para facer un ciclo
combinado de gas de 800 mega-
vatios. O Goberno asturiano in-
dica que a regasificadora do Mu-
sel pode entrar en funcionamen-
to no 2010, unha vez conclúan as
obras de ampliación da dársena.

Curiosamente IU non utili-
zou ningún dos argumentos eco-
lóxicos que esgrimiu en Ferrol
para opoñerse á planta regasifi-
cadora. Nin tan sequera dixo na-
da de facer novos aterrados para
meter unha planta de gas licuado
dentro do porto, a menos de
1.000 metros de onde viven os
cidadáns, utilizando criterios de
seguridade. 

No Ferrol, IU, a gran benefi-
ciada electoralmente do descon-
tento cidadán, argumenta que
Reganosa está a menos de dous
quilómetros da poboación. O
PSOE mantivo silencio durante
todo o tempo, malia que o apoio
á planta en Xixón é claro e con-

tundente. 
Detrás da postura adversa de

IU e a de silencio do PSOE po-
dería existir unha estratexia de
apoio a Enagas, que é a antiga
empresa estatal que agora fun-
ciona como catalizadora e trans-
formadora da gran maioría do
gas natural que chega á penínsu-
la. A empresa pertence nun 75%
a pequenos investidores bursátis,
logo da venda da maioría das ac-
cións por parte de Gas Natural,
logo dunha lei do 30 do decem-
bro do 2003 pola cal ningún pe-
queno investidor pode ter máis
do 5% da empresa. O resto do
capital está nas mans de Gas Na-
tural (5%), Caja de Ahorros del
Mediterráneo (5%), Sagane In-
versiones S.L. (5%), Bancaja
(5%) e Cajastur (5%).

IU e o PSOE opuxéronse a
que Unión Fenosa entrase a par-
ticipar na regasificadora que está
proxectada en Xixón para de-
fender o monopolio gasístico de

Enagas. En Galiza tamén se opo-
ñen a apoiar os intereses de Re-
ganosa, que é unha empresa cu-
xo accionariado é marcadamente
galego e está dividido da seguin-
te forma: Xunta (10%) que parti-
cipa no consello de administra-
ción con dous membros, Caixa
Galicia (10%), Caixanova ( 5%),
Banco Pastor (5%) e o Grupo
Toxeiro (18%).  Ademais, tamén
participan Unión Fenosa (21%),
Endesa (21%) e un socio alxeria-
no con grande experiencia mun-
dial no mercado gasístico, Sona-
trach (10%).

A oposición do PSOE e IU a
Reganosa podería estar na liña
de defender os intereses de Ena-
gás no conxunto do Estado, xa
que na actualidade só hai tres re-
gasificadoras que rompan o seu
monopolio: a vasca Bahía de
Bizkaia Gas (BBG), Sagunto
Gas (Saggas) e Reganosa. Tanto
Reganosa como Saggas foron
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IU quere para Xixón unha planta semellante á que rexeita para Ferrol

A esquerda estatal aposta por deixar
a Galiza sen regasificadora

RUBÉN VALVERDE

Reganosa está acaparando portadas e minutos nos medios tras a súa posta en funcionamento en Mugardos. A mala lo-
calización escollida, dentro da propia ría de Ferrol en troques de facerse no Porto Exterior, tapa as grandes posibili-
dades que a planta regasificadora lle pode ofrecer a Ferrolterra. No medio da polémica está o castigo electoral que re-
cibiu o BNG e a actitude do PSOE e IU que defenden para Xixón ou Barcelona o que lle queren negar a Galiza.

Manifestación pedindo a liberdade de Bastida e chegada a porto do Galicia Spirit protexido pola Guarda Civil.                                                                                                                                                P. C O N DE



impulsadas polas eléctricas Fe-
nosa e Endesa para incrementar
a produción eléctrica nas plantas
das Pontes e Sabón. Cómpre
lembrar que malia os argumen-
tos ecolóxicos utilizados por IU,
a produción de enerxía con ci-
clos combinados de gas natural é
menos contaminante que a utili-
zación de carbón (as actuais cen-
trais térmicas galegas son as
máis contaminantes do Estado).

Núcleos de poboación

A maior parte das regasificado-
ras do mundo están próximas a
núcleos de poboación. A razón é
ben sinxela: a localización das
plantas faise en lugares onde os
portos teñen un calado importan-
te para poder atracar buques de
grandes dimensións como son os
gaseiros. Eses portos importan-
tes están en cidades de relativo
tamaño, na maior parte dos casos
a escasos quilómetros dos núcle-
os de poboación. 

En Barcelona, a regasificado-
ra está a 350 metros das viven-
das, a de Cartagena a 985 metros,
a de Bilbao a 1.250 metros. En
moitos destes portos hai outras
substancias contaminantes ao

arredor, como en Barcelona, con
industrias químicas, de fertilizan-
tes e  transformadoras de fuel. 

No resto do mundo as cir-
cunstancias son semellantes: En
Boston a 850 metros, en Brujas a
menos de 1.500 metros e no Xa-
pón e na China están integradas
nas propias cidades. En ningún
destes lugares aconteceu aínda
un accidente de gravidade aínda

que ben é certo que os escapes de
gas son moi perigosos incluso
para os propios barcos que afun-
den de xeito case instantáneo.
Ese é o motivo de que os gaseiros
sexan barcos cunhas grandes me-
didas de seguridade e que pasen
revisións continuas. Reparacións
que segundo os expertos tamén
poden reportarlles carga de traba-
llo aos estaleiros ferroláns.♦
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Vén da páxina anterior

Vista de Reganosa.

Os grupos ecoloxistas e cida-
dáns que se opoñen a que Rega-
nosa se localice dentro da ría
denuncian que existen dúas sen-
tenzas do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza (TSXG), re-
corridas ante o Supremo, que
fallan en contra da localización
de Reganosa na ría. Ademais, o
chamado Comité Cidadán de
Emerxencia para a Ría de Ferrol
sinala que Reganosa incumpre a

normativa de seguridade, “a
norma EN-1532, ameazando a
vida da poboación cada vez que
sae ao mar”, sinala Adega.

“Todo o mundo sabe que a
planta de gas non cumpre as
distancias de seguridade con
respecto ás poboacións. O fun-
cionamento da planta de gas
matará a vida e o plancton de
300 millóns de litros de auga
da ría”, denuncia Adega.♦

Os ecoloxistas denuncian
que Reganosa carece
dun plano de emerxencias

Ainstalación de Reganosa en Fe-
rrolterra supón o maior investi-
mento directo da historia de Fer-
rolterra con 410 millóns de eu-
ros. Aempresa axudará a dinami-
zar a comarca xa que xerará 393
postos de traballo directos, máis
outros 218 traballadores indirec-
tos. Ademais, durante o período
de construción da planta creáron-
se 2,5 millóns de horas de traba-
llo en construción, con 1.000 em-
pregos directos (nos que partici-
paron máis de 60 empresas) e
outros 1.200 inducidos.

Ademais, a instalación da
planta posibilita o aumento do
tráfico portuario de Ferrol, xa
que entrarán entre 30 e 50 bu-
ques anuais, o que supón 2,4 mi-
llóns de toneladas máis. Por ese

concepto, a autoridade portuaria
de Ferrol ingresará nos vindei-
ros cinco anos 11,6 millóns de
euros, 21,8 nos vindeiros dez
anos e 30,9 nos futuros 15 anos.

A empresa agarda facturar
nos vindeiros cinco anos 284
millóns de euros, ten a previ-
sión de duplicar esa cifra en dez
anos, con 535 millóns de euros
e 757 millóns de euros dentro
de tres lustros. En canto ao be-
neficio neto (despois de impos-
tos), Reganosa agarda obter
83,7 nos vindeiros cinco anos.

Outro dos aspectos econó-
micos a ter en conta á hora de
valorar que Galiza conte cunha
regasificadora é a tributación.
Tanto a empresa directamente
como os socios galegos tributa-

rán en Galiza. Deste xeito, a
previsión da Xunta é obter nos
vindeiros cinco anos 4,5 mi-
llóns de euros en concepto de
Imposto de Sociedades. Ade-
mais, por Imposto de Activida-
des Económicas a Xunta ingre-
sará 1,3 millóns de euros dentro
nos vindeiros cinco anos e 3,7
millóns en quince anos.

Por último, en previsións de
fondo para obras sociais, a em-
presa investirá directamente so-
bre Ferrolterra 1,1 millóns de
euros nos vindeiros cinco anos
e 3,5 millóns nos vindeiros 15
anos. Coa implantación de Re-
ganosa incrementarase a capa-
cidade da rede gasista do Esta-
do e contribuirá a cubrir a de-
manda nun 8%.♦

Táboa 2: Fonte Reganosa

Táboa 3: Fonte: Reganosa

Reganosa tributa en Galiza. Os socios galegos que recibirán os
beneficios a través do reparto de dividendos tamén.

Táboa 4: Fonte: Reganosa

Previsións de fondos para acción social
con repercusión directa sobre Ferrolterra:

Táboa 5: Fonte: Reganosa

O maior investimento directo en
Ferrolterra con 400 millóns de euros

Ubicación da regasificadora do Musel, en Xixón.



AComisión Permanente da Conferen-
cia Episcopal Española vén de apro-
bar, por unanimidade, unha auténtica

declaración de guerra contra a nova materia
de Educación para a Cidadanía e os Dereitos
Humanos que, desde o vindeiro
curso, comezará a aplicarse en
diversas comunidades autóno-
mas con competencias plenas en
materia educativa, como conse-
cuencia da aprobación e desen-
volvemento da Lei Orgánica de
Educación (LOE). No caso de
Galicia a nova materia entrará
en vigor no curso seguinte.

A xerarquía católica colóca-
se, desta maneira, nunha posi-
ción extrema, desde o meu pun-
to de vista, profundamente anti-
democrática, por canto que cha-
ma á desobediencia civil, ao in-
cumprimento manifesto dunha
lei que emana dos representan-
tes lexítimos da soberanía popu-
lar, e faino reclamando dos cató-
licos un posicionamento activo
de rebelión fuxindo de “postu-
ras pasivas e acomodaticias”.
Entra así, de cheo, na campaña
electoral do próximo ano cunha
estratexia de confrontación radi-
cal ao goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, nunha alianza
expresa cos sectores máis con-
fesionais do PP, en clara sinto-
nía con monseñor Antonio Ma-
ría Rouco Varela.

Coloca ademais moitos cató-
licos na disxuntiva de acatar e
cumprir unha lei lexítima ou de-
clararse en rebeldía favorecendo a obxección
dos seus fillos á nova materia, co risco, evi-
dente, de suspender e non acadar o graduado
escolar ou o título correspondente de secun-
daria e bacharelato. Parece, desde todo pun-

to de vista, unha esaxeración que, por outra
parte, xa saben que non seguirá, nin sequera,
a súa propia patronal relixiosa dos centros
concertados, a FERE, que representa máis do
80 por cento do sector, e que participou nas

reunións preparatorias e no de-
seño curricular de Educación
para a Cidadanía e os Dereitos
Humanos xunto cos outras moi-
tas entidades e organizacións,
entre elas, a Fundación Cultura
de Paz. 

Manuel de Castro, secretario
xeral da FERE, CECA e Educa-
ción e Xestión, representante
máximo dos centros concertados
relixiosos, mantivo unha posi-
ción moito máis intelixente,
aceptou a nova materia e propi-
ciou a súa adaptación ao ideario
dos seus colexios, entre outras
cousas, porque vulnerar a lei le-
varía consigo unha posibilidade
–certa– de non renovación dos
concertos...

Existe, polo tanto, un cre-
cente divorcio, nunca mellor di-
to, entre a xerarquía católica da
Conferencia Episcopal e a Igre-
xa, entendida como pobo, os
católicos, nesta e noutras mate-
rias, relacionadas, nomea-
damente, coas condutas e com-
portamentos sociais da cidada-
nía, léase, sobre todo, o control
da sexualidade dos seres huma-
nos, porque, no fondo, existe
unha enorme confusión entre o
que se entende por moral priva-
da e moral social, tal e como

afirma o bo amigo José Antonio Marina, na-
da sospeitoso de laicista, “imos dar uns
principios éticos cívicos baseados nos de-
reitos humanos”, o mínimo común denomi-
nador, as virtudes cívicas dun bo cidadán,

con independencia de que teña ou non cren-
zas relixiosas.

Uns contidos que, polo demais, xa viñan
formando parte do currículo transversal da
Educación para a Paz ou da materia de Ética
desde 1990, que xa imparten, en Europa,
máis de 15 países, que non fan outra cousa
que aplicar as recomendacións da ONU e da
UNESCO cando declararon o 2005 como
Ano Internacional da Cidadanía, así como as
do propio Consello de Europa, explicitamen-
te, desde o 2002(1).

O toque de rebato á insubmisión lanzado
polos bispos españois contra a nova materia
educativa expresa un “desafío” ao Goberno
Zapatero, algo así como poñer a venda antes
da ferida, polo que poida pasar, polo que vi-
rá... por iso o chamamento á acción fronte da
pasividade e o acomodamento. ¿Como se
non, entender que desde unha institución co-
mo a Conferencia Episcopal se promova ac-
tivamente a desobediencia civil? Sería algo
así como obxectar á democracia, aos valores
cívicos e democráticos ou aos dereitos hu-
manos e son moitos os católicos que o consi-
deran moi pouco razoábel.

A propia experiencia histórica española,
os séculos de adoutrinamento moral oficial,
desde todos os poderes do Estado, a perda
desa hexemonía e a exclusividade da xerar-
quía católica na formación moral da cidada-
nía, parecen estar no fondo desta nova ini-
ciativa. Porén, nun Estado aconfesional,
nunha sociedade democrática, plural e com-
plexa, a escola, o Estado ten o dereito e a
obriga de educar nos valores cívicos e de-
mocráticos e iso non significa ir contra a fa-
milia tradicional ou contra a relixión. Te-
mos que fomentar a conciencia cívica do
alumnado, ensinarlles que existen compor-
tamentos e condutas boas e malas, xustas e
inxustas, decentes e indecentes. Ou é que,
neste caso, os bispos reclaman a neutralida-
de ética do sistema educativo? Iso si que se-
ría relativismo moral...

Por último, creo sinceramente que o
PSOE debería tomar boa nota, sobre todo,
cara ás próximas eleccións xerais e á hora de
elaborar o seu programa electoral, porque a
xerarquía eclesiástica, polo que se ve, parece
insaciábel. Cos actuais acordos co Vaticano e
co anacrónico Concordato vixente, pouco
avanzaremos na verdadeira aconfesionalida-
de do estado...♦

MANUEL DIOS DIZ preside o Seminario Galego de
Educación para a Paz e dirixe a Fundación Cultura

de Paz en Galicia.

(1) Vid. Recomendación 2002/12 do Comité de Minis-
tros ós Estados Membros sobre a Educación para a Ci-
dadanía democrática adoptada o 16 de outubro do 2002.
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‘Nunha
sociedade

democrática,
plural e

complexa,
a escola ten
o dereito e
a obriga

de educar
nos valores
cívicos e

democráticos e
iso non

significa ir
contra a familia

tradicional
ou contra
a relixión”

Cartas

O Consello
Consultivo de Galicia 
Sinto descoñecer para que serve
o Consello Consultivo de Gali-
cia, quen o nomea, quen son as
persoas que o compoñen e canto
nos costa aos galegos este orga-
nismo. E gustaríame saber isto,
porque pensaba que cando unha
norma era aprobada, como é o
decreto do uso do galego no en-
sino, e precisamente neste caso,
contando absolutamente coa
unanimidade de todos os deputa-
dos, que todos eliximos, polo
tanto tamén con todos os grupos
políticos galegos, aprobado pola
Xunta e pola Consellaría de Edu-
cación, sen que ningún sindicato
nin organización representativa
puxera obxeccións importantes,
e que eu saiba tamén sen que
ninguén denunciase esta norma
ante o Tribunal Constitucional,
se aplicaba e xa estaba. 

Pois non é así, vén este

Consello de Galicia, o que moi
poucas veces vexo pronunciar-
se por algo, e ponse a pontifi-
car, tampouco sei por encargo
de quen, iso si, non para poñer-
se ao lado do idioma que sem-
pre foi maltratado no ensino, e
mira que tivo ocasións para fa-
celo, por exemplo, cando en
moitos centros educativos non
se cumpría o decreto oficial de
dar en galego determinadas cla-
ses, senón para defender o cas-
telán, que xa defende o goberno
central, e a maioría das institu-

cións estatais, con todo o seu
enorme poder. 

Agardo que os “consellos”
deste organismo non se teñan en
conta.♦

XOSÉ-BIEITO COELLO
(AS PONTES) 

O plan xeral e
os seus opositores
Non hai dúbida ningunha de
que o Plan Xeral de Vigo aínda

sen aprobar ten dado que falar
e o que lle queda para este no-
vo goberno de coalición. Mais
atrás queda toda aquela campa-
ña que se organizou entre al-
gunhas asociacións veciñais e
algúns seguidores destas e que
nos querían facer tragar que to-
da a cidade estaba en contra do
plan.

Dende o Concello de Vigo, o
PSdeG, co seu director de Urba-
nismo, Mauricio Ruíz, ocupaban
todas as portadas dos maiores
diarios da cidade poñendo inclu-
so unha parte da Xunta de Galiza
a competir en algo que non é da
súa competencia como é o mo-
delo de cidade.

Como se recordará, foron
entregadas 65.000 alegacións
na Xerencia de Urbanismo, ma-
nifestacións a diario nas rúas,
agresións nos plenos de gober-
no, alén dalgunha suma de car-
tos que algunhas asociacións
–sen o consentimento dos so-
cios como no caso de Lavado-

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Bispos insumisos
MANUEL DIOS DIZ

O chamado á obxección de conciencia no estudo da materia
de Educación para a cidadanía por parte do episcopado crea
un problema entre os pais, que deberán escoller entre obe-
decer a Igrexa e arriscarse ao fracaso electoral dos seus fi-
llos ou acatar a legalidade e contradicir a xerarquía católica.Xuízo contra  un

home a cusado de
ma tar a  muller.  El
C orreo G a llego (2 5
de xuño) informa de
que o presunto
autor do
crime“rea li zou a
súa  dec lara ción nun
ga lego cerrado” .
Lembra  aque las
informa cións de
sucesos que d icí an
“o ladrón era
x itano”  ou
“portugués”  ou “o
asasino era  un
negro” .  Será  fa lar
ga lego con mo ito
a cento un
agravante?

Viña un autobús
do exército e poñí a
videos p ara  que te
a l istases.  D icí a  que
í as a prender
informá tic a  e que
í as rep artir mantas
e boc a d i l los entre
os nenos.  A gora
regresas a  c asa
dentro dun sa co .
O s comp añe iros
que te tra en d in que
non a prenderon
na d a  de informá tic a
e que non ven
nenos,  que a penas
sa en do cuarte l por
medo.

Conferencia de
Ramone t en
Santi ago .

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

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.



Nunha brillante conferencia Ramón
Chao e Ignacio Ramonet falaron en
Lugo, no 22 deste mes acerca das gue-

rras e acerca da pobreza no mundo: A guerra
contra os pobres. A pobreza é a peor das con-
taminacións. Aprendín isto de María Novo, e
tamén llo escoitei a Federico Mayor Zaragoza.

A loita contra a pobreza deberia ser un
elo que unise todas as ONGs sen excepción.

A pobreza empurra os países á autodestru-
ción. É a pobreza a que vai acurralando as xen-
tes de Africa até meterse nas pateras. Os mais
ousados, os máis fortes e intelixentes vanse.
Os países, sometidos á selección antinatural,
fican desposuídos do seu máis prezado capital:
Os elementos máis valiosos da sua poboación. 

A pobreza é algo mais que a falta de ali-
mento. Sen minimizar esta carencia, a pobre-
za condiciona a nosa vida. É a falta de ex-
pectativa, de esperanza no futuro, de posibi-
lidades de desenvolvimento o que empurra
as xentes nun camiño de autodestrución.

Tal está a acontecer no noso agro na actua-
lidade. O exemplo mais doroso témolo no Cou-
rel. As súas xentes, acurraladas na falta de ex-
pectativas, ven como unha saída traballar nas
canteiras que destrúen as súas montañas. Bó-
tanse ás pateras da destrución do territorio por
se os seus fillos atopan noutros lugares esas ex-
pectativas que a eles lles son negadas. É unha
total renuncia. 

Legalizar a
canteira da Cam-
pa, que se saltou
todos os tipos de
legalidades, no
Courel, é unha
burla para todos
os que nos vemos
obrigados a cum-
plir as leis cada
vez que pretende-
mos mover unha
pedra ou un vala-
do. É un fracaso
das diferentes ad-
ministracións que
foron gobernan-
do Galiza. O al-
calde de Folgoso
dixo que cada vez
que os ecoloxis-
tas van por alí a
el danlle votos porque el garante que as can-
teiras van seguir abertas. E xa se demostrou
coa recente legalización da louseira La Cam-
pa por parte do Consello da Xunta do dia 22
de xuño. Nin el nin a administración  procu-
raron outros traballos para a súa xente. Iso fa-
ríaos independentes, e convén manter o voto
cativo. Como moi ben explicaron Ramonet e
Chao, ao sistema capitalista actual convenlle

manter os pobres. Son fonte de traballo barata
e de votos fáciles. Como se explica que non se
teñan procurado aínda medios para desenvol-
ver e fomentar as naturais riquezas do Courel? 

Nun Parque Natural, cos fondos econó-
micos que iso implica habería diñeiro e tra-
ballo para todos os habitantes actuais do
Courel, e atraería outros. Pero agora xa está
legalizada a canteira. Non teñen que temer
que os postos de traballo sexan un argumen-
to para mantela en funcionamento. Pode vir
xente doutros sitios para traballar, como
acontece nas terríbeis de Pacios. Por menos
diñeiro aínda. Sempre hai quen é máis pobre.
Todo o mundo que teña a máis mínima sen-
sibilidade debería de pasar polo Courel: Po-
los seus fermosos soutos, polas súas rumoro-
sas augas caídas, contemplar as magníficas
vistas desde o alto dos circos glaciares relic-

tos que aínda quedan como o da Devesa da
Escrita, ver o seu Taro Branco ou o misterio-
so torcal. Tamén polas paisaxes lunares que
deixan as canteiras despois de destruíren
irreparábel e desdeñosamente as montañas. 

Tiñamos postas moitas ilusións nesta nova
Administración, que consideramos de esquer-
das e virada cara ao país. Este último acordo
do Consello da Xunta demóstranos que os ci-
dadáns debemos estar sempre alertas. E as
asociacións ecoloxistas e outras non podemos
baixar as gardas. O que aconteceu no Courel é
un aviso. Pode sentar un terríbel precedente.
Desde ADEGA facemos un chamado á unida-
de de acción para defendermos o desenvolve-
mento sustentábel e actuar contra a destrución
irreversíbel do noso patrimonio.♦

ADELA FIGUEROA PANISSE é presidenta de ADEGA.
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Xosé Lois

A falta de esperanza,
a peor das pobrezas

ADELA FIGUEROA

A pobreza non só condena o individuo pola falta de recur-
sos materiais senón polo minado sobre as expectativas.
Proba diso son as canteiras que se legalizan no Courel.

‘Legalizar a
canteira da
Campa, no
Courel, que

saltou todo tipo
de legalidades,
é unha burla
para todos os

que nos vemos
obrigados a

cumplir as leis”

Pregúntanlle por
Pa lestina .  Responde
que en Ribadavi a
ha i un barrio xudeu
mo i bonito .  Fo i
como se lle
preguntasen por
H itler e contestase
que en G a li z a
houbo un re ino
suevo.

Dicían que non
chovía por culpa do
cambio climá tico.
Entón empezou a
chover en xuño e
dixeron que tamén
era polo cambio
climá tico. Pobre
cambio climá tico,
leva todas as
culpas.

Os Rolling Stones,
xa  saben,  ese grupo
que en corenta  anos
fixo unha  c anción
que os de ixou tan
sa tisfe itos que xa
non fixeron má is,
po is os Ro lling
vo lven de x ira .  N on
do Inserso ,  non.
Q ue ma l pensados.
É que quedaron sen
c artos,  g astan mo ito
en c amb i ar a  auga
das p iscinas,  e
teñen que fa cer
caixa.

Marcha Tony Bla ir.
C ando empezou
levantara moita
simpa tía . A té Beiras
dixo nunha campaña
electora l que el ía
ser o Bla ir ga lego.
Despois pasou o que
pasou.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

res– entregaron para compoñer
a partitura da orquestra que
Ruíz dirixía.

Pois ben, xa pasadas estas
eleccións municipais e vendo o
resultado destas, cabe preguntar-
lles un saco de cousas aos oposi-
tores do plan. Mais eu voume di-
rixir a Ruíz por ser un cargo pú-
blico.

Ocórreseme supoñer que
aqueles músicos que vostede di-
rixía non entenderon a partitura
composta polo grupo socialista e
votaron a favor do PP, como así
queda demostrado. Nin sequera
sei se será vostede tamén dos
que votaron ao PP, como o voto
é secreto...

Para remate, mándolle un par
de consellos debalde. Deixe a “di-
rección musical” e pídalle descul-
pas ao xerente de Urbanismo, Xa-
bier Rivas, por todo o acontecido.
Moitos llo agradeceremos.♦

XULIA MANGAS
(VIGO)

Segundo 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 mes-
ma 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 eli-
minar perdas e simultaneamente, ampliación en metálico do Capital Social e mo-
dificación dos estatutos correspondentes.

4.– Ampliación do Obxecto Social.

5.– Rogos e perguntas.

Xosé Fernández Puga
Presidente
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O 2007 é un ano especial para A
Nosa Terra porque xa son cen os
anos que transcorreron dende que
se estableceron os alicerces da
publicación semanal. No 2007
tamén se cumpren os trinta anos
da reaparición da cabeceira, que
se viu na obriga de continuar coa
súa actividade xornalística alén
do mar, en Bos Aires, durante a
ditadura franquista. Para conme-
morar o aniversario do periódico
e para recoñecer o traballo de
dignificación a prol da lingua e
da cultura, a Xunta acordou en-
tregarlle unha das tres medallas
que outorga o Goberno galego. 

As Medallas Castelao, que
distinguen a obra de cidadáns ga-
legos en diversos eidos, foron cre-
adas o 28 de xuño de 1984 para
celebrar o retorno a Galiza dos
restos de Castelao. O decreto de
creación do galardón recoñece “o
traballo realizado con entrega e fe
na cultura, na historia e no ser dun
pobo”. O premio debe servir de
exemplo á obra daqueles galegos
que queren ser guía para futuras
xeracións que queiran seguir dig-
nificando a realidade de Galiza.

Os galardoados

Carme Avendaño, presidenta da
fundación Érguete-Integración, e
Francisco Rodríguez, principal
impulsor do “Proxecto Galicia”,
tamén acadaron cadansúa medalla.
Avendaño, que se erixiu como
símbolo da loita contra a droga, foi

galardoada polo seu labor de axu-
da ao toxicómano. Érguete naceu
no 1984 por iniciativa de familias
afectadas pola drogodependencia
para garantir a plena incorpora-
ción á sociedade das persoas que
tiveron problemas coas drogas. O
aumento da demanda dos servizos
de Érguete motivou a creación dun
Servizo de Información e Orienta-
ción Xurídico-Social e Reinser-
ción do Toxicómano (SIORT). O
organismo fixo posíbel unha aten-
ción especializada e profesional
aos usuarios. As dificultades que
estes colectivos desfavorecidos te-
ñen á hora de conseguir un empre-
go digno é o que animou a Érgue-
te a crear a fundación Érguete-In-
tegración no 1999.

Pola outra banda, o Consello
da Xunta acordou entregar a Me-
dalla Castelao a Francisco Ro-
dríguez, como empresario do
sector editorial e principal im-
pulsor do “Proxecto Galicia”. O
proxecto, promovido por Hércu-
les de Edicións, reúne figuras re-
levantes da intelectualidade ga-
lega, entre as que se atopan Xosé
Ramón Barreiro Fernández, Fer-
nando González Laxe, Xosé Ma-
nuel González Reboredo, Darío
Villanueva Prieto, Francisco Ja-
vier Río Barja, Xulio Correa Co-
rredoira, Francisco Díaz-Fierros
Viqueira, Siro López Lorenzo e,
até o momento da súa morte, Xo-
sé Filgueira Valverde e Domingo
García-Sabell. A concesión da
Medalla Castelao premia a apos-

ta pola divulgación enciclopédi-
ca do patrimonio cultural galego,
que recolle aspectos de eidos co-
mo a arte, a literatura, a historia,
a cartografía ou o ambiente.

A entrega das medallas

A Xunta de Galicia fará a entrega
dos galardóns a Afonso Eiré, Car-
me Avendaño e Francisco Rodrí-
guez o xoves día 28 de xuño en
Santiago de Compostela. O Hotel

Monumental San Francisco acolle
a entrega, que contará coa actua-
ción do Cuarteto de Cámara Ar-
cos, que interpretará diversas pe-
zas e rematará co himno galego.

No acto, presentado por Marga
Pazos e retransmitido en directo
pola TVG, intervirán o conselleiro
de Presidencia, Xosé Luís Méndez
Romeu, que lerá o Decreto
121/2007 do 21 de xuño, e o presi-
dente da Xunta, Emilio Pérez Tou-
riño, que fará entrega das medallas.

Acompañando a Afonso Eiré
asistirán membros do Consello de
Administración, o Presidente, tra-
balladores e colaboradores de dis-
tintos ámbitos. Eiré agradece o re-
coñecemento e apunta que se está
a premiar “a Castelao e a todo o
conxunto de personalidades que
fixeron posíbel A Nosa Terra”. O
director da publicación agradece o
labor “de centos de xornalistas,
colaboradores, accionistas e miles
de asinantes e lectores”.♦
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A Xunta tamén galardoou a Carme Avendaño e a Francisco Rodríguez

Afonso Eiré recibe a Medalla Castelao
no centenario d’A Nosa Terra

MARÍA OBELLEIRO
A defensa do idioma, da identidade nacional e da cultura galega que
vén impulsando A Nosa Terra dende as súas orixes foi recoñecida po-
la Xunta, que decidiu outorgarlle a Medalla Castelao ao director do
semanal galego, Afonso Eiré. O Goberno autónomo quixo conceder-
lle o premio co gallo da celebración dos cen anos da publicación.

O que importan
non son
os Caídos senón
o diñeiro
Andrew J. Bacevich, profe-
sor de relacións interna-
cionais na universidade de
Boston, ex combatente  en
Vietnam e pai dun soldado
morto en Irak, escribe en El
País (17 de xuño): “A quen
escoitan Kennedy, Kerry e
Lynch? Coñecemos a respos-
ta: á mesma xente que goza
da confianza de George W.
Bush e Karl Rove, é dicir,
aos individuos e ás institu-
cións con diñeiro. Os cartos
mercan acceso e influencia.
Os cartos engrasan o proceso
que nos dará un novo presi-
dente en 2008. No relativo a
Irak, os cartos garanten que

as preocupacións das grandes
empresas, os peixes gordos
do petróleo, os belicosos
evanxélicos e os aliados de

Oriente Próximo serán escoi-
tadas (…). O Día dos Caídos,
os oradores dirán que a vida
dun soldado non ten prezo.

Non o crean. Sei que valor lle
outorga o Goberno dos Esta-
dos Unidos á vida dun solda-
do: dado que me entragaron o

cheque. Equivale máis ou
menos ao que pagarán os
Yankees a Roger Clemens
por cada entrada cando em-
pece a lanzar o mes que vén.
O diñeiro mantén o duopolio
da trivializada política de re-
publicanos e demócratas.
Confina o debate sobre polí-
tica estadounidense a unhas
canles ben establecidas. Pre-
serva intactos os clichés de
1933 e 1945 sobre illacionis-
mo e apazugamento, e a cha-
mada do país a un liderato
global. Inhibe calquera infor-
me serio sobre canto están a
custar exactamente as nosas
desventuras en Irak. Ignora
por completo a cuestión de
quen paga en realidade. Nega
a democracia, e convirte a li-
berdade de expresión en pou-
co máis que un medio para
documentar o disentimento.
Non se trata dunha conspira-
ción. Así é como funciona o
noso sistema”.♦

Andrew J. Bacevich, morto en Irak, á dereita, os seus pais, Andrew e Nancy Bacevich.

O director d’A Nosa Terra, Afonso Eiré e, arriba, Carme Avendaño (Érguete) e, abaixo, Francisco Rodríguez (Edicións Hércules).
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RUBÉN VALVERDE
Segue sen haber pacto en Lu-
go e en Pontevedra. Malia que
o acordo pode pecharse en
calquera momento, o PSOE e
o BNG están atopando moitas
dificultades para chegar a un
pacto de Goberno e as postu-
ras seguen sen encontrarse. En
Lugo o alcalde, Xosé López
Orozco, non asume o resulta-
do electoral. En Pontevedra
segue sen haber entendemento
por mor do reparto de poder.

O PSOE e o BNG teñen aínda
quince días para seguir nego-
ciando un acordo favorábel para
ambas as dúas partes en Ponte-
vedra. Ese é o tempo no que se
fará un pleno de constitución e
nomeamento dos concelleiros,
xa xunta de Goberno e do perso-
al de confianza. Miguel Anxo
Ferández Lores precisa dunha
maioría absoluta para poder
aprobar todos eses cargos. 

En Lugo a situación é distin-
ta. Xosé López Orozco obtivo
esta mesma semana o apoio do
PP para nomear concelleiros e
repartir o persoal de confianza e
as asignacións a grupos e a con-
celleiros. Nese mesmo pleno
advertiu do que poderían ser os
restantes catro anos: gobernar
en minoría con apoios puntais
da dereita.

O PSOE fixo un ofrecemen-
to cativo en Lugo, que apenas
deixaba en mans dos nacionalis-
tas o 10% do orzamento munici-
pal. O BNG contraatacou cunha
oferta que reparte as responsa-
bilidades de Goberno nun 75%
para os socialistas e nun 25%
para os socialistas. De tal xeito
que nove concellarías quedarían
en mans do PSOE (Protección á
comunidade, Economía, Servi-
zos Sociais, Educación, Infraes-
truturas, Urbanismo, Deportes e
Servizos Xerais) e tres serían
para o BNG (Cultura, Medio
Ambiente e Zona Rural).

Ademais, o BNG estaría dis-
posto a incumprir o acordo mar-
co asinado en Santiago e renun-
ciaría a unha tenencia de alcal-
día única, que até o de agora era
unha condición indispensábel
para López Orozco. A cambio
desa renuncia, o BNG pide un
acordo programático no tocante
ao Plano Xeral en aspectos co-
mo a extensión da cidade, as ur-
banizacións na zona rural, a
protección da zona do Carme ou
a solución definitiva para deter-
minados barrios como Albeiros
ou As Gándaras.

O acordo en Lugo vai des-
bloquearse na vindeira semana,
aínda que o BNG garda reservas
ante a actitude do alcalde, que
xa fixo nomeamento de conce-
lleiros propios e que tería agora
que quitarlle as competencias
que lle atribuíu.

En Pontevedra o principal
escollo segue a ser o reparto de
poder, especialmente na área de

Urbanismo. O BNG avoga por
repartir a xestión desa área en
Vivenda por un lado e xestión do
Plano Xeral por outro, pero o

PSOE alega que cos resultados
electorais se o Bloque obtén a
alcaldía entón Urbanismo debe-
ría quedar do lado socialista.

Ademais, o PSOE pide xestionar
máis do 50% do orzamento mu-
nicipal útil (deixando fóra per-
soal).♦
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Medo ao
coñecemento
e á liberdade
X.L. FRANCO GRANDE

AIgrexa española, ou a
súa máxima represen-
tación xerárquica, está

dando un  espectáculo que,
supoño, debe de preocupar
en primeiro termo os crentes.
A degradación intelectual de-
ses eclesiásticos, o que viñe-
ron recuando dende os
tempos do franquismo e aín-
da dos primeiros anos do
réxime democrático, semella
que os vai levando a un
precipicio onde imperan o
disparate, o escurantismo e a
intolerancia.

Iso é o que manifestan as
declaración do cardeal prima-
do ao dicir que ensinar a ma-
teria de Educación para a Ci-
dadanía é colaborar co mal,
que os contidos desta, tal co-
mo foron dados a coñecer
polo Ministerio de
Educación, son contrarios á
Constitución por non garantir
a liberdade dos pais para
educar os seus fillos na moral
que desexen e porque moitos
deses contidos impoñen unha
moral laica que conculcaría o
artigo 27.3 da Constitución. 

Dos contidos mínimos da-
dos a coñecer non hai manei-
ra de que se poida concluír
nada do que tanto teme o car-
deal primado. A non ser que
tema, ou que sospeite, que
nos contidos sobre conviven-
cia na igualdade, respecto á
diversidade ou relación inter-
persoal vexa que se oculta o
demo, un demo que poida
xustificar o matrimonio
homosexual, o respecto aos
que teñan esa orientación ou
que a convivencia en igualda-
de oculte e ampare situacións
de pecado.

Nada de todo isto, nin cou-
sa que se lle pareza, hai nos
contidos ditos. O que si hai é
información sobre a realidade
(a non ser que pretenda o
señor primado que se eduque
ocultando a realidade),
manifesta intención de que os
alumnos coñezan o mundo en
que vivimos –e mal o poden
coñecer se nada se lle ensina
sobre feitos sociais que
forman parte da nosa realidade
social. E procurar o seu coñe-
cemento non é impoñer
ningunha moral. 

Pero iso nada ten que ver,
por suposto, con que o Estado
suplante a libre decisión dos
pais de educar os seus fillos
na moral que mellor lles pete.
Son cousas que van por cami-
ños distintos. O problema ao
noso ver é outro, que é o de
sempre: o medo á liberdade
do individuo, a visión inquisi-
torial do coñecemento e o
temor a seguir perdendo o
control das conciencias e a tu-
tela da sociedade, vista
sempre como súbditos
menores de idade. Pero, desa
maneira, non vexo que lles
queden moitas conciencias
que controlar.♦

En Pontevedra o reparto de poder segue a ser o principal atranco

López Orozco dificulta
que o BNG entre no Goberno de Lugo

O acordo nacional nas deputa-
cións está pendente dun consen-
so programático e dunha fórmu-
la de reparto de poder que para
os nacionalistas debe recoller
dun mellor xeito a representa-
ción electoral de ambos os dous
partidos. Segundo o BNG, cun-
ha representatividade nos con-
cellos do 60% para o PSOE e
dun 40% para o Bloque, pero
que despois dos acordos derivou
nun 70% de alcaldías para os so-
cialistas e só un 30% para os na-
cionalistas. Por este motivo, o
BNG pide unha compensación
no reparto de poder das deputa-
cións, algo ao que se opoñen po-
lo momento os socialistas.

O PSOE está sobrerrepre-
sentado nos concellos e por ese
motivo teñen que repartir as de-
putacións dun xeito máis xene-

roso. Esta é a tese que está a uti-
lizar o BNG que considera ade-
mais que as deputacións son un
organismo de dupla votación in-
directa xa que os deputados es-
tán escollidos polos concelleiros
e estes á súa vez nomean o pre-
sidente. Por este motivo, o BNG
considera que o mandato popu-
lar non é tan directo como nun-
has eleccións locais ou galegas e
pode haber un reparto de poder
en función doutros parámetros. 

Por outro lado, o presidente
dunha deputación acapara todas
as competencias na súa persoa.
O BNG indica que ademais de
ser única, a vicepresidencia de-
bería ter unhas competencias
exclusivas, como acontece co
reparto na Xunta. Até o de ago-
ra o poder do vicepresidente
non se visualizaba en aspectos

concretos, como acontece na
deputación coruñesa.

Por último, o BNG quere de-
finir polo miúdo unhas premisas
previas que sirvan como base
programática para elaborar a
xestión de Goberno. Eses aspec-
tos serían darlle base xurídica e
real ás comarcas, ás áreas me-
tropolitanas e ás rexións. Qui-
tarlle poder á deputación para
devolverllo á Xunta e aos con-
cellos. E, por último, elaborar
un plano único de obras e servi-
zos que limite o poder clientelar
dos organismos provinciais.

En caso de non chegarse a
un acordo esta fin de semana, o
BNG e o PSOE poderían renun-
ciar definitivamente a estabele-
cer un pacto nacional e poderí-
an pasar a negociar deputación
por deputación.♦

Os nacionalistas consideran que o PSOE
está sobrerrepresentado nos concellos e
queren máis poder nas deputacións

Xosé López Orozco e Anxo Quintana nun debate televisivo.                                                                                          A . G . N .



As medidas foron presentadas
conxuntamente polo presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño,
e polo vicepresidente, Anxo
Quintana, nun acto que tivo lugar
no hotel Monumento San Fran-
cisco de Santiago o 25 de xuño.
Para explicala, Touriño botou
man dun proverbio que lle gusta-
ba moito a Frank Fannon: “O Go-
berno galego aposta pola cana de
pescar –dixo– no canto de facelo
polo peixe para hoxe”. Pola súa
parte, Quintana opinou que “se
non tivese un interior vivo e diná-
mico, Galiza deixaría de existir
como país e por iso este plano ten
o obxectivo de construír nación”.

De que estaban a falar os
dous? Dun paquete de medidas
que comprenden máis de 500 in-
vestimentos en infraestruturas,
medio ambiente, equipamentos
sociais e promoción económica
por valor de 2.672 millóns de eu-
ros en tres anos, aos que hai que
sumar outros 985 millóns que
van ser pagados polo Estado, des-
tinadas aos 254 concellos asenta-
dos nas zonas máis deprimidas de
Galiza. O obxectivo deste plano

céntrase, pois, en áreas xeográfi-
cas que ocupan o 88 por cento de
todo o territorio galego sen que
en toda esta superficie viva máis
do 37 por cento da poboación,
arredor dun millón de persoas. En
concreto, son zonas nas que a
renda per capita está 15 puntos
por debaixo da media nacional de
Galiza e nas que conviven o atra-
so económico e o avellentamento
poboacional.

Para dinamizar e recuperar o
desenvolvemento destes territo-
rios, a Xunta, coa implicación
da maior parte das súas conse-
llarías, marcou 25 concellos de
catro zonas distintas que van ac-
tuar como cabeceiras das súas
comarcas exercendo de focos de
crecemento económico e de po-
los de atracción que sirvan para
fixar a poboación na Galiza in-
terior. Estas catro zonas son:
Lugo-A Coruña Norte, A Coru-
ña Occidental, A Coruña Sur-
Pontevedra Interior-Lugo e Ou-
rense-Pontevedra Interior Sur.

Desta maneira, autovías como
as de Ferrol-Vilalba, Carballo-
Cee ou Ribadavia-O Carballiño, a

construción de estacións depura-
doras de augas, parques empresa-
riais, etc. veranse implementadas
polo medio milleiro de actuacións
que están previstas no plano.
Concretamente, as infrastruturas
produtivas representan o 55 por
cento de todo o que orzamenta o
Plano de Reequilibrio Territorial e
a elas irán destinados 1.465 mi-
llóns de euros. Ademais, investi-
rase tamén en residencias para
persoas maiores, centros sanita-
rios e educativos, iniciativas para
fomentar o turismo compatibili-
zándoo coa preservación do patri-
monio natural e histórico, etc.

Todo isto significa, segundo
expresou o presidente da Xunta,
un investimento directo da
Xunta de 2.576 euros por cada
habitante das zonas que van ser
tratadas e é algo que foi inspira-
do polo principio de “suprimir
as desigualdades en todos os
ámbitos sociais e entre todos os
territorios”. Touriño queixo ex-
presalo anunciando que vai
chegar “a fin da chuvia que re-
ga todo o territorio con efectos
ás veces beneficiosos, pero
sempre desiguais” e dicindo ta-
mén que se acaba de pór en
marcha “a máis potente respos-
ta colectiva nunca dada ao desa-
fío de construír un país cohesio-
nado no que non haxa territo-
rios de primeira e de segunda”.

O vicepresidente Quintana
salientou que, “ademais de ce-
mento”, o plano contén “políti-

cas para a xente” e mostrouse a
favor de que Galiza teña “un in-
terior vivo e dinámico”. De-
fendeu as actuaciós do plano co-
mo propias de quen “non cre no
Diario Oficial de Galiza como
enumeración de de subvencións
para abandonar o rural, senón pa-
ra que a xente permaneza nel”, e
reflexionou dicindo que “se a
Xunta pensase en termos estrita-
mente economicistas ou eleto-
rais, este plano nunca existiría”.

Segundo anunciou o conse-
lleiro de Economía, Xosé Ra-
món Fernández Antonio, os in-
vestimentos programados pola
Xunta contarán cunha partida
adicional de 985 millóns de eu-
ros que será asumida polo go-
berno central. De aí que o in-
vestimento final acabará sendo,
de aquí ao 2010, dun total de
3.600 millóns. Un dos propósi-
tos dos promotores e agora xes-
tores do plano é a de incorporar
os habitantes da Galiza interior
ao uso das novas tecnoloxías in-
tegrándoos de pleno dereito na
sociedade da información. Se-
gundo salientou Fernández, trá-
tase de potenciar as sinerxías
entre as comarcas menos desen-
volvidas, en particular nas pro-
vincias de Lugo e Ourense, e de
promover o crecemento econó-
mico e a cohesión social me-
diante mecanismos que desen-
volvan o investimento econó-
mico en función das necesida-
des de cada territorio.♦
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do Barco  
XOSÉ MANUEL SARILLE

Por unha feliz casualida-
de teño diante miña un
libro titulado O Barco.

Memoria Fotográfica, que
recompila fotografías desa
vila de Valdeorras entre 1885
e 1969. É unha casualidade
porque a obra non está distri-
buída nin en Compostela nin
na Coruña, ou polo menos eu
non a vin en ningures. 

O traballo de escolla e or-
denación fíxoo Gustavo Do-
campo, extraordinariamente,
hai que dicir, igual que as
prosas do comezo que son
profundas e de gran calidade.
Tanto até dan ganas de
volver ler a presentación do
alcalde. Non é broma. 

A min chamáronme moito
a atención dúas cousas. En
primeiro lugar a vida intensa,
sen tregua, a cachón, ano tras
ano, dunha vila moi
dinámica, que atrapa o obser-
vador e méteo de cheo nese
profundísimo abismo que
provocan as fotos algunhas
veces. As persoas retratadas
son miles ao longo de cento e
pico páxinas e Docampo, dun
xeito premeditado ou non,
tendeu a recoller as escenas
máis áxiles e efémeras, com-
pletando precisamente esa
vertixe abismal.

En segundo, a presenza
das mulleres, desenvolvendo
actividades que non se agar-
dan delas en tempos pasados.
Agora vémolas aquí porque
hai un interese, cargado de
intelixencia, para que esa vi-
da oculta se faga visíbel. É o
caso da Moza Piragüista, que
en 1940 navega polo Sil en
camiseta, coas pernas
espidas. O Cuarteto de Felisa
Vidal Nogueira, en Bendilló,
retratado cara a 1928,
móstranos unha gaiteira no
medio do seu grupo,
acompañada por tres bigotu-
dos ao seu mando, que soste-
ñen cadanseu instrumento,
musical. 

Outra muller conduce un-
ha moto en 1956, sen resto
da pose ridícula que
predomina neste tipo de
fotos femininas. Si que posa
con certa vocación cursi, pa-
récenos, Raquel do Córrego,
porque cruza as pernas
enriba dun Seat 1400 e
bobea de miss nalgunha
outra. Non o fai, por certo, a
robusta Barqueira de Penou-
ta, plantada enriba da lancha
agarrando dous remos cuns
mastros máis anchos que o
seu peito. E rindo lizgaira. 

Gústanos tamén a das
cinco que navegan na barca
O Dragón en 1925, unha de-
las vogando, nunha estampa
que podería ter disparado
Vittorio de Sica. Mais quedá-
monos sen dúbida ningunha
coa Nena do Farol, de 1917,
alta e delgadísima como
unha agulla, ou como a torre
neogótica que ten detrás e a
fai subir cara ás nubes como
se estivese montada nun
foguete espacial.♦

Touriño e Quintana presentan
un ambicioso plano de reequilibrio territorial

3.600 millóns de euros
para a Galiza interior

PERFECTO CONDE
O recente anuncio de que o Goberno galego vai investir
3.600 millóns de euros na aplicación do Plano de Reequili-
brio Territorial, co que se van financiar máis de medio mi-
lleiro de actuacións en infraestruturas e dotacións sociais,
foi recibido con satisfacción por todos os que apostan pola
vertebración territorial de Galiza para moitos dos que “esta
medida pode que non sexa suficiente pero serve para dar un
paso moi importante cara a reordenación do espazo galego”.

O Vicepresidente Anxo Quintana, o Presidente Emilio P. Touriño e o conselleiro de Economía Xosé Ramón Fernández Antonio.                                                           A . G . N .



Seguiremos a ser dependentes
do petróleo?

Todo o transporte queima pe-
tróleo agás un 30% do ferroca-
rril. Tamén hai unha liña de tran-
vía na Coruña que é residual. Os
desprazamentos en avión, por ra-
zóns tecnolóxicas, precisan do
petróleo, mais todos os demais
sistemas de transporte poderían
empregar enerxías limpas. Con
todo, dependemos do petróleo e
do transporte individual, porque
nos últimos anos, coa notábel ex-
cepción de Allarbus en Allariz,
non se crearon liñas de transpor-
te colectivo, senón que desapare-
ceron moitas. Iso a pesar de que
a Axencia Internacional da Ener-
xía, que é a contrafigura da
OPEP, contempla como escena-
rio posíbel o desabastecemento
absoluto de petróleo no caso dun
conflito en Oriente Medio.

Existe unha contradición
entre independencia enerxéti-
ca e sostibilidade? Noutras pa-
labras, podemos ter enerxía
nosa e limpa?

Coa tecnoloxía actual, é su-
mamente difícil. Non temos un
sistema enerxético porque o no-
so é un apéndice do español e
tampouco temos capacidade
normativa para organizar os no-
sos recursos. A eólica nunca po-
derá subministrar enerxía de for-
ma completa e fiábel. A enerxía
das grandes presas hidráulicas
tampouco é sostíbel polo seu
custe ambiental. Xa non temos
recursos de carbono fósil. A
enerxía fotovoltaica require
grandes extensións de terreo e
non falemos da nuclear, con
grandes riscos e pouca populari-
dade. A medio prazo, sen petró-
leo non imos a ningures.

O libro seu e de Xosé María
Bouzó parece centrarse na des-
crición do sistema de produ-
ción e distribución de enerxía.

Todos os estudos e prognós-
ticos sobre a enerxía fallan sis-
tematicamente. Nos setenta fa-
lábase dun mundo feliz con
grandes nucleares soterradas
sen impacto ambiental. Hai vin-
te anos dicían que o petróleo se-
ría insuficiente no 2000 e aínda
hai moitos xacementos. Esta-
mos nunha encrucillada e falar
de enerxías alternativas é sim-
plista. Pensamos que hai que to-
car todos os paus porque sen
cambios sociais nin tecnolóxi-
cos pouco hai que facer. Onde
vivo é normal que todos teñan
un pozo, reciban auga da traída
e da comunidade de augas. É
unha rede difusa que garante o
fornecemento de auga. Coa
enerxía non pasa, está centrali-
zada e esa centralización é unha
eiva que limita a enerxía eólica
porque non hai capacidade de
repartir entre todos os efectos
da caída de produción polo
cambio do vento. Aquí, cando
sucede iso, non se pode de pro-
ducir de forma inmediata elec-
tricidade con outro tipo de fonte
enerxética, de modo que queda-
mos desabastecidos. En Dina-
marca, onde a produción eólica
está máis descentralizada pola
existencia de cooperativas e em-
presas municipais, foron capa-
ces de producir un 20% da ener-
xía eléctrica con papaventos
porque o sistema non é tan ines-
tábel. Aquí non acontece iso
porque a produción de enerxía
está marcada por decisións polí-
ticas que se toman en Madrid e

non por cuestións económicas.
Se atendésemos a razóns econó-
micas, sería outra cousa e tería-
mos unha descentralización do
sistema que sería máis eficiente.

As alternativas parecen de-
masiado complexas.

De momento ten que ser un-
ha combinación das solucións
que se propoñen. Percibimos de
forma moi difusa o impacto ne-
gativo que a produción de ener-
xía ten sobre o medio ambiente
e sobre as nosas condicións de
vida e ignoramos a apropiación
que as grandes empresas fan

dos recursos comúns como o
vento ou a auga. Quizais as
cousas pasen por darlle valor a
eses recursos comúns, facer que
a xente se beneficie deles de
forma palpábel, como acontecía
no pasado, cando todos extraían
beneficios da explotación do
monte, por exemplo.

Vostede non ten moita con-
fianza na enerxía eólica polos
espazos que ocupa, a insegu-
ranza do subministro e o eleva-
do custo da rede de transporte.

Cunha rede descentralizada o
problema tería menor dimensión

porque iso permitiría reducir e
repartir entre todos os efectos
negativos dunha diminución da
produción debido a unha redu-
ción non prevista da intensidade
do vento. De todas as formas,
nunca sería unha alternativa aín-
da que empregásemos a hidroe-
léctrica como complemento. No
2002 estivemos a punto dun co-
lapso enerxético porque foi un
ano seco. A solución pasa por
cambios tecnolóxicos ou por un
cambio de organización e vexo
máis esta última posibilidade.

Cambiar a organización

do sistema parécelle posíbel?
Falo de posibilidades pero o

meu prognóstico non é ese. Para
min, as cousas seguirán como
agora con pequenos cambios:
aumentará a biomasa até alcan-
zar a dimensión actual da eóli-
ca, a eólica seguirá máis ou me-
nos como agora, a fotovoltaica
medrará pero non será determi-
nante, haberá certa renovación
na combustión nas Pontes e al-
gún ciclo combinado de gas
máis e aparecerá a enerxía das
mareas e as ondas pero será un
ornato. Ese é o futuro próximo.
A máis de sete anos, as previ-
sións sempre fallan.

Que di dos biocarburantes,
un cultivo que entraría en con-
tradición directa coa produ-
ción de alimentos?

Iso xa se nota porque os Es-
tados Unidos desvían a súa
produción de millo á produción
de biodiésel e iso afecta a Mé-
xico, que é o seu principal
comprador deste cereal. Outra
cousa sería facer biocombustí-
bel coa cana do millo, mais es-
tán a empregar o grao.

Outra solución coa que dis-
crepa é coa biomasa polo dese-
quilibro ambiental que pode
provocar.

Cando se fala de medio am-
biente fálase de economía e can-
do se fala de economía, fálase
do prezo do petróleo. A biomasa
está ligada ao prezo do petróleo
e a súa rendibilidade só é real
por riba dos setenta dólares o
barril. A biomasa está ben se-
gundo para que estea concibida.
Allarluz dá perdas pero é positi-
va porque o seu obxectivo era
rematar cos lumes forestais. To-
do depende dos criterios que se
empreguen para realizar este ti-
po de investimentos.

Ve críbel esa aspiración do
Goberno galego de que en 2010
o 95% da electricidade consu-
mida sexa de fonte renovábel?

Si, mais en certa forma é un
fraude contábel, positivo pero
fraude porque para producir con
renovábeis de forma segura, sen
que nos afecte a diminución do
vento, temos que apoiarnos nou-
tras formas de enerxía fósil. Por
outra parte, non vexo que vaia
aumentar moito o peso da eólica
nin considero que sexa positivo.
Para que ter máis papaventos,
para exportar máis? Outra cousa
é que a Administración participe
nos beneficios económicos da
explotación dos parques eólicos,
pero iso ten unha parte negativa:
para facer caixa prexudicamos as
nosas condicións de vida. Hai
anos a hidroeléctrica presentába-
se como a gran marabilla. Hoxe
todos sabemos do seu impacto,
coa eólica xa comezamos a ver
as súas consecuencias.

Desregular o complexo Mi-
ño Sil é unha quimera?

O Miño aínda é algo pareci-
do a un río, pero o Sil é un siste-
ma de tubaxes tan artellado que
desmontalo sería complexo e
traería moitas repercusións eco-
nómicas. Co Miño... En occi-
dente está en retroceso a hidroe-
léctrica e en países como Fran-
cia ou Suecia comeza a formu-
larse a posibilidade de desmon-
tar encoros pero require dunha
enxeñería ambiental complica-
da. Outra cousa é suprimir al-
gúns encoros que xa non se em-
pregan e que mesmo están a atei-
gar as presas de sedimentos.♦
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Xurxo Pérez Pintos
‘As enerxías limpas

non son unha alternativa ao petróleo’

H. VIXANDE

Xurxo Pérez Pintos é autor, xunto con Xosé María Bouzó, do libro A pegada socio-
ecolóxica do sistema enerxético galego (Sotelo Blanco) no que aborda as dificulta-
des que hai para que as enerxías limpas podan ser unha alternativa real ao petróleo.



A.N.T.
“Abrirnos á xente do
mar, esa é a finalidade
destes encontros que
buscan ademáis rece-
ñecer e por en valor o
noso patrimonio ma-
rítimo”. Deste xeito
resumía a Conselleira
de Cultura, Ánxela
Bugallo os obxetivos
que persiguen os En-
contros de Embarca-
cións Tradicionais que
dende o 1993 veñen
desenvolvéndose con
caracter bianual en
Galicia e ten cita do 5
ao 8 de xullo en Ferrol

Ánxela Bugallo loubou o
traballo dos organizado-
res, tanto da Federación
Galega pola Cultura Ma-
r í t i m a  e  F l u v i a l
(FGCMF), como do Clu-
be do Mar de Ferrol, “au-
ténticos protagonistas e artífices, co
seu esforzo e vontade, do que en
Ferrol veremos e disfrutaremos”. A
celebración conta co apoio da Con-
sellería de Cultura e Deporte e a súa
participación relaciónase co pro-
grama “Na beira08”, que está a per-
correr a costa galega amosando as
nosas embarcacións tradicionais.

O VIII Encontro, conta cun-
ha programación que abarca
dende as regatas entre embarca-
cións, pasando pola montaxe
dunha grande diversidade de
carpas que acollerán museos
itinerantes, obradoiros de ofi-
cios artesanais relacionados co
mar, ou visitas didácticas ás
embarcacións, xogos para os
pícaros, xantares e músicas ma-
riñeiras. Ao solpor a música e o

cine poñeranlle luz ao luscofusco. 
Dentro da programación está

tamén o Barco da Memoria, o Hi-
dria II que atracará no peirao de
Curuxeiras para acoller as xorna-
das técnicas tituladas “Cara a un
novo marco normativo para as
embarcacións tradicionais e clási-
cas”. O seu obxectivo será dar a
coñecer o estado actual de uso e de
protección xurídica que teñen as
embarcacións tradicionais e clási-
cas, os exemplos doutros países,
así como as liñas de futuro que ha-
bería que emprender de cara a un
marco normativo común europeo
para a conservación e cataloga-
ción das mesmas. As xornadas
contan cun crédito de libre elec-
ción da Universidade da Coruña.
O prazo de inscripción permanece

aberto. (www.culturamaritima,org)
O de Ferrol será o oitavo en-

contro, antes localidades tales co-
mo Ribeira, Coruxo, O Grobe,
Rianxo, Poio, Illa de Arousa e
Cambados, organizaron baixo a
batuta da Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial, este
evento. Precisamente foi o seu
presidente quen durante a presen-
tación recalcou a importancia que
foron adquirindo cos anos estes
encontros. Fernando Piñeiro expli-
cou que “son a maior festa do pa-
trimonio galego, o acto máis im-
portante destas características da
Península Ibérica e un dos máis
importantes de Europa”. Para pro-
balo non haberá máis que achegar-
se á Cidade Departamental entre
os días 5 e 8 de xuño e observar

como, xunto cos
barcos procedentes
de toda Galicia, es-
tarán atracados no
peirao, ou navegan-
do pola ría, embar-
cacións oriundas de
moitas outras auto-
nomías así como de
Portugal, Francia e
Irlanda, e mesmo é
probábel que nave-
guen barcos italia-
nos e escoceses

O presidente da
Autoridade Portua-
ria Ferrol-San Ci-
briao, Amable Do-
pico, lembrou a im-
portancia que no
pasado tiveron ofi-
cios tradicionais co-
mo os carpinteiros
de ribeira nunha ci-
dade como a ferrolá
onde, dende o sécu-
lo XVIII, se asenta-

ban os estaleiros reais. Dopico,
que ademáis é enxeñeiro naval,
non quixo deixar de mostrar o seu
apoio aos traballos de recupera-
ción do patrimonio que fomentan
estes encontros.

Batuxos, carochos, gamelas,
botes polbeiros, dornas ou risóns
son tan só unha pequena mostra
do que agocha o patrimonio gale-
go e que se poderá coñecer no en-
contro. A xuízo do vicepresidente
da Deputación da Coruña, Xaime
Bello, “Ferrol é un máis que axei-
tado lugar para desenvolver esta
actividade habida conta das cuali-
dades da súa ría. Son ademáis uns
encontros coa memoria de cada
persoa, da súa historia, da súa vi-
da”, xa que falar de Galicia e falar
de mar é ao fin o mesmo.♦
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Hipóteses
XESÚS VEIGA

Antes do 27 de maio
foron moitas as
enquisas sobre

intención de voto que
realizaban prognósticos
para case todos os gustos.
Posteriormente, coñecido o
reparto real das
preferencias políticas,
formuláronse abondosas
interpretacións sobre o
significado das cifras pero
non se coñecen estudos
demostrativos das causas
dos comportamentos
seguidos polos electores.

¿Que motivos explican
a votación relativamente
diferenciada recibida polo
PP nas cidades e nos
núcleos menos urbanos?
¿A que se deben os
cambios operados na
distribución territorial dos
apoios electorais
computados polo BNG?
¿Por que padece o PSOE
os efectos da abstención
urbana cando tiña, ao seu
favor, as mellores
condicións da última
década? Ou tamén: ¿hai
factores explicativos
vinculados á situación de
cada unha das cidades ou
existe algún denominador
común capaz de dar conta
dos resultados obtidos
polas tres forzas
políticas?

Carentes de análises
empíricas rigorosas,
estamos abocados a
considerar hipóteses
especulativas mais ou
menos interesadas. Se
aceptamos como verosímil
a tese de que, nestas
eleccións, houbo –no
ambiente mais urbano–
unha tendencia a expresar
posicións políticas ou
ideolóxicas xerais, á marxe
das ofertas locais
concretas, estariamos en
condicións de formular
unha conclusión relevante:
os vindeiros comicios
xerais terán un fortísimo
nivel de polarización. Se,
ademais, introducimos a
variábel do regreso da ETA
ao centro do escenario
político e mediático, non é
moi aventurado pensar que
no outono ou no inverno
asistiremos á preparación
dun plebiscito sobre a
continuidade de José Luis
Rodríguez Zapatero na
Moncloa. 

Para o nacionalismo
galego a proba vai ser dura
pero estimulante. Terá que
xogar nun dos peores
campos posíbeis,
aproveitando as fortalezas
institucionais que posúe e
utilizando a máxima
intelixencia esixíbel a unha
organización que,
precisamente no inicio do
curso político, cumprirá 25
anos de vida.♦

GONZALO
A Nosa Terra pon á venda un

COLGANTE en prata de lei e coiro,
deseñado
por Pepe
C arreiro,

a partir das
letras de

C astelao e
a espiral

celta .

Prezo: 20 euros.

Peticións ao teléfono
986 433 830.

EDICIÓN LIMITADA.

Celébrase do 5 ao 8 de xullo en Ferrol

O Encontro de Embarcacións Tradicionais
de Galicia chega á VIII edición

Galeón das rías.
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Adiante
CARLOS AYMERICH

Xa van alá dous anos, o 19 de xuño do 2005, o pobo ga-
lego escolleu unha nova maioría parlamentar e, con ela,
un novo goberno de coaligación entre o BNG e o PSOE.
Un goberno asentado sobre un acordo programático am-
bicioso e público, que compromete os asinantes entre si
e, sobre todo, que os compromete perante unha socieda-
de, a galega, que reclama mudanzas, moitas e fondas, e
que as reclama para xa. E ten razón.

O novo goberno está a dar pasos no bon camiño, no
do cumprimento dos compromisos estabelecidos no acor-
do de goberno. Eis os avanzos no estabelecemento dun
novo marco de relacións entre Galiza e o Estado, tanto no
referente á negociación de transferencia de competencias
aínda pendentes –policía, formación continua, bolsas de
estudo, dominio público marítimo-terrestre, etc.– como
no que di respecto ao financiamento –tanto xeral como o
da sanidade ou o novo sistema de atención á dependen-
cia– ou no exercicio pleno das nosas competencias, sexa
en materia de comercio ou no ámbito do dereito civil. Ve-
laí tamén o estabelecemento dunha rede pública de servi-
zos sociais a medio do Consorcio e da Sociedade Galega

de Servizos Sociais, a aposta por un medio rural vivo e
produtivo exemplificado en medidas como o Banco de
Terras ou o fomento da incorporación de xente nova á ac-
tividade agraria. Ou a emerxencia dunha nova política
social de vivenda, fundada nun coñecemento real da de-
manda e na concentración dos
recursos públicos, sempre es-
casos, na atención dos grupos
merecentes de maior atención.
Ou nunha política industrial e
comercial activa, tanto na do-
tación de solo industrial como
no apoio a sectores fundamen-
tais como o naval ou o enerxé-
tico, traballando activamente
para lograr que a Unión Euro-
pea e do Estado –nomea-
damente de empresas públicas
como a SEPI– levanten as pe-
xas que seguen a impedir o
pleno desenvolvemento das
nosas capacidades. Ou tamén
esa nova política cultural,
comprometida coa normaliza-
ción da nosa lingua, coa recu-
peración da nosa memoria colectiva e a posta en valor do
noso patrimonio. Ou, en fin, o avanzo cara ao saneamen-
to integral das nosas rías, un ordenamento territorial e ur-
banístico sustentábel e a aplicación efectiva do Plano Xe-
ral de Normalización Lingüística en especial no ámbito
do ensino.

Mais non abonda. Cómpre seguir a traballar para po-
dermos contar con medios de comunicación públicos ga-
legos dignos de tal nome, é dicir, plurais, obxectivos,

abertos a todos, con Galiza como referente. Cómpre lim-
par e ordenar un sistema electoral sobre o que segue a
pairar a sombra da manipulación e da fraude do voto ex-
terior. Cómpre racionalizar, superando o estreito marco
da lexislación española, a organización administrativa e

territorial de Galiza. E acele-
rarmos o ámbito competen-
cial de Galiza en materia la-
boral, industrial e financeira
para podermos intervir, de
xeito eficaz, sobre a estrutura
económica e social do país.
Cómpre, en fin, dar pasos
ainda máis decididos cara a
unha Galiza máis libre, máis
xusta e máis ordenada.

E os atrancos non serán
poucos. A oposición dun PP
galego de cada vez máis se-
guidista do discurso dos xe-
rarcas españois non será, cer-
tamente, o menor deles tal e
como demonstrou o seu veto
ao novo Estatuto. Mais se
non caímos na trampa do

consensualismo, se non traizoamos a maioría do noso po-
bo que apostou por un cambio galego, seremos quen de
os superar. Porque como o Frei Betto exclamara en 2002,
cando a primeira vitoria de Lula, “non fixemos a revolu-
ción, apenas gañamos as eleccións!”. Porén, o noso pobo
non nos perdoaría renunciar ao noso programa de trans-
formación, acomodarnos na simple conservación do reci-
bido. Quen vota nacionalismo quere que pasen cousas.
Para que todo siga na mesma xa están os outros.♦

“O pobo é quen máis ordena”, di-
cía o poema de consigna na revo-
lución portuguesa nos setenta. E
ainda é hora de considerar o seu
contido de trascendencia como
algo que está en vixencia demo-
crática permanente, xa que logo
os electores, co seu voto, modu-
lan o futuro dunha comunidade
dentro dos parámetros do respec-
to que cómpre esixirlles a todos
os estamentos da sociedade. O
discurso inductivo popular, parti-
cipa dunha sutil dialéctica que
vén de provocar definicións finais
que adopta a clase política en for-
mas prácticas de gobernabilidade,
necesarias para acadar aquela sis-
tematización socrática de pregun-
tármonos de xeito xeneroso cal é
a natureza do ben e a fórmula po-
lítica mais acaída para alcanzalo.

Na Coruña conseguiuse, a úl-
tima hora do 15 de xuño, un acor-
do histórico para a estabilidade
municipal. O BNG, en xenerosi-
dade de pública oferta, aceptou
certas condicións de goberno que
lle confiren unha das seis áreas
competenciais e tres tenentes de
alcalde, entre eles o primeiro que
ostentará o seu voceiro Henrique
Tello. Non é o mellor convenio
pero é o que serve. Como síntonia
de cambio, como sopro de aire
fresco que é mais importante, ás
veces, que a mesma estrutura físi-
ca das cousas políticas.

Porque estamos asistindo a
unha verdadeira apoloxía da efi-
cacia máis reaccionaria, por parte
dos que non foron quen de manter
as prebendas e os despachos al-
fombrados dos que desfrutaron
tanto tempo e que, pensaban, era
parte consubstancial do seu patri-
monio particular. Terreos ou “chi-
ringuitos” aos que tiñan dereito
por ser eles quen eran. Os pactos
naturais en calquera réxime de-
mocrático son considerados pou-
co menos ca actos delitivos. Vai-
lles nos petos, claro. É evidente. E
así amosan os seus máis negros
agoiros para o futuro daqueles

concellos que viven en coexisten-
cia doutras formas de concibir o
servizo ao colectivo e que, coa sua
praxe de actuación, poden deixa-
los en evidencia. Trátase, real-
mente, dunha especie de demo-

cracia na que a fortaleza das apti-
tudes exclúa as eivas e vicios cre-
ados en moitos anos de gozo da
poltrona. Falan de modificar a lei
electoral. Para que haxa poderes
“fortes”. Que na súa linguaxe é si-

nónimo de ditatoriais. De anular a
todo o minoritario. Que non exis-
ta límite ao pensamento dos “for-
tes”. E xorde de novo esta pala-
bra: “fortes”. Digamos, superio-
res. Que máis adiante levará a

buscar solucións mais pragmáti-
cas para perpetuarse nese sistema
tan eficaz e determinante. Entón
xa non será a vontade do pobo a
que decida. Serán os entes “alter-
nativos”, os elixidos que, en todo
caso, gozarán dunha lexitimidade
que ninguén porá en dúbida.

Perigo. E grande. Volvendo
ás nosas cavilacións, sería bo fa-
cer como o mestre de Atenas e
preguntarse, como facía él todos
os días a quen quixera escoitalo:
“Qué é isto?” E deducir concep-
tualizacións xerais para aplicar-
lle ao seu problema fundamental
de cal é a mellor fórmula política
para acadar o ben común. Pre-
gunta que aínda está sen contes-
tar adecuadamente.♦

Resaca de pactos e
outras cousas políticas

MANUEL LUGRÍS

O pacto de goberno entre socialistas e nacionalistas abre unha nova etapa que
deberá corrixir moitos dos vicios de varios lustros de maiorías absolutas.

A Coruña

O mal
LOIS DIÉGUEZ

De nenos asustábannos os curas, naquelas longas e mortificadas se-
sións espirituais para purificar as almas de maos pensamentos e
deshonestos erotismos, coas chamas do inferno e cos demos vinga-
tivos, negros como carbón. As nosas infancias estiveron pragadas
de terrores e poderosos remordementos. Era o mal quen tentaba as
paixóns desbocadas da carne. Despois, de maiores, veu Bush a lem-
brarnos outra vez as forzas do mal como desencadeantes de terro-
rismos internacionais. E púxose a asasinar invadindo os países ricos
en petróleo. E agora, na vellez, chega un tal Cañizares, arcebispo de
Toledo e vicepresidente da Conferencia Episcopal Española, a po-
ñernos outra vez diante das conciencias os perigos do mal deci-
frando os nosos apetitos. Inflamado por ter que aturar esa fermosa
idea de educarnos todos no respecto aos vivires variados e plurais
dos demais; por ter que aturar, dicimos, nos seus colexios relixiosos
asinatura de tan acertada obrigatoriedade, saca a flamíxera espada
do Exterminador e berra alporizado que ensinar Cidadanía é cola-
borar co mal. Chama os exércitos da España negra da reacción pa-
ra a insubmisión e acode Rajoi coas súas mesnadas pepeístas , e as
asociacións esas de defensa da familia cristiá, e os colexios católi-
cos, e os pais ricos que levan os fillos a centros educativos distin-
guidos… volven todos á guerra santa para que non deamos outro
paso que nos saque do medievo. A España negra segue alporizada.
O fanatismo toma outra vez rúas e santas e familiares casas, e nós
recuperamos aqueles tempos que nos torturaron, mais cunha con-
vicción distinta, con outra conciencia: a da firmeza no avance so-
cial que mate definitivamente as fogueiras onde nos queimaban.♦

SubliñadoDaniel

‘Cómpre acelerarmos
o ámbito competencial de Galiza
en materia laboral, industrial e

financeira para podermos intervir
sobre a estrutura económica

e social do país”

ESTAMOS GAFADOS.
MARCHAMOS DE COLOMBIA

POLA GUERRA E
AQUí MÁNDANNOS

A OUTRA



Nº 1.274 ● Do 28 de xuño ao 4 de xullo do 2007 ● Ano XXX



N
º 

1.
27

4 
●

D
o 

28
 d

e 
xu

ño
 a

o 
4 

de
 x

ul
lo

 d
o 

20
07

 ●
A

no
 X

X
X

O 21 de xuño coñecimos unha nova que
pode ser esperanzadora. O goberno cen-
tral reaxe contra o deterioro global da at-
mosfera e programa 170 medidas urxen-
tes para contrarrestar o incremento do
efecto invernadoiro. O que é o mesmo,
tentar reducir as nosas emisións de CO2 á
atmosfera. Sinala como obxectivo pri-
mordial os sectores difusos: transporte,
residencial, comercial, institucional, agrí-
cola e de servizos. Así, no sector do trans-
porte o goberno di que  elaborará unha
norma básica sobre mobilidade sostíbel e

potenciará o transporte de mercadorías
por ferrocarril.

Desde a ADEGA temos denunciado re-
petidamente as deficiencias que Galiza ten
con respecto ao transporte polos camiños
de ferro: a rede é deficiente, obsoleta e ine-
ficaz. Galiza, unha nación que escolleu un-
ha peculiar maneira de se espallar polo te-
rritorio en pequenos núcleos poboacionais,
foi condenada a se deslocar en automóbil
pola ineficiencia dos transportes públicos.
Perdemos demasiado tempo estragando os
fondos europeos que chegaron aquí en

grandes cantidades nos gobernos Fraga.
É imprescincíbel a renovación dos

nosos camiños de ferro. A Xunta debería
de comezar xa a instalar os camiños de
ferro galegos, que garantan unha correc-
ta comunicación entre as principais cida-
des e vilas da Galiza esixindo o cumpri-
mento das medidas contra o cambio cli-
mático que propón Zapatero. Na  súa
proposta anuncia que para o ano 2020 o
90 por cento da poboación se situaría a
menos de 50 km dunha estación de ferro-
carril. Isto aos gale-
gos non nos vai solu-
cionar nada. A opera-
tividade dos trens
non é tan complicada.
Para comezar hai que
construír a liña Lugo-
Santiago e facela fun-
cional. Debería ser
irrenunciábel ter un-
ha liña ida e volta Lu-
go-Compostela, Lu-
go-Monforte-Ouren-
se ou Lugo-Monfor-
te-Vigo. A provincia
de Lugo é a que máis
necesidade presenta.
Porén, Lugo pode ser
a porta de Asturias.
No momento no que as liñas con Vigo
funcionasen ben, os asturianos poderían
beneficiarse dos portos de Vigo ou Vila-
garcía. O ferrocarril faría reducir as no-
sas emisións de CO2 considerabelmente.
Calcúlase que as emisions difusas repre-
sentan o 60 por cento das emisións de
CO2. Lamentabelmente, as máquinas que
temos en Galiza son os restos dos outros
territorios. Aquí é o único lugar no que
traballan as locomotoras 598 diésel. No
resto do territorio de España funciona a
catenaria con locomotoras eléctricas.
Nós que somos punteiros na produción
de enerxía eléctrica, estamos á cola no
seu consumo.

Polo que respecta ao sector residencial
é fundamental que nos PXOMs se incor-
poren estas medidas contra o cambio cli-
mático: eficiencia e aforro son as dúas
máximas que cumprir. Diante disto, ¿co-
mo se xustifican edificios como os do
Xunta en Lugo, que non ten ventilación
nin illamentos, sendo un exemplo de de-
rroche enerxético e insaudábel? Todos os

edificios públicos deben de ter xa o seu
programa de eficiencia, aforro e autono-
mía enerxética.

Temos que esixir o cumprimento dos
principios de desenvolvemento sustentábel:
minimizar a distancia entre consumo e pro-
dución. Aforro e eficiencia enerxética. Mi-
nimización dos residuos, compostaxe en to-
das as vilas de Galiza e distribución polo te-
rritorio de pequenas industrias da reciclaxe.

O Goberno galego debería de elaborar
xa as medidas contra o cambio climático,

que impliquen :
Plano enerxético de

aforro e eficiencia diri-
xido á industrias, trans-
portes, edificacións e
Plans Xerais de Urba-
nismo, etc. Todos os
que están pendentes de
aprobación deberán in-
cluír estas premisas co-
mo condición sine qua
non.

Plano Galgo de Re-
siduos que contemple
fortes campañas de re-
collida selectiva de li-
xo e compostaxe en to-
das as vilas de Galiza.

Control e redución
das emisions industriais (temos a maior pe-
gada ecolóxica de España debido ás emi-
sións da central das Pontes).

Coidado das nosas masas forestais e
loita eficaz contra os incendios. Sanea-
mento das nosas rías e ríos. Nin unha cen-
tral hidráulica máis.

Coidado dos nosos montes. Os par-
ques eólicos son unha arma de duplo gu-
me: a súa instalación produce graves alte-
racións ambientais, entre as que non son
de menos importancia a destrución das
turbeiras, que actúan controlando o ciclo
hídrico, fundamental na provisión de au-
gas no verán.

Todo iso ten que ir acompañado de datas
e de orzamentos. Doutra maneira todo fica
en boas palabras, e xa non temos tempo.

É urxente pórmonos ao traballo. Aínda
así non imos para a mudanza climática,
mais podemos amortecela evitando o de-
sastre que se nos vén enriba.♦

ADELA FIGUEROA PANISSE é presidenta da
ADEGA.

As  170 medidas do goberno de España contra o cambio climático

O gran reto dos transportes 
ADELA FIGUEROA

“As forzas de seguridade deron defini-
tivamente por desarticulada onte nas
Atochas da Coruña unha rede oculta de
anarquistas. A acción desenvolveuse ao
redor do asalto a dúas vivendas sitas na
rúa Atocha Alta e na do Carme, esta úl-
tima con resistencia por parte dos in-
quilinos e con catro mortos e feridos. A
vintena de detidos pasará agora a dis-
posición xudicial”. Así comeza a cróni-
ca destes sucesos, datada o 10 de xullo
de 1937, que recolle na súa primeira
páxina o xornal O resplandor das Ato-
chas, que vén de editar a Comisión po-
la Recuperación da Memoria Histórica
da Coruña (CRMH). En páxinas inte-

riores o xornal informa da existencia
dunha “toupa” e que esta operación se
saldou con nove mortos e 21 detidos e
a desarticulación da Federación de
Grupos Anarquistas da Coruña.

Para lembrar estes acontecementos
e facer unha homenaxe á resistencia an-
tifranquista e ás súas familias, a CRMH
da Coruña organizou diversas activida-
des en maio como unha charla-coloquio
e un concerto e rematará o 29 de xuño
cun roteiro polo barrio de Atochas-
Monte Alto, que se iniciará no Campo
da Leña (praza de España) ás 7 da tar-
de e rematará no Campo de Marte. Li-
no Braxe fará de condutor do acto e es-

tán previstas intervencións de persoas
vinculadas ao barrio como Manuel Ri-
vas e Xurxo Souto.

Haberá paradas na rúa de San Xoán,
na casa da Corales, vendedora de peixe
e destacada loitadora; no cine Hércules,
na vella panadaría da Torre; na casa de
Xoaquín O Panadeiro; en Atocha Alta;
no Campo de Artillaría, onde estaba o
Ateneo Libertario ‘Generación Cons-
ciente’. Haberá un cambio simbólico do
nome da rúa Disciplina por Liberdade,
que era o que tiña na República, antes
da ditadura franquista. Unha parada na
rúa Marconi, fronte á casa do anarquis-
ta Xosé Villaverde; na casa do Xosé

Sánchez Triñanes, un dos fundadores do
Club do Mar, que traballou en Emalcsa.
No Campo de Marte o arquitecto Xosé
Lois Martínez Suárez falará da evolu-
ción urbanística do barrio –“As Ato-
chas: de aldea a barrio obreiro”– e das
cooperativas obreiras, que promoveu
Ramón Maseda.

A nivel musical o acto contará coas
actuacións de Cantigas da Terra, Xosé
Taboada e Sara Rodríguez, a orquestra
Tumbalobos e Miro Casabella.♦

MANUEL MONGE é sociólogo e membro da
directiva da Comisión pola Recuperación

da Memoria Histórica da Coruña

Celebración do 70 aniversario da represión no barrio coruñés

A caída das Atochas
MANUEL MONGE

Para lograr unha mellora nas condicións ambientais cómpre encarar
con seriedade a necesidade de variar o modelo vixente na locomo-
ción co fin de reducir o consumo de combustíbel e vertebrar o país.

‘Aquí é o único lugar
no que traballan

as locomotoras 598 diésel.
No resto do territorio
de España funciona

a catenaria con
locomotoras eléctricas”



Manuel Amor Deus non morreu porque si.
A súa foi unha morte cruel a mans dun ini-
migo invisíbel pero implacábel, a asbesto-
se. Unha doenza da que foi responsábel a
dirección de Bazán.

Amor Deus estivo naquel 10 de marzo
do 1972, cando os asa-
lariados sacamos peito
como clase, aínda a
risco de que nolo parti-
sen, como pasou aquel
día en que Daniel Nie-
bla e Amador Rey cae-
ron redondos para
nunca máis levantarse. 

Pero aquel 10 de
marzo nacional e de
clase aí está, chantado
coma un pedrón de ou-
ro na historia.

Outros que gasta-
ban máis verniz que
Amor á hora de ador-
narse tremían. Pero el
con menos leria sabía
certo que non era hora
nin de adornarse nin
de recuar, senón de ti-
rar para diante, pasase
o que pasase. Amor
non gastaba nin pata-
cón de “marxismo de
silabario”, pero tiña un
olfacto de clase tan su-
til e afiado, que non hai aprendizaxe esco-
lástica que se lle compare, nin escola de
partido que o imparta. Amor non pisou a
universidade, pero era doutor honoris cau-
sa cum laude nas cousas cotiás.

Aqueles días de marzo había falsos sumos
redentores do proletariado que o avisaban moi
avisado: “coidado coas fugas adiante, Amor,
que corremos o risco de que as masas non es-
tean preparadas para seguirnos os pasos”.

Pero Amor fiábase moito das bases e do
seu olfacto de clase, e escoitar escoitábaos,
pero turrando, sen deixar de turrar –tamén
deles– cara a adiante; con algún deles tivo
aqueles días palabras moi fortes: “o diri-
xente que non teña fe nas masas –senten-
ciaba con rotundidade– que quede na casa;
as masas si están preparadas; e se non o es-
tán xa se prepararán sobre a marcha”. 

Que razón tiñan os do non recuar! Non
hai máis que mirar cara a atrás. Grazas a que
Amor, Filgueiras, Riobó e outros demiurgos
do día a día gris das nosas vidas tiñan moi
claro que era hora de avanzar, de dar o do de
peito: e foi posíbel o imposíbel, e aí quedou
chantado ese cravo no espiñazo da friaxe. 

O malo foi que logo –por orde da alta
dirección– a buguina do partido puxo a
quen puxo nas ondas dos altofalantes. 

Menos mal que na ponte de mando que-
dou Amor. Nunca o Sindicato Nacional das
CC OO de Galicia tivo o pavillón tan alto.

Amor e máis eu vímonos por primeira
vez nun día e nun sitio ben pouco amábeis:
foi no penal da Parda o mesmo día que Ca-
rrero Blanco voou polo aire; un enxame de
ultras ameazaba con entrar a por nós, a por

todos nós, coa navalla na man; o director do
penal era un ser absolutamente deshabitado
de entrañas; o desasosego de boa parte dos
camaradas alí aramados era grande; pois
Amor foi dos poucos aos que non lles mu-
dou a cara. Aí foi onde Amor e máis eu ir-

mandamos para nunca
máis desirmandar. 

Nin el nin eu vul-
neramos ningún códi-
go moral na vida. Pero
alí estabamos. No pe-
nal da Parda. Eran
tempos nos que mirar
con ira un funcionario
supoñía calarse até os
ósos de escuridade
nunha cela de castigo. 

O delito de Amor
foi querer un conve-
nio colectivo digno.
Nin el nin eu comete-
mos na vida delito dis-
tinto ao de combater
ós abusos patronais. 

Por iso o chamado
Proxecto de Lei da
Memoria Histórica
non nos gustou nin a el
nin a min. Teríanos
gustado que a lei expli-
case que Franco che-
gou ao poder ampara-
do pola Banca March,

pola Casa de Alba, polo Vaticano, que anula-
se todas as sentenzas franquistas; que pro-
clamase que os culpábeis non somos os das
cicatrices senón os peritos da sevicia que no-
las inferiron: Recaredo, Pérez, Arce, Ramos,
Melitón Manzanas e o comandante da Guar-
da Civil Ángel Díaz Otero Arias, que me pe-
gou a min un tiro.

Amor e máis eu, e máis tres millóns
máis de homes e mulleres, puxémonos pin-
gando de friaxe por comisarías e cárceres a
prol da democracia e agora a democracia
tennos medio no rocho, medio excluídos e
medio silenciados ¡Que lle estará pasando
a esta transición de nunca acabar! 

Non haberá quen encha o oco que dei-
xas, Amor, no ámbito da fraternidade. Di-
xéchesme non hai moito “non te preocupes
por min, Abuinciño, que xa sabes que eu
son dos que non se renden así como así
cando veñen mal dadas”. Pero eu ben sabía
que mo dicías porque ben sabía o teu ancho
corazón que o meu ía estar para o arrastre
á hora nefasta. Non se equivocou o teu co-
razón, Amor, non se equivocou o teu enor-
me e nobre corazón: eu son agora menos
eu, moito menos eu que hai un pouco. 

Grazas por vivir como pensabas! ¡Gra-
zas por morrer sen cambiar ideoloxía por
boa vida! Cousa moi de agradecer sempre. E
máis agora que tantos cambiaron de camisa
e equipo. Eu non quero ser coma eles, Amor,
en verdade cho digo, eu quero ser coma ti e
coma min. Até nunca, Amor, até nunca!♦

Este texto é un extracto do discurso lido no
cemiterio de Catabois (Ferrol) o 27 de xuño.
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Tiña 66 anos e sufría unha grave enfermidade provocada polo amianto

Morre Amor Deus,
líder da folga de Ferrol do 72

XESÚS REDONDO ABUÍN

Manuel Amor Deus (Ferrol, 1941-2007) foi o primeiro secretario
xeral do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, tra-
ballara na Bazán toda a vida pero tivo que prexubilarse no 1992
aqueixado dunha grave doenza producida polo amianto. Fillo e
sobriño de militantes comunistas ingresou na Escola de Aprendi-
ces de Bazán, onde desenvolveu desde moi cedo un intenso labor
sindical. Durante os sucesos do 10 de marzo do 1972 fuxiu a Ma-

drid aínda que acabou entregándose á policía pensando que o libe-
rarían pronto. Estivo en diferentes cadeas até o 1976. Dous anos
despois era escollido secretario xeral de Comisións en Galicia, car-
go que desempeñou até o 1988. Con só 51 anos tivo que retirarse
por mor da asbestose. No 2004 detectóuselle un tumor. O seu úl-
timo labor foi demostrar xudicialmente que a dirección da Bazán
fora neglixente na exposición ao amianto dos seus traballadores.

‘O delito de Amor
foi querer un convenio

colectivo digno. Nin el nin
eu cometemos na vida

delito distinto
ao de combater

os abusos patronais”

Manuel Amor Deus nos tempos en que lideraba CC OO.

Pillado, Amor Deus e Riobó co avogado X.L. Núñez –segundo pola esquerda– logo ser ser postos en liberdade.

Manuel Amor Deus e Xesús Redondo Abuín nun-
ha cela do cárcere da Parda en Pontevedra.



Durante a última década, a eco-
nomía española presentou un
crecemento elevado superior ao
da media do resto dos países da
UE. Pola súa banda, as empre-
sas non deixan de medrar, xa
que do 1999 ao 2006 os benefi-
cios acadaron o 73 por cento.
Malia o panorama esperanzador
que presentan estas cifras, a
economía familiar vese cada
vez máis resentida. Dos resulta-
dos do último informe da OC-
DE conclúese que os únicos
que perden na economía espa-
ñola son os traballadores, que

cederon un 4 por cento do seu
poder adquisitivo dende o 1995
ao 2005. Dos países que forman
parte da OCDE, o Estado espa-
ñol foi o único que experimen-
tou retroceso. Pola contra, na
década anterior, o salario me-
drara ao ritmo dun 1,9 por cen-
to anual.

Os expertos apuntan que son
necesarias medidas estruturais
para acabar coa crise no empre-
go español. Os analistas obser-
van que a menor taxa de pobreza
noutros países europeos débese
ao maior esforzo redistributivo
dos Estados. Vicenç Navarro, ca-
tedrático da Universidade Pom-
peu Fabra, sostén que o Estado
debería gastar 72.000 millóns de
euros máis dos que gasta para
acadar o nivel de gasto público
social que se corresponde co ni-
vel de riqueza do Estado espa-
ñol. Pola súa banda, os sindica-
tos defenden o papel da nego-
ciación colectiva.

Traballo en precario

O tecido económico español
nunca acollera unha cantidade
de traballadores tan avultada
como nos últimos anos. Non
obstante, as características da
bolsa de emprego non axudou a
dinamizar o poder adquisitivo
dos cidadáns, que cada vez che-
gan con máis dificultade a fin
de mes. Os empregos que se es-
tán a crear nos últimos anos son
pouco cualificados e escasa-
mente remunerados. A precarie-
dade preside o traballo de dous
de cada tres mozos, o duplo que
a media da OCDE.

A proliferación de empregos
precarios e con soldos baixos
alimenta a espiral da pobreza,
que no canto de reducirse, au-
mentou. O número de traballa-
dores con soldos inferiores ao
60 por cento do salario medio

pasou de 1,3 millóns no 1994 a
2 millóns no 2004. Un de cada
cinco españois vivía por debai-
xo do nivel de pobreza no 2005,
entre eles dous millóns de asa-
lariados. A situación que se dá
no Estado español contrasta co
incremento do PIB.

Dende o Goberno, sublíñase
contodo a multiplicación de fon-
tes de ingreso nas familias e o
aumento do nivel de benestar na
sociedade española grazas á in-
corporación ao mercado de tra-
ballo de millóns de persoas. Ade-
mais, apúntase que a renda per
cápita subiu nesta lexislatura
máis que na anterior.

Pola súa banda, o PP cargou
contra a autoridade monetaria e
o Goberno, a pesar de que os po-
pulares gobernaron en boa parte
do período, manifestando que os
grandes esquecidos son os traba-
lladores.

A media salarial

A incorporación dos inmigran-
tes, dispostos a traballar nos pos-
tos menos requiridos, e das mu-
lleres ao mercado de traballo, a
construción e os servizos pouco
remunerados son as causas que
se apuntan como culpábeis da si-
tuación. Dende UGT, afírmase
que os inmigrantes son a conse-
cuencia da situación e non a cau-
sa. Os salarios medios de cada
comunidade veñen verificar a
postura do sindicato. Lugares co-
mo Madrid ou Barcelona, cunha
gran cantidade de inmigrantes,
atópanse nos primeiros postos da
listaxe de salario medio. Pola
contra, Extremadura ou Galiza,
comunidades que non reciben un
número significativo de inmi-
grantes, posúen os salarios me-
dios máis baixos.

Só Catalunya, Euskadi, Ma-
drid e Navarra superan a media sa-
larial, fixada nos 1.604 euros. Pola
outra banda, Extremadura, Mur-
cia, Canarias e Galiza, onde a me-
dia non chega aos 1.363 euros ao
mes, atópanse na cola. Os soldos á
baixa poden comprobarse ao com-
paralos coa media da UE-15, que
ascende a 2.309 euros ao mes.♦
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Galiza ocupa os últimos postos con 1.363 euros ao mes

O salario medio cae un 4% malia o auxe
económico do Estado español na última década

A Administración xustifica os
baixos soldos apelando á masi-
va creación de emprego nos
últimos anos, que permitiu
“unha maior cohesión social”.
Non obstante, a harmonía que
defenden vese desbotada coa
desigualdade. Ano tras ano, a
distancia entre a clase social
alta e a baixa, no canto de di-
minuír, aumenta. 

No 2005, a quinta parte
máis rica gañou 5,4 veces máis

que a quinta parte máis pobre.
Unha vez máis, a media indica a
situación de atraso dos traballa-
dores no Estado español con
respecto aos doutros países eu-
ropeos. A distancia media na
UE está fixada no 4,9. En países
como Francia e Alemaña este
indicador sitúase ao redor do 4.
O informe da OCDE salienta
que as rendas de capital están
crecendo a maior ritmo que a
renda derivada do traballo.♦

As desigualdades da renda
estanse a incrementar

MARÍA OBELLEIRO
Cóntanse por millóns os traballadores que se ocultan tras
unhas cifras que revelan o panorama económico do Estado
español. Mentres unha gran porcentaxe da poboación tra-
balla en precario, a economía experimenta un aumento
considerábel e os beneficios empresariais medran un 73%.



H. VIXANDE
O clúster da madeira propuxo
aumentar a superficie de ar-
borado como resposta á orde-
nación do monte que prepara
o Goberno galego. De fondo
existe o temor de que os cam-
bios prexudiquen o sector,
cando os expertos consideran
que todos se beneficiarán da
existencia dunha política fo-
restal racional e transparente.

A industria da madeira en Galiza
é capaz de absorber anualmente
sete millóns de metros cúbicos
de madeira, cando a produción
real é de once millóns de metros
cúbicos. Fronte a
esta realidade,
Galiza é deficita-
ria na produción
de especies no-
bres e ten que im-
portar madeira de
calidade. Aínda
así, o sector da
madeira pide
máis superficie
forestal. A razón é
que teme que un-
ha ordenación do
monte prexudi-
que a súa posi-
ción de operador
único.

Expertos no mundo da ma-
deira consultados por este xornal
consideran que no monte galego
hai espazo para todos, para a in-
dustria de primeira transforma-
ción como o taboleiro de madei-
ra ou a pasta de papel mais ta-
mén para outros aproveitamen-
tos madeirábeis e non madeirá-
beis. O desexábel, din, é introdu-
cir a competencia entre especies
e entre operadores, mellorar a
produción e a súa calidade e di-
versificar as plantacións. En
poucas palabras, rematar cunha
situación de oligopolio que amo-
lece a produción de madeira e
que lle impide mesmo estar á al-
tura de industrias tan dinámicas
como a de taboleiro.

Esa perspectiva moderniza-
dora do monte que se fai necesa-
ria a ollos de calquera experto é o
que inqueda ao sector da madeira.
As súas primeiras obxeccións
presentounas de forma velada o
19 e 20 de xuño con senllos arti-
gos publicados na edición galega
dun xornal de tirada estatal. A
proposta alternativa é aumentar a
superficie forestal para que as no-
vas formas de explotación do
monte non entren en contradición
coas tradicionais nos últimos co-
renta anos. Con todo, os temores
expresados por este colectivo non
se corresponden co futuro a me-
dio prazo porque é imposíbel in-
troducir un cambio estrutural na
superficie forestal da Galiza.

No noso país hai dous mi-
llóns de hectáreas de monte, das
que un millón duascentas mil co-

rresponden a arborado. Talar se-
mellante superficie requiriría dé-
cadas porque cumpriría darlle sa-
ída á madeira nun mercado no
que a importación de materia pri-
ma de baixa calidade procedente
de Latinoamérica é unha práctica
habitual debido a un custe tan
baixo que fai que, con gastos de
transporte incluídos, sexa com-
petitiva. Ademais, aínda quedan
oitocentas mil hectáreas de mon-
te raso para ampliar a superficie
plantada de piñeiros, aínda que
cuestións de racionalidade reco-
mendarían parcelas mosaico coa
presenza de caducifolios nas val-
gadas e nos terreos idóneos.

A recente lei
de prevención fo-
restal introduciu
en Galiza a silvi-
cultura de preven-
ción e ese camiño
é indispensábel
para atallar o pra-
ga dos lumes, esti-
man os expertos.
Ademais, implica
por fin un auténti-
co sistema forestal
que inclúe a orde-
nación do monte.
Eis o único aspec-
to no que o sector
da madeira ten al-

go que perder porque deica agora
interveu sen atrancos impoñendo
unha política que os técnicos cua-
lifican de oposta á ordenación
mais moi beneficiosa para os seus
intereses pola opacidade da mes-
ma. Sen estratexias coñecidas de
forma pública e sen estruturación
do monte, quen lle tira máis parti-
do é a industria de primeira trans-
formación porque procura produ-
tos de baixo custo aos que apenas
incorpora valor engadido.

Novo panorama

Mais no monte galego hai espa-
zo para que a madeira de baixa
calidade conviva co arborado ca-
ducifolio ou coas frondosas de
maior valor e mesmo con formas
de explotación das especies de
crecemento rápido que impli-
quen ciclos de corte máis longos
e menor densidade de cultivo.

Hai outras iniciativas que te-
ñen que ver coa biomasa e a ex-
plotación dos excedentes e resi-
duos forestais do monte. A incor-
poración de formas de xeración
de electricidade a partir dese refu-
gallo introduce un factor de com-
petencia que afecta directamente
á industria da pasta de papel e de
taboleiro, mais tamén implica un-
ha limpeza e ordenación do mon-
te do que tirarán partido as indus-
trias de primeira transformación.

Outra actividade que come-
za a darlle rendibilidade ao
monte galego é a exportación de
madeira cara Italia a través de
Portugal. Isto permite compen-

sar o efecto negativo das impor-
tacións procedentes de Latinoa-
mérica, nun panorama no que
desde hai dúas décadas unha
baixada paulatina mais constan-
te do prezo da madeira galega
de baixa calidade.

Debúxase, pois, un panora-
ma multifuncional no que sec-
tores tradicionais tan anovado-
res pero oligopólicos como o
taboleiro ou a pasta de papel,
terán que convivir con novas
formas de explotación do

monte nas que a diversidade
das especies e o criterio de
rendibilidade serán as sinais
de identidade dunha industria
modernizada e cun incuestio-
nábel futuro no noso país, a di-
cir dos técnicos.♦
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Os expertos consideran que a modernización do monte non lle traerá prexuízo

O clúster da madeira
teme perder a súa posición de oligopolio

O eucalipto de baixa calidade non é a única alternativa para a industria forestal.                                                              A . G . N .

No monte galego

hai espazo

para que a madeira

de baixa calidade

conviva co arborado

caducifolio ou

coas frondosas

de maior valor.

Un experimento para a explota-
ción de especies de crecemento
rápido que implique ciclos de
corte máis longos e menor den-
sidade de cultivo está a ter lugar
en Trabada. É o resultado da co-

laboración entre a iniciativa pri-
vada e a Administración autonó-
mica, que financiou xenerosa-
mente o proxecto. Nese concello
da Mariña lucense o eucalipto
servirá para taboleiros de calida-

de e implicará un aumento do
persoal no monte para o seu coi-
dado. A consecuencia é que dará
unha madeira de prezo máis ele-
vado pero á que se poderá incor-
porar maior valor engadido.♦

A experiencia de Trabada



Que fallou durante estes meses
para que nos atopemos outra-
volta nesta situación?

Respecto á disposición das
partes fallou a empatía que cóm-
pre para encarar un proceso de
negociación coma este. Había
unha asimetría de partida. Cal-
quera goberno español se cre
máis intelixente que a ETA e a
ETA se sabe máis obstinada que
calquera goberno español. Polo
tanto, se veñen mal dadas, a
ETA colócase na posición máis
dura sen maiores problemas. En
segundo lugar, tamén hai ele-
mentos xerais previos, pre-polí-
ticos. Non hai un dicionario co-
mún entre as dúas partes nego-
ciadoras. Non hai nada máis in-
cógnito que a ambigüidade crea-
tiva. Cando se fala de “recoñe-
cer o dereito a decidir”, o gober-
no español fala exclusivamente
dun dereito que expresa o pobo
vasco nas sucesivas eleccións
mentres que a ETA fala de sobe-
ranía, de autodeterminación. Pa-
sa o mesmo con conceptos como
“territorialidade”, etc. Un tercei-
ro aspecto é que, nun país moi
politizado, onde a interlocución
é entre a ETA e o goberno espa-
ñol pero onde interveñen diver-
sos actores políticos, hai unha
tendencia de cada un a achegar-
se á parte máis favorábel. Houbo
unha tendencia xeneralizada a
vender a pel do oso denantes de
cazalo. Tamén hai que engadir a
incapacidade da ETA para en-
tender as contradicións e as
complicacións nun Estado de
dereito. Estes xogos creativos
que fixeron prohibicións de reu-
nións, de listas, etc. a ETA creu
que formaban parte da estratexia
do goberno, pensando que nun-
ha sociedade democrática se po-
de controlar o sistema tan sim-
plemente. Mais a complexidade
do Estado de dereito é moi gran-
de, non é tan simple como se
pensa. E xa se viu que o sistema
xudicial non seguiu precisamen-
te o ditado do goberno, máis ben
todo o contrario: actuou ao dita-
do da oposición. E finalmente,
durante o proceso, o que lle cre-
ou máis estupefacción á ETA foi
esta lida, digamos que á baixa,
entre os responsábeis do actual
goberno e os do anterior por ver
quen fixera menos durante o
proceso negociador. Claro que

isto produce estupefacción por-
que se percibe como un menos-
prezo absoluto cara a unha das
partes negociadoras.

En todo fracaso sempre hai
unhas leccións a aprender. Su-
cedeu tamén neste caso?

En cada proceso se aprenden
cousas. Tamén neste. Primeiro,
en Alxer decatámonos de que
con grandes pactos, nunha nego-
ciación bilateral co Estado, non
se poden atender cambios de ba-
se. De Lizarra, que cunha maio-
ría nacionalista non había de

abondo para iniciar un proceso
de cambio. Agora, o retorno ás
armas indícanos o erro. Cómpre
enviar unha mensaxe inequívo-
ca: a necesidade de entregarlles
as armas a unha autoridade inter-
nacional mutuamente aceptada
para deixar claro que o proceso
non é reversíbel. Non aprende-
ron a incompatibilidade extrema
e radical entre proceso de paz e
violencia.

Mais sempre se dixo que a
entrega de armas é un dos de-
rradeiros chanzos dun proceso

destas características, caso de
Irlanda, non?

Si, pero é que isto non é Ir-
landa. Aquí se comeza polo fi-
nal, a partir de agora. O próximo
proceso ha comezar coa entrega
das armas.

Que diferenzas existen en-
tre Irlanda e Euskadi?

Aquí houbo moitas diferen-
tes oposicións ao proceso de paz,
en Irlanda non. Desde os medios
de comunicación españois, a po-
licía ou os xuíces.

Polo tanto, cando comezas

un proceso de paz has ter presen-
te que todo iso o vas ter en con-
tra. E iso contrarréstase con mo-
bilizacións da cidadanía. E como
o fas? Con ese xesto de deixar as
armas, que conseguiría mobili-
zar moita máis xente. Porque a
xente, que non sería refén da
ETA, quere que isto acabe. E
cando falo de xente tamén falo
de Batasuna ou da esquerda
independentista vasca. Moitos
dos que participaron nas súas lis-
tas para fortalecer o proceso de
paz agora viron que o seu voto
foi utilizado pola ETA para lexi-
timar a súa volta á violencia.

Hai esperanzas de que se
poida reconstruír o diálogo?

Non, agora non. Somos outro
floco de neve en época de xeada.
E ben… Hai que poñer o capace-
te porque de cada vez disparan
máis perto. Na nota na que anun-
cian a volta á loita armada –que,
por certo, está redactada cunha
linguaxe militarista coma a de
hai dez anos ou 15– acusan di-
rectamente os responsábeis do
PNV. Mais en política, no noso
país atravesamos ciclos cada vez
máis curtos. E eu só interpreto
esta nota tan definitiva, tan dura,
na clave do que dicía o historia-
dor inglés George de Santillana:
“Aqueles que perderon as op-
cións aumentan os esforzos”

A decisión da ETA é á de-
sesperada, daquela?

Eles vense plenos de razón,
cren que tiveron máis votos por
formular a posibilidade de vol-
veren á loita armada. E como a
visión é maniquea, militarista,
con bos e doentes e outros que
son uns traidores ou corruptos,
interpretan que se atopan fortes e
cheos de argumentos.

Cal ha ser a reacción agora?
Para min, os mellores esfor-

zos teñen que adicarse a mellorar
a loita democrática. É dicir, te-
mos algunhas lagoas discursivas.
Algunhas das críticas que se nos
fan desde a esquerda abertzale
teñen fundamento. Vivimos nun-
ha democracia imperfecta mais
co terror acabamos por asumila
como inevitábel. Entón cómpre
combater estas deformacións de-
mocráticas e traballar polo pleno
recoñecemento das nacións co-
mo a vasca, a catalá ou a galega,
por medio deste aprofundamento
democrático.♦
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Txema Montero
‘O próximo proceso de paz ha comezar

coa entrega das armas’
ENRIC RIMBAU / EL TEMPS

Txema Montero é avogado e actualmente membro destacado da Fundación Sabino
Arana, próxima ao PNV. Coñecedor profundo da natureza do conflito vasco, anali-
za os elementos que fixeron fracasar o diálogo entre o goberno español e a ETA.

CÉSAR LORENZO GIL
As negociacións para formar
goberno en Navarra están
pendentes de decisións esta-
tais. A estratexia de confronta-
ción entre o PP e o PSOE fai
pouco críbel un pacto no go-
berno foral a pesar de que
existe vontade por ambas as
partes. Nafarroa Bai non des-
carta a coalición cos socialistas.

Navarra segue a ser a grande in-
cógnita no mapa político resul-
tante das eleccións do 27-M. A
dúbida do PSOE entre formar
unha coalición con Nafarroa Bai,

aceptar os votos da UPN ou per-
mitir que goberne Miguel Sanz
por ser a cabeza da lista máis vo-
tada, mantén a comunidade nun-
ha tensa espera que se resolverá
sobre a propia hora de elección
presidencial no parlamento.

O dilema do PSOE ten moito
a ver coa estratexia estatal de ca-
ra ás eleccións xerais do vindei-
ro marzo. A plana maior teme
que unha decisión nun ou noutro
sentido acabe influíndo no senti-
do do voto no resto de España.

O PP mantén os socialistas
nunha situación insalvábel cun
discurso contraditorio. Por unha

banda, os populares critican a
José Luis Rodríguez Zapatero
pola súa suposta querencia por
un pacto cos nacionalistas ao
tempo que consideran que debe-
ría aliarse coa UPN para garantir
a defensa da constitución na co-
munidade foral.

Mariano Raxoi acusou a Na-
farroa Bai de reclamar a autode-
terminación de Euskal Herria e a
anexión de Navarra por parte de
Euskadi ao tempo que non cansa
de lembrar que o líder do partido,
Patxi Zabaleta, foi militante da
ETA e que, arestora, ten como un
dos máis próximos asesores unha

persoa condenada por pertencer
ao grupo armado. O líder do PP
insiste en vincular a estabilidade
territorial a ese pacto de goberno
e considera que o PSOE traizoa-
ría a súa idea estatal de aliarse
cos nacionalistas navarros.

Mais esta posición mantense
ao mesmo tempo que un cons-
tante chamado ao acordo entre
os partidos “constitucionalistas”,
ben coa fórmula dun apoio tácito
dos socialistas navarros á candi-
datura de Sanz ben a través dun
pacto de lexislatura máis com-
pacto e estenso que facilitase a
investidura do socialista Carlos

Puras como presidente. Este últi-
mo sistema xa facilitou que a so-
cialista Elena Torres fose escolli-
da como presidenta do parla-
mento autónomo.

Nafarroa Bai non descarta a
coalición pero si insiste en que o
apoio a Puras non se producirá a
calquera prezo e insiste en que se
deben cumprir uns mínimos pro-
gramáticos que garantan un cam-
bio real na política navarra. Os
tres principais piares desta cola-
boración serían a defensa do éus-
caro, a política social en vivenda
e medio ambiente e a defensa
dos servizos públicos.♦

AR G AZKI PRESS

Ningún partido conta, de momento, co apoio maioritario na cámara foral 

A estratexia estatal do PSOE
condiciona o futuro goberno de Navarra



Após o Consello Europeo do 23
de xuño semella soterrado o in-
tento de crear unha constitu-
ción para a unión.

Agora fálase dun Tratado de
Reforma cun contido de míni-
mos. En realidade cumpriuse o
que o BNG xa anunciara hai
tempo. Nin antes nin agora se
buscou crear unha auténtica
constitución democrática e pen-
sada para a cidadanía.

Sae prexudicada Galiza?
A normativa sobre servizos

públicos segue a ser nociva para
os nosos intereses e non se avan-
zou nada na representación dos te-
rritorios autónomos nas institu-
cións europeas, aínda que isto po-
de mudar en outubro. De todos os
xeitos, o problema real de Galiza
é que non posúe unha delegación
oficial do seu Goberno en Bruxe-
las. A política internacional debe-
ría ser fundamental para a Xunta
porque non hai que esquecer que
o 60 por cento da nosa lexislación

procede da UE. En asuntos recen-
tes, como na construción naval,
vimos con claridade a necesidade
de influír en Europa e o poder que
Europa ten sobre nós.

É beneficioso o novo siste-
ma de maioría cualificada?

É máis produtivo, polo que a
UE poderá avanzar máis rápido.
Con 27 membros era practicamente
imposíbel encontrar a unanimidade.

Desaparece aquela visión
federal de Europa, cun himno,
unha bandeira…

Triunfou a Europa dos Esta-
dos, pero nalgunhas cousas si se
conseguiu que a UE teña máis
forza. Agora logra unha persona-
lidade única. Antes o Consello
compartía moito poder coa Co-
misión Europea.

Nas tensas negociacións
viuse que os países máis belixe-
rantes foron Polonia e o Reino
Unido, os grandes aliados esta-
dounidenses en Europa.

E non nos esquezamos de

Hungría. En calquera caso hai que
rachar ese mito sobre a influencia
dos EE UU na UE. Agora mesmo
é máis importante a China que
Norteamérica. En cuestións co-
merciais, de transporte ou de me-
dio ambiente Bruxelas ten os ollos
máis postos en Asia que en Was-
hington. No plano no que os esta-
dounidenses son influentes é no
aspecto militar, pero é que iso su-
cede en todo o mundo, Europa
non é unha excepción.

Pero si parece preocupante
que a meirande parte dos paí-
ses do leste estean dirixidos po-
los EE UU e non pola UE da
que reciben moitos fondos.

É certo que os novos membros
están moi influídos por Washing-
ton mais iso é consecuencia da fal-
ta dunha política exterior propia.
Eses novos países consideran que a
súa independencia está mellor ga-
rantida polos norteamericanos que
polos europeos. É unha percepción
interesada pero Bruxelas non pui-

do contrarrestala en ningún caso.
Na “vella” Europa hai Estados moi
poderosos, caso de
Francia, Italia ou
Alemaña, que po-
den desenvolver
unha diplomacia
alternativa.

Hai quen di
que o alto repre-
sentante de Asun-
tos Exteriores da
UE, Javier Sola-
na, seguiu “tra-
ballando” nestes
anos coma se aín-
da dirixise a
OTAN.

Algo diso hai.
E esa foi unha eiva
para que o mundo
percibise que hai
un xeito propio de facer política
en Europa. Temos un modelo teó-

rico de relacións, baseado na de-
mocracia e no respecto aos derei-

tos humanos mais
logo non o aplica-
mos, non sei se
por falta de me-
dios ou por falta
de interese. Esta-
se a ver en Pales-
tina, onde a UE
se aliñou cunha
das faccións en
guerra, chegando
incluso a un em-
bargo sobre un
goberno elixido
democraticamen-
te. Cando en polí-
tica exterior a UE
logre a indepen-
dencia e siga os
mandatos do par-

lamento europeo seguro que moi-
tas destas cousas cambian.♦
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Ana Miranda
‘A Xunta debería crear unha delegación oficial

perante a UE’ 

CÉSAR LORENZO GIL

Ana Miranda acaba de ser escollida como vicepresidenta da executiva da Alian-
za Libre Europea (ALE), formación internacional na que se integrou o BNG
no 1999. Miranda compaxinará esta nova función co seu labor como repre-
sentante galega no parlamento europeo, alén doutras obrigas no eido da diás-
pora e das relacións con outras nacións en todo o mundo. A súa continuada
presenza en Bruxelas desde hai oito anos sérvelle para coñecer polo miúdo as no-
vidades na UE. “Galiza debe profundar nas súas relacións con Europa”, afirma.

‘A política

internacional debe

ser fundamental

para a Xunta porque

non hai que

esquecer que o 60

por cento

da nosa lexislación

procede da UE”

Que supón para o BNG estar
presente na executiva da
ALE?

Principalmente serve para
reforzar a posición da nosa orga-
nización dentro deste grupo e na
propia Bruxelas. Para o na-
cionalismo galego foi un duro
golpe perder o eurodeputado e
por iso cómpre reforzar a nosa
presenza nas institucións euro-
peas cos medios dos que dispo-
mos. A ALE é unha das sete fa-
milias políticas do parlamento
europeo e reúne 32 partidos na-
cionalistas europeos e doutros
continentes. Na súa executiva
hai 12 membros que se elixen
mediante unha votación. O
BNG presentou unha candidatu-
ra e resultou escollida. A ALE
realiza unha asemblea anual aín-
da que mantén xuntanzas cada
dous meses. Coa última reforma
seremos tres as mulleres da exe-
cutiva, a flamenga Nelly Maes,
a galesa Jill Evans e máis eu. 

É útil esta colaboración?
Moito. AALE serve de plata-

forma internacional para as nosas
ideas e ampáranos politicamente
na UE. O seu ideario compárteno
con nós e por esa vía temos no-
vas opcións de relacionamento.
Por exemplo, o Partido Naciona-
lista Escocés (SNP), que agora
goberna en Edimburgo, forma
parte da ALE e o BNG ten unha
excelente relación con Neil Mc-
Cormick, que fora eurodeputado
canda Camilo Nogueira, e agora
é asesor do primeiro ministro
Alex Salmond. Mercé a este con-
tacto, entrevisteime con el para
mirar de mellorar os intercam-
bios entre Galiza e Escocia en
varios aspectos de interese mu-
tuo, caso da innovación, o turis-
mo e as novas tecnoloxías.

Cal vai ser o seu papel na
organización?

Hai que ter en conta en pri-
meiro lugar que só o SNP, o Spi-
rit flamengo e o BNG teñen ta-
refas de goberno de entre todos
os grupos que conforman a
ALE. Isto dános unha enorme
relevancia. Eu quero propoñer
que a ALE dirixa a fundación
dunha confederación de parti-
dos nacionalistas de todo o

mundo, unha especie de “Inter-
nacional Nacionalista” que nos
axude a estar máis perto. Ase-
made, o Bloque ten os mellores
contactos de todo o grupo cos
foros de alterglobalización.

O BNG presentouse nas
últimas eleccións europeas en
coalición co Galeuscat, cuxos
outros compoñentes non es-
tán integrados na ALE.

O nacionalismo galego está
representado na UE dun xeito
duplo. Politicamente estamos
coa ALE e defendemos o seu
ideario mais organizativamente
estamos con Galeuscat, que nos
cede un despacho no parlamen-
to europeo e cuxos deputados
–Ignasi Guardans (CiU) e Josu
Ortuondo (PNV)– fan por nós
as preguntas parlamentarias que
teñen relación con Galiza. A pe-
sar de non conseguirmos o eu-
rodeputado, a coalición permí-
tenos traballar para nós en Bru-
xelas e manter un contacto di-
recto coas persoas e institucións
da UE. Sen ir máis lonxe, esta-
mos a preparar unha viaxe de
todos os novos alcaldes do
BNG para o ano que vén.

Aínda así, supoño que a
perda do escano derramou
moitos contactos.

Para nós foi unha enorme
perda, sobre todo se pensamos
que estivemos a 152 votos de lo-
grar o eurodeputado. A etapa de
Nogueira en Bruxelas foi decisi-
va para ampliar os nosos hori-
zontes e dar a coñecer a Galiza a
moitos empresarios, políticos e
gobernantes de Europa enteira.
Persoalmente, coido que houbo
votantes do Bloque que non en-
tenderon que nos coaligásemos
con CiU e o PNV por considerar
que o noso ideario é máis es-
querdista ca o deles. Hai que
lembrar que a alianza Galeuscat
naceu durante a II República e
que as relacións entre os tres
partidos son fluídas e moi valio-
sas para o nacionalismo galego.
As nosas ideas son as mesmas
ca sempre e proba diso é que se-
guimos na ALE mentres estou-
tros dous partidos forman parte
da Alianza de Liberais e Demó-
cratas por Europa.♦

‘Proporei a creación dunha
Internacional Nacionalista’
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Vilma Espín
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Amorte de Vilma
Espín supón a
desaparición física

dun dos símbolos da
Revolución cubana. A
que foi Déborah na
clandestinidade e
Mariela na decisiva II
Fronte Oriental ‘Frank
Pais’ da guerrilla era
unha figura lendaria.

Coma tanta xente da
súa xeración, que se
rebelou contra a tiranía
de Fulgencio Batista, era
moi nova cando
empezou a súa
militancia. Déborah foi
quen serviu de ponte
entre a resistencia de
Santiago de Cuba e a
futura expedición do
iate Granma, que se
atopaba preparándose en
México. Logo substituíu
ao asasinado Frank Pais
na coordinación do
movemento ‘26 de
xullo’ en accións de
apoio á loita de Sierra
Maestra. Transportou
armas e medicamentos
até que tivo que fuxir e
pasou a integrarse na
columna guerrilleira do
comandante Raúl
Castro.

En 1959, cando
derrotado Batista, Cuba
acada a verdadeira
independencia, estaba
todo por facer. Xa o dixo
Vilma, nunha Revolución
sempre se está a
empezar, nunca se
remata. Sen ter un
minuto de calma,
empezouse a construír
unha nova sociedade
partindo das ruínas da
colonia ianqui.

O seu traballo foi
imprescindíbel na
constitución da
Federación de Mulleres
Cubanas. Participou na
histórica campaña de
alfabetización,
integrando a Comisión
Nacional. Foi
fundadora da revista
Mujeres, que significou
moito no debate social
en Cuba. Eran os
tempos da creación dos
círculos infantís, da
ilustración da mocidade
rural, da legalización
do aborto. 

Vilma Espín Guillois
non foi nunca primeira
ou segunda dama, nin
nada que semellase o que
a política oficial de
tantos Estados promove
para determinadas
mulleres. A súa acción
como revolucionaria non
coñeceu nin retiros nin
xubilacións. Loitou,
coma fai o seu pobo, até
o último día. Por iso non
será esquecida.♦

A debacle na capital, Bos
Aires que pasa a mans do
magnate Mauricio Macri,
sumada  á inesperada perda
da provincia de Terra de
Fogo… deron como resul-
tado un novo panorama
político no que a fortaleza
do kirchnerismo xa non
aparece como inexpugná-
bel. A catro meses das elec-
cións, o matrimonio Kirch-
ner xa atopou oposición,
que se lle apareceu de súpeto, o 23 de xuño.

Os resultados obrigan a novas estratexias,
alianzas tácticas lóxicas ou contranatura, rea-
bren feridas e pasan ao cobro vellas facturas
pendentes das guerras intestinas do peronismo.

Revisionistas culpan o todopoderoso
kirchnerista Alberto Fernandez da perda da
capital por soberbio, por miope estratega que
reincidiu consecutivamente en dous erros
que conduciron á catástrofe. Cortou as ás do
vicepresidente Daniel Scioli na carreira cara
ao goberno da capital federal, cando as en-
quisas o situaban por riba de Macri. Máis tar-
de apostou por Filmus, dividindo o voto pro-
gresista, cando Jorge Telerman estaba mellor
posicionado, para confrontarse a Macri, can-
do as pesquisas xa apuntaban á vitoria do lí-
der da Proposta Republicana.

As rectificacións da Casa Rosada, xa ti-
vera un precedente cando se recuperara a fi-
gura do defenestrado vicepresidente Daniel
Scioli, acusado pola primeira dama Cristina
Kirchner de conspirar maquiavelicamente
contra da súa figura. Agora Scioli é a estrela
que máis brila no firmamento kirchnerista. A
súa candidatura á provincia de Bos Aires, re-
colle índices de aceptación insultantes, supe-
riores ao matrimonio Kirchner, que lle ase-
guran una cómoda vitoria como gobernador.

Na bancada do peronismo que non co-
mulga coa doutrina dos inquilimos da Casa

Rosada, afían a gadoupas por se as circurns-
tancias permiten presentar batalla interna no
xusticialismo polo control do partido ou
mesmo para formar unha fronte interna anti-
kirchnerista cara aos comicios de outubro. 

Cabezas cortadas no xusticialimo e líderes
da oposición interna, que tamén gozaran do pri-
vilexio de ser inquilinos da Casa Rosada, como
Ramón Puerta ou Alfonso Rodríguez de Saa,
queren aproveitar a inesperada febleza presi-
dencial para articular unha rede política do apa-
ráto orgánico que limite a arbitrariedade capri-
chosa dos Kirchner, rearme o poder do partido,
esnaquizado conscientemente dende a presi-
dencia. A primeira pedra sobre o tellado do
kirchnerismo que lanzaron foi a proposta de

Scioli, sen o consentimento
previo do vicepresidente,
como alternativa posíbel ao
matrimonio presidencial.

Tamén no kirchnerismo
son conscientes de que o
panorama mudou tras as
eleccións do 23 de xuño.
Cómpre mudar estratexias,
achegarse aos poderosos
baróns provinciais, pactan-
do parcelas de poder, para
que a candidatura de Cristi-

na Kirchner chegue ás presidenciais de outu-
bro cos menores rabuñazos posíbeis. Para po-
der articular a plataforma política denominada
da Fronte para a Vitoria, tendo a casa en orde,
con toda a familia ao redor do mesmo mantel
na campaña electoral. Cunha maioría parla-
mentaria estábel, que o xusticialismo posúe,
pero que os kirchneristas en solitario non.

Na bancada opositora xa están posiciona-
dos para as presidenciais varios candidatos:
Elisa Carrió, Roberto Lavagna e Ricardo Ló-
pez Murphy. Á espera de que cheguen novos
postulantes todos se apresuran a pedir a ben-
zón de Macri. 

Pero o presidente do Boca Juniors,  que
non vai tomar posesión do seu cargo até o 10
de decembro, despois das presidenciais, ao
que profesan gran devoción nos EE UU tan-
to demócratas como republicanos, non vai
avalar candidatura ningunha até ver como
evolucionan as enquisas.

Mesmo é partidario de que non exista un-
ha única candidatura na primeira rolda das
presidenciais, xa que a fragmentación do vo-
to entre varios candidatos pode posibilitar
unha segunda volta, que un candidato único
dificilmente conseguiría contra Néstor ou
Cristina Kirchner.

Posibelmente o kirchnerismo gañe a par-
tida de outubro, pero agora vai ter que sudar
a camiseta.♦

Crónicas do mundo

O kirchnerismo xa ten
oposición

LAUDELINO PELLITERO

‘Na bancada opositora
xa están posicionados para

as presidenciais varios
candidatos: Elisa Carrió,

Roberto Lavagna e
Ricardo López Murphy”

Ningún resultado salientábel se produciu no
encontro celebrado os 18 e 19 de xuño en
Manhasset, Nova Jersey, entre marroquís e
saharauís a propósito do futuro do Sahara
Occidental. O 11 de xuño, un informe do
International Crisis Group apuntaba o que
podería ser a “solución”: negociar a autono-
mía á vista da imposibilidade de aplicar ao
contencioso as regras clásicas de dereito in-
ternacional contempladas para os procesos
de descolonización. A cambio do abandono
do referendo, o “Western Sahara: out of im-
passe” do ICG propón que Rabat mellore a
súa oferta de autonomía, recoñeza o Polisa-
rio como partido político e pacte, de manei-
ra definitiva, a súa fronteira con Alxeria.
Poucas ideas novas, pois, para desbloquear
o proceso. As partes volverán reunirse na
segunda semana de agosto e as Nacións
Unidas agarda outro ton en ambas as dele-
gacións e algúns resultados concretos. 

Dez anos despois dos encontros de
Houston realizados daquela baixo a media-
ción de James Baker, é Ban Ki-moon agora
quen promove esta aproximación. Colabo-
radores directos do secretario xeral (Peter
Van Walsum e Julian Harton, fundamen-
talmente) corren coa loxística do proceso e
garanten as súas condicións mínimas. De re-
sultar exitosa esta rolda negociadora, o ac-
tual secretario xeral da ONU obtería un im-
portante triunfo que contribuiría a mellorar a
sempre maltreita imaxe das Nacións Unidas.
Non obstante, a dificultade deste litixio, o
distanciamento das posicións das partes e a
inflexibilidade da posición alxerina, mode-
ran un optimismo que outros se aprestan a
destacar en función das mutacións experi-
mentadas na xeopolítica do norte de África
como consecuencia da estratexia de loita in-
ternacional contra o terrorismo que mello-

rou substancialmente as teses de Rabat, con-
vidando ao pragmatismo da renuncia.

Na xuntanza de Manhasset contrastou a
presenza dunha delegación saharauí moi tra-
dicional, nucleada arredor do presidente do
parlamento, Ali Beïba, fronte ao equipo ma-
rroquí, liderado polo ministro do Interior
Benmoussa. Xa non estaban Dris Basri nin
Filali e Mohamed Benaïssa tampouco se
desprazou. A comitiva alxerina, comandada
polo secretario xeral do ministerio de exte-
riores, Ramtane Lamamra, non participou
nas reunións directas, pero secundou a de-
fensa numantina do referendo sobre inde-
pendencia ou integración que sintetiza as po-
sicións do Polisario. A delegación de Rabat,
pola súa banda, insistiu na negociación dun
proxecto de autonomía que defina un novo
marco político supeditado ao recoñecemento
da soberanía alauíta. O repaso ás posturas de
cada quen deixou as cousas como estaban.

A evolución rexistrada nos últimos anos
vén favorecendo obxectivamente as teses
de Marrocos. Rabat recibiu o apoio interna-
cional dos principais países, en detrimento
das nobres arelas de xustiza que personifica
o Polisario. Os anuncios de intifada ou de
reanudación de hostilidades, etc, expresan a
frustración dunha sociedade en loita contra
o propio esgotamento e a indiferenza da so-
ciedade internacional. O escenario que se
debuxa a curto prazo queda a expensas da
capacidade de Marrocos para repensar as
súas relacións con Alxer. De producirse un
reacomodo no norte de África, unha nova
volta de rosca diminuiría as expectativas sa-
harauís. Ese temor e a perda de pulso da so-
lidariedade exterior faría medrar a influen-
cia dos partidarios dun mal acordo, conven-
cidos de que o tempo xoga na súa contra.♦

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

Sáhara en Manhasset
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A evolución rexistrada nos últimos anos vén favorecendo
obxectivamente as teses de Marrocos”

Ali Beïba, do Polisario, e –á dereita– o ministro do Interior marroquí Benmoussa.



CÉSAR LORENZO GIL
O boicot internacional aos resul-
tados electorais palestinos de xa-
neiro do 2006 e un vello e ambi-
cioso plano israelí para dividir
os territorios ocupados seme-
llan as razóns principais do en-
frontamento entre faccións ára-
bes. Así o consideran analistas
como Mohamed Safa, Miguel
Anxo Murado ou Ali Abunimah.

Para entender as causas do enfron-
tamento armado entre as faccións
palestinas de Hamas e Al-Fatah hai
que volver a vista a xaneiro do
2006, cando se produciron as elec-
cións lexislativas que decidían o fu-
turo dos territorios ocupados logo
da morte de Iasir Arafat, figura sim-
bólica capaz de unir todas as vonta-
des árabes por riba das diferenzas
sociais ou políticas. “Iso non signi-
fica que no tempo de Arafat non se
cometesen abusos”, comenta o his-
toriador Miguel Anxo Murado, au-
tor de La segunda intifada. “Histo-
ria de la revuelta palestina” (Edi-
ciones del Oriente y del Mediterrá-
neo). “Está documentada a repre-
sión que a Autoridade Nacional Pa-
lestina exercía sobre Hamas”.

Os comicios nos territorios fo-
ron considerados pola comunidade
internacional, en especial pola UE,
como un paso ineludíbel para o re-
coñecemento dun Estado palestino.
“Vivimos nun mundo de palabras.
Fálase de democracia pero non de
liberdade”, explica Mohamed Safa,
representante da OLP no Estado es-
pañol. “¿Para que quere Palestina
un goberno democrático se a Auto-
ridade Nacional Palestina xa non é
autoridade porque non ten poder re-
al ningún, non é nacional porque a
ocupación militar israelí impide a
relación coa cidadanía e xa case nin
é palestina porque o territorio sobre
o que goberna e moitas das súas
atribucións obedecen aos intereses
da potencia ocupante?”

O resultado electoral foi favo-
rábel a Hamas, que logrou unha
ampla maioría. Contodo, Al-Fatah
seguiu mantendo a presidencia da
Autoridade Nacional Palestina
(ANP). “Os palestinos non escolle-
ron a Hamas porque se volvesen de
socato todos islamistas”, comenta
Safa. “Logo da segunda intifada e
a morte de Arafat, a cidadanía per-
cibiu que o mellor xeito de manter
viva a resistencia contra a ocupa-
ción era o que propuña Ismail Ha-
niia (primeiro ministro) e os seus
colaboradores. Foi unha decisión
madura e meditada”.

Mais o resultado non gustou en
Occidente. A UE, que sufragaba o
60 por cento dos gastos da ANP,
impón un embargo, o primeiro
contra un país democrático e o pri-
meiro tamén contra un territorio
ocupado. Israel e os EE UU tamén
se apresuran a marxinar o novo ga-
binete e comezan un achegamento
profundo ao presidente Mohamed
Abbas e a outras figuras palestinas.
“No mesmo momento da vitoria de
Hamas”, lembra o xornalista pales-
tino Ali Abunimah para Znet, “Ge-
orge Bush encárgalle a Elliott

Abrams –figura clave no financia-
mento das contras centroamerica-
nas– que buscase o xeito de finan-
ciar unha milicia que se opuxese ao
goberno. O escollido foi Mohamed
Declan, un influente líder militar
de Gaza, que recibiu armas e fon-
dos estadounidenses”.

Pouco e pouco os enfronta-
mentos se fixeron máis graves e
incluso ambas as faccións se reu-

niron en cumios bilaterais bus-
cando saídas para a situación.
“Cando falamos de bandos ar-
mados, cos seus milicianos pro-
pios, non podemos aplicar argu-
mentos políticos de poder-oposi-
ción”, afirma Murado. “O poder
conséguese co fusil na man”. 

Esta loita polo poder entre as
elites políticas conviviu ao mesmo
tempo co bloqueo económico in-

ternacional e o deterioro especta-
cular das condicións de vida da po-
boación. “Os palestinos caeron na
trampa israelí”, di Safa. “Pelexan
por un poder irreal e esquecen a ra-
íz do conflito: que Palestina é un
pobo ocupado que ten que loitar,
sobre todo, pola súa liberdade”.

O enfrontamento está alimen-
tado polo financiamento interna-
cional. “Hamas recibe diñeiro de

Irán e Exipto”, recorda Abunimah.
“Pero as armas proveñen de Israel.
Al-Fatah recibiu milleiros de ba-
las, lanzagranadas e incluso co-
ches blindados do exército israelí.
Moito dese armamento acabou re-
vendido por autoridades palestinas
corruptas a milicianos de Hamas.
Noutras ocasións son os propios
contrabandistas israelís quen abas-
tecen os milicianos islamistas”.♦
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Israel é o maior proveedor de armas dos dous bandos

O boicot internacional á vitoria electoral de Hamas
orixe do enfrontamento entre palestinos
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O deporte é un deses temas dos
que todo o mundo coida saber.
Isto é máis acusado entre a po-
boación masculina, pero cada
vez máis mulleres teñen unha
opinión sobre as actividades fí-
sicas e deportivas. 

A valoración da saúde e da
imaxe corporal é agora sensibel-
mente diferente á de hai uns pou-
cos anos e por iso a opinión públi-
ca vai pouco a pouco consolidan-
do unha idea xeral dos diferentes
conceptos no ámbito do deporte.

Un dos conceptos moi en
boga na actualidade é o do de-
porte base. A gran maioría coida
saber que significa e os políti-

cos están certos de coñecer en
que consiste. Pero, realmente
sabemos do que falamos?

Un dos recursos máis utili-
zados para explicar que é o de-
porte base é opoñelo sistemati-
camente o deporte profesional,
así todo o que non se considera
profesional é cualificado como
deporte base. Outro recurso é
identificalo cos equipos de vilas
ou de categorías competitivas
inferiores. Así, por exemplo o
Club Deportivo Lemos repre-
sentaría o deporte base e o Cel-
ta de Vigo sería o caso oposto.

Se facemos unha análise en
profundidade veremos que este

é un concepto erróneo. O pro-
blema non é a representativida-
de do equipo, que leve o nome
da vila ou cidade, nin que com-
pita nunha categoría ou noutra;
o criterio fundamental é a fór-
mula de acceso ao equipo, as
condicións de participación e o
obxectivo da entidade.

Vexamos dunha forma máis
clara como se manifesta isto. O
deporte base caracterízase por-
que non se practica a exclusión
para pertencer aos equipos, todos
poden participar á marxe do nivel
de habilidade. No deporte base
todos valen, todos xogan e non
só os mellores, namentres os de-

mais “quentan banco”. E por úl-
timo no deporte base o obxectivo
é participar e competir cun claro
fin formativo, no que as derrotas
son tan importantes como as vi-
torias para conformar o que Ca-
xigal consideraba  un dos máis
rotundos valores morais do de-
porte: o espírito de superación. 

O propio Caxigal afirmaba:
“Vemos hoxe este espírito de-
portivo ameazado. Prescinda-
mos do deporte profesionaliza-
do, realidade un tanto allea ao
deporte. O mesmo deporte afec-
cionado vese atacado por una
doenza entrañada na súa máis
íntima razón de ser. O afán de

superación foi a canle inocente
por onde se coou o moderno
sentido comercial da marca”

No deporte base traballan
educadores no lugar de adestra-
dores e instrutores que deben
respostar a premisas educativas
claras, evitando o que sinalaba
Caxigal: “Non é tan raro entre
nós o educador que exhorta os
seus rapaces á rectitude, ao res-
pecto, ás leis, e que momentos
despois concerta no recreo, cos
mesmos mozos, a maneira de
enganar os organizadores dunha
competición sobre a idade dun
futbolista ou atleta. Sinxela-
mente, hai educadores (?) que
menten para que, nas lidas de-
portivas, o equipo do seu centro
poida gañar. Incomprensíbel!”.

No deporte base polo tanto
hai un respecto básico polas di-
ferenzas individuais, polas ca-
pacidades de cada persoa que
presentan espírito de supera-
ción, iniciativa, perseveranza,
intensidade, busca de perfeccio-
namento (Coubertin).

Gañar é o resultado da suma
de moitas capacidades e actitu-
des, non o obxectivo a calquera
prezo. O pracer da actividade en
si mesma é fundamental. Isto é
totalmente secundario no depor-
te de rendemento, no que se per-
segue a vitoria por riba de todo,
fichando xogadores, facendo se-
leccións excluentes, descartando
aqueles que a pesar de adestrar e
loitar por superarse son menos
hábiles na competición ou na
contribución para a vitoria.

Isto puiden vivilo eu en pri-
meira persoa vendo como aque-
les que eran máis “técnicos” fal-
taban aos adestramentos ou
adestraban a menor intensidade
por ter garantida a súa partici-
pación nos partidos, valorados
polos responsábeis dos equipos,
por riba daqueles que cumprían
pero que nese momento non eran
os máis habilidosos. Hoxe nin-
gún daqueles “técnicos” practi-
can deporte, ningún triunfou, pe-
ro eran os recoñecidos social-
mente nunhas idades de confor-
mación da personalidade, que
para o único que serviu foi para
a fachenda e o menosprezo dos
valores deportivos esenciais.

Subvencionar o deporte base
é apostar por un dereito público: a
formación humana, por un dese-
xo de mellora da sociedade cuns
valores encadrados na coopera-
ción e na solidariedade, e no de-
senvolvemento común. Apostar
polo deporte de rendemento base-
ado no afán de vitoria por riba dos
valores mínimos, na exclusión,
no endeusamento e no espectácu-
lo mercantilista é impropio dunha
perspectiva política de esquerdas.

Por todo isto convidamos
aos responsábeis políticos a que
revisen os seus conceptos res-
pecto ao deporte, a que visiten
escolas deportivas e coñezan
obxectivos e funcionamento
destas e dos equipos deportivos
que hai en Galiza. Convidamos
a coherencia e a honestidade in-
telectual, que non pode susten-
tarse en discursos populistas po-
lo día e medidas-decisións ex-
cluentes, de noite.♦

coquegl@terra.es
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O deporte base



John Rutherford
recibe o premio
Trasalba 
De mans de Xosé Ferreirós, integrante de
Milladoiro, o historiador inglés John Rut-
herford recibiu o premio Trasalba o pasado
24 de xuño na Casa Grande de Cimadevi-
la. A Fundación Otero Pedrayo quere re-
coñecer co galardón e na figura deste pro-
fesor da Universidade de Oxford, tradutor
de El Quijote e escritor en galego, non só
os méritos do historiador senón a tradi-
ción dos estudosos que, sen ser galegos,
dedican o seu esforzo na investigación e
divulgación da lingua e cultura galega.
Na actualidade, o autor ultima un libro so-
bre o humorismo na literatura hispana.♦

Saen do prelo
os poemarios de
Angueira e Queizán
A editorial Xerais vén de editar os últimos
poemarios de Anxo Angueira e de María
Xosé Queizán. Fóra do sagrado, que así
se titula a obra do escritor é un canto cen-
trado na cidade de Vigo. O escritor abor-
da na obra a persoal fisionomía da cidade,
a súa capitalidade cultural, literaria e po-
lítica. Os seus versos falan de Vesteiro To-
rres e Martín Códax, de Lavadores e do
Berbés, do 36 e do 72, de Bembrive e de
Príncipe. Queizán volve á creación poé-
tica coa edición de Cólera, protagoniza-
do por Raimundo Patiño, Amador e Da-
niel, ou Carmiña, militante da UPG.♦

Abren as feiras
dos libros de Vigo e
de Caminha
Co verán volven abrir as casetas das feiras
do libro que se celebran en Galiza e que se
converte nun dos mellores escaparates das
novidades editoriais do país. Do 29 de xu-
ño ao 7 de xullo permanecerá nos xardíns
da Praza de Compostela a XXXIII feira do
Libro de Vigo, que inclúe ademais obra-
doiros de ilustración, escrita e de artesa-
nía. Da outra beira do Miño, na cámara
municipal de Caminha do 30 de xuño ao 8
de xullo terá lugar a IX edición da Feira
do Livro de Vila Praia de Âncora. Música
celta, unha noite etnográfica e animación
de rúa completan a oferta do certame.♦

Cinco novos museos
sobre o patrimonio
arqueolóxico
Galiza contará con cinco novos centros
de interpretación. Forman parte da Rede
Galega de Patrimonio Arqueolóxico, pos-
ta en marcha pola Consellaría de Cultura,
co fin de mellorar a conservación dos xa-
cementos e contribuír ao seu coñecemen-
to. Os parques que compoñen a rede son
o de Campo Lameiro, especializado en
arte rupestre, o de San Cibrao de Las, de
cultura castrexa, o da cidade de Lugo, so-
bre o mundo romano e o da Costa da
Morte, do megalitismo. Está previsto que
en 2009 estean en funcionamento o Cam-
po Lameiro e o de San Cibrao de Las.♦
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Mª Xosé Queizán. Campo Lameiro.
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X.C.
Apenas leva quince anos
funcionando, pero nos últi-
mos tempos a actividade in-
tensa da biblioteca munici-
pal do Porriño non para de
recibir recoñecementos, con-
verténdose, xunto coas de
Oleiros e, noutro nivel poboa-
cional A Coruña, en lugar de
referencia e modelo a seguir.
Fronte a concepcións doutros
tempos, recupérase unha idea
xa experimentada: a bibliote-
ca é centro da vida cultural.

Son dous os premios de rele-
vancia que acadou a biblioteca
do Porriño en moi pouco tem-
po. O máis recente é un dos ou-
torgados pola Consellaría de
Cultura polas súas campañas
de promoción da lectura, que
inclúe actividades como os ci-
clos de proxeccións “Cine na
Biblioteca” a actividade de ani-
mación á lectura para nenos e
nenas “Lúa Conluvas”, o con-
curso fotográfico “O pracer de
ler: ler en igualdade”, a partici-
pación da campaña de difusión
das nosas letras “Pan con poe-
sía ” e na “Semana do libro e a
lectura ‘Vai de medo...”, o III
Concurso de Mensaxes de Mó-
bil en Lingua Galega e a expo-
sición “Retos para unha época:
os ilustradores galegos (1880-
1936)”. Tempo atrás recibiron
do Ministerio de Cultura o Pre-
mio María Moliner, que se con-
cede escolmado entre varios
miles de proxectos, pola súa
capacidade para conectar coa
xuventude a través das súas
campañas de animación.

Se un se achega ao centro
cultural municipal, onde xunto
á biblioteca e a hemeroteca es-
tán tamén os servizos de xuven-
tude e cultura e o auditorio mu-
nicipal, contemplará un ir e vir
de xentes nas doce horas que o
centro permanece aberto ao pú-
blico. Desde as 9 da mañá un
pode consultar a prensa, mo-
verse na internet, buscar direc-
tamente os libros na grande sa-
la de lectura, ou enviar aos pe-
quenos a disfrutar directamente
ao espazo infantil-xuvenil onde
topará en libre aceso os libros
que recomendan por idades. 

Xente de todas as xenera-
cións, acaso maioritariamente
estudantes pero tamén xubila-
dos, mestres á procura de libros
de manualidades,… pasaron en
apenas unha hora de paseo po-
las instalacións, nun centro que
conta cunha páxina web
(www.centroculturalporrino.co
m/biblioteca/biblio_principal.h
tm) que é un verdadeiro ma-
nancial de contactos con toda a
lectura do mundo. Pódense fa-
cer consultas sobre o catálogo
propio, o de todas as bibliote-
cas galegas e as principais do
mundo, consultar as sinopses
dun escritor semanal, sabendo
que fondos poderá ler no Porri-
ño, acceder aos boletíns ofi-

ciais ou consultar as activida-
des acumuladas durante anos
de intensa actividade.

O director da Biblioteca,
Albino Alonso Rodríguez, é o
cicerón deste centro que deu un
salto adiante coas súas campa-
ñas nas que se mistura entu-
siasmo, imaxinación e tamén
cartos “pódense facer cousas
tamén desde a boa vontade e
desde o traballo entre todos os
que estamos no centro munici-
pal de cultura, pero tamén hai
que contar con investimentos.
O proxecto Cine na biblioteca
é un dos que máis fama nos
trouxeron e imos cumprir con
el dezaoito meses. Como moi-
tas outras iniciativas non son
un invento novo, a cousa era
poñelo en marcha promocio-
nándoo ben e contando con
apoio económico. Agora é o
momento de parar e pensar no-
vas iniciativas”.

Extender a mancha
de aceite

Así como en Oleiros cada unha
das nove parroquias abriu ca-
dansúa biblioteca e fan centro
na central de Rialeda, O Porri-
ño vai máis devagar pero non
desbota descentralizar centros.
Fanno xa en varias parroquias
coa colaboración das organiza-
cións viciñais e mesmo poñen
en marcha iniciativas como
Lendo espero que supón a ins-
talación dun anaquel con libros

na sá de espera de Pediatría do
Centro de Saúde, “non nos im-
porta que algunha xente leve os
libros. Do que se trata é deixar
a semente. O re-
sultado témolo
despois á vista
cando acuden os
rapaces a ler, al-
gúns en visitas
organizadas cos
colexios, outros
cando se achegan
ás actividades de
contacontos”. 

Nunha entre-
vista dos dous bi-
bliotecarios Albi-
no Alonso Rodrí-
guez e David Pé-
rez Rego en blo-
goteca.com/gar-
dalivros, expli-
can a filosofía do
proxecto, “o mo-
delo de centro cultural implan-
tado nos municipios de Galiza e
noutras comunidades autóno-
mas, despois de anos de desen-
volvemento demostrou ser un
intento fallido como modelo di-
namizador da cultura. Pensa-
mos que o novo modelo que es-
tá xurdindo como copia de mo-
delos europeos e outras comu-
nidades que están a desenvol-
ver nestes momentos a súa in-
fraestrutura cultural, como no
caso portugués, entende a bi-
blioteca como centro aglutina-
dor de servizos para a comuni-
dade, como o son o de informa-

ción local, turística, xuvenil, la-
boral, de formación ou educa-
cional, é dicir: nun municipio, a
biblioteca ten que ser o nexo in-

formacional para
toda a poboación.
Debido a isto, a
biblioteca xa non
pode ser soamen-
te un facilitador
de acceso a con-
tidos, senón ta-
mén, e sobre to-
do, unha institu-
ción creadora de
contidos; a expe-
riencia, profesio-
nalidade e carác-
ter dinámico que
se supoñen ine-
rentes a ela debe-
rían ser os facto-
res potenciais
que as converte-
ran en referentes

para os seus usuarios”.
Un dos proxectos que de-

contado poñerán en marcha se-
rá o clube virtual de lectura, li-
gado primeiramente á comicte-
ca que están prontos a inaugu-
rar, “a páxina web permite
moita relación e un coñece-
mento da nosa actividade, pero
creemos que hai que poñer en
marcha unha nova relación,
que ademais está pensada para
traer onda nós á xente nova.
Poderanse comentar as obras,
recomendar e mesmo discutir
na propia rede”.

Albino Alonso recoñece

que o cambio que supuxo a in-
formática revolucionou tamén
por completo o funcionamento
das bibliotecas. Os vellos fi-
cheiros son hoxe un obxecto de
museo, e aínda que o emprésti-
mo de libros entre bibliotecas
aínda non é posíbel, si a locali-
zación de calquer fondo do sis-
tema biblotecario de Galiza.
Unha revolución que máis que
de diñeiro é de concepto, “a
cultura sempre foi a irmá pobre
dos orzamentos políticos, e as
bibliotecas dentro dos orza-
mentos culturais nin sequera
existen, senón que na maioría
dos casos coexisten dentro da
partida de Cultura. Esa é a pri-
meira gran invisibilidade. Con
respecto á coordinación na pro-
fesión, pensamos que é este o
momento no que as non tan no-
vas tecnoloxías poden ofrecer o
medio para desenvolverse na li-
ña de asociacionismo, traballo
en grupo, etc. Ata o momento
quen non descolgara o teléfono
non era quen de coñecer ao bi-
bliotecario ou bibliotecaria do
concello veciño. Si é que tiña
teléfono. Para falar de coopera-
ción, tamén hai que deixar a un
lado personalismos e obxecti-
vos individuais: é dicir, hai que
ter gañas de cooperar”.

A revolución das bibliote-
cas pode ser a grande aposta
deste lexislatura municipal que
recén comeza e os concellos
pequenos teñen moito que en-
sinar aos grandes.♦
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O Porriño, a biblioteca no centro da cultura
Premiada polo ministerio e pola Consellaría
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A revolución
das bibliotecas
pode ser
a grande aposta
deste lexislatura
municipal
que comeza.
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Dignificar o sector da música
en directo, servir de interlocu-
tor único ante as administra-
cións e mellorar a imaxe e a
proxección externa dos músi-
cos galegos son algúns dos ob-
xectivos cos que nace a Aso-
ciación Galega de Promotores
Musicais (AGEM). A iniciati-
va, pioneira en Galiza, reúne o
70% dos profesionais do sector.

Os profesionais da música en
directo contarán a partir do mes
de xullo cunha asociación legal-
mente constituída que os repre-
sente. A Asociación Galega de
Promotores Musicais, que así se
chama, reúne en total máis dun-
ha ducia de empresas de mana-
gement, promotores, represen-
tantes e produtores. Os primei-
ros esforzos da AGEM centra-
ranse na súa consolidación den-
tro da industria musical e en
acadar unha maior presenza en
feiras internacionais e nos pos-
tos de opinión e de decisión que
moven a música galega.

A iniciativa, que se fraguou
na pasada edición da feira mun-
dial da música MIDEM que se
celebra anualmente en Francia,
aparece nun momento marcado
polo intrusismo laboral no sec-
tor, pola falta de comunicación
entre as empresas e por unha
comunicación individualizada
coas administracións, como de-
nuncian os produtores.

Dar solución a eses proble-
mas e a esas carencias foi o mo-
tor que puxo en marcha a AGEM

hai xa varios meses, e o que a le-
vará a dar o paso definitivo o 29
de xuño coa súa constitución le-
gal. A xunta directiva, creada de
xeito provisional e que permane-
cerá no cargo ao redor dun ano
até as primeiras eleccións, vén
traballando a prol de “dignificar
a música en directo” coa inten-
ción ademais de desenvolver “o
noso traballo  con rigor”, como
sinala Xoán Carlos Fasero, vice-
presidente da AGEM e produtor
de Zouma Records.

A creación da asociación
coincide cunha etapa de profe-
sionalización que vive a músi-
ca en Galiza. “Somos a segun-
da xeración de managers e de
representantes galegos. Apren-
demos do ensaio-error. A músi-
ca non foi un sector moi sub-
vencionado porque cada un foi
sempre por libre. Agora estase
a vivir unha profesionalización

da música e a figura do mana-
ger debe tamén mudar”.

Esta é  a primeira vez que o
sector da música en directo une
esforzos nunha iniciativa deste
tipo. Con anterioridade puxé-
ronse en marcha unha aso-
ciación de orquestras e outra de
representantes pero ambas as
dúas esmoreceron, ao ver de Fa-
sero, porque “non conseguiron
consolidarse dende un princi-
pio”. Por esta razón, a aso-
ciación está a investir boa parte
dos seus esforzos en socializar o
proxecto, dalo a coñecer dentro
do propio sector e estabelecer
reunións con todos os interlocu-
tores, dende as Consellarías de
Cultura e Industria até as caixas
de aforros ou a propia SGAE,
para conseguir deste xeito asen-
tarse como un dos referentes da
industria musical galega.

Integran a asociación Zou-

ma Records, Ideasons, XXL
Producciones, Sweet Tours,
Producciones El Gato, Norde-
sía, La Fábrica de Chocolate e
Abada Xestión Cultural. A elas
súmanselles Nocturna Produc-
ciones, Nalgures Producións,
Producciones Musicales, Copra
Producciones, Ciba Produccio-
nes, Berrogüetto e A Tempo.

Producir beneficios

Aínda que non barallan datos
concretos, probabelmente por-
que a música non é un sector
moi estudado dende o punto de
vista económico, os membros
da asociación aseguran que en
Galiza a actividade musical po-
de chegar a producir moitos be-
neficios. Por iso, para Fasero, a
creación de AGEM “vai ser un
elemento fundamental”. Como
el mesmo indica, as empresas
asociadas representan ao redor
do 70% da actividade, unha
“concentración moi importante
do sector cultural e industrial”,
ao seu ver. A asociación desen-
volverá un estudo para poñer ci-
fras ao volume da actividade e
pór de relevo o valor do sector. 

“O único que lle pedimos
ás administracións é que nos
poñan a ferramenta para dar o
salto”, comenta Fasero. “So-
mos unha empresa e asumimos
o risco. Ademais de cultural a
música é tamén unha industria.
Se desaparece o disco nós so-
mos os que temos que ser capa-
ces de buscar alternativas e no-
vas estratexias”.♦

A primeira Asociación de Promotores
Musicais agrupará unha ducia de empresas
Reúne o 70% dos profesionais do sector

Medalla
Castelao
MARTA DACOSTA

Declárome admiradora da
xeración das
Irmandades, daqueles

homes ilusionados que foron
os construtores dos grandes
proxectos do noso país cando
non había nada, cando toda
iniciativa contaba só co seu
propio apoio e empeño. Crían
no país por enriba de todas as
cousas e loitaron até o final
polas súas crenzas, mesmo
cando a barbarie fascista se
impuxo. Algúns entregaron a
vida, pois foron asasinados
cruelmente, outros deberon
exiliarse para sempre ou foron
vítimas dun silencio imposto
durante moito tempo. Foron
unha xeración de homes ilumi-
nados cruelmente derramada
pola violencia e a insania.

Se alguén simboliza
senlleiramente os homes
daquel tempo, ese é Afonso
Daniel Rodríguez Castelao, o
pensador, o escritor, o artista
plástico que nos dotou dun le-
gado magnífico para defernos
e sermos galegos con
consciencia e convición. As
súas palabras son e serán
imprescindíbeis para iluminar
as tebras en que aínda
debemos loitar. Os seus textos
son aínda completamente
útiles para analizarmos o con-
texto actual.

Aqueles homes entregados
fixeron de A Nosa Terra unha
publicación monolingüe e
nidiamente nacionalista,
poñendo a proa a un proxecto
que tiña, que aínda ten,
vocación de futuro. Un
proxecto que hoxe continúa e
que segue congregando a
mesma ilusión e empeño de
persoas boas e xenerosas, de
homes e mulleres
comprometidos con Galiza.

Hoxe, cen anos despois, A
Nosa Terra recibe a medalla
Castelao, un recoñecemento
merecido e que, na súa
entrega, fixa o significado que
esta condecoración debeu ter
sempre, o recoñecemento á en-
trega e á defensa da nación, la-
bor fundamental de quen dá
nome a esta distinción. Nunca
debeu ser doutra maneira,
mais os que sentían a Galiza
no bandullo, como diría o pro-
pio Castelao, usaron o seu no-
me en van e converteron o ac-
to en pantomima, en ninguneo
da memoria do ensaísta que
escachou o seu ollo de vidro
para non ver a farsa en que era
convidado de pedra (así que o
meu aplauso a quen quere do-
tar de contido e coherencia es-
tas medallas).

Por iso aventuro que hoxe,
diante desta nova xeira, o pro-
pio Castelao sentiríase orgullo-
so de que sexa este proxecto o
homenaxeado, un proxecto no
que el creu e colaborou, un
proxecto que foi erguido e sos-
tido co amor pola terra e polo
idioma e que si se corresponde
co espírito da súa obra, que
herdou dereitamente o seu
legado.♦

Xoán Carlos Fasero, vicepresidente da AGEM.



Título: L’affiche rouge
Autor: Mario Regueira.
Editorial: Xerais.

Rebelión no inverno (Xerais,
2007) é –fóra contributos espo-
rádicos– a presentación no eido
narrativo de Mario Regueira,
un canto á necesidade de trans-
formar a sociedade. 

O primeiro que queremos di-
cir de L´affiche rouge é que é un-
ha novela que sorprende pola
cantidade de
ideas que se ba-
rallan nela. Nos
días de hoxe
non é frecuen-
te. Este mesmo
feito agarra po-
los colares ao
lector, sacódeo. 

Este alto
contido de ide-
as para nada
presupón que
sexa unha no-
vela ideoloxi-
zada. Un grupo
de mozos trata
de satisfacer as
súas necesida-
des de rebelión,
rebelión aferra-
da a referentes
musicais. As
iconas do gru-
po son estilos musicais e non li-
bros. Un discurso que constitúe
un bon punto de encontro para
reflexionar sobre a impostura
ideolóxica, os mitos e os soños... 

Tamén é unha crónica da
descuberta sexual. De feito, a

novela arranca cunha pasaxe
que ten moito de fantasía se-
xual. Porén, o que decide a
orientación das vidas das perso-
naxes non é esa opción sexual
senón a resposta á súa frustra-
ción concreta na sociedade.

Xulio é o líder carismático,
fascinado polos movementos de
resistencia que, logo dunha de-
rrota, arrastra o grupo de mozos
a unha actitude, unha longa via-
xe (nunha furgona, estilo hippy)
por Europa, que non é máis que
unha evasión para non respon-
sabilizarse. Será Miguel, o seu
seguidor-admirador-colega
máis incondicional, quen se de-

cate de que o camiño propio que
procuran non se pode atopar fó-
ra da realidade. E desde ela tra-
tar de loitar porque o que non se
pode é abandonar os soños, por
moi utópicos que parezan, nin
resignarse. Daniela non coñece-
rá o seu pai por non aventurarse
fóra de Lucerna, por adicarse só
a agardar, do mesmo xeito que o
grupo fracasa por escapar da re-
alidade e conformarse cunha
loita baseada nas aparencias e o
estilo de vida. A novela de Ma-
rio Regueira lembra, e moito, o
Arredor de si de Otero Pedraio.

Mario Regueira naceu en
1979. Os personaxes da novela

son universitarios na década dos
oitenta. Fala dun tempo, pois, froi-
to da indagación, non da expe-
riencia, e algunhas das interpreta-
cións que verte son ben atinadas. 

Con todo, é ben advertir
que o tempo e o espazo da obra
son puramente novelescos, a
medio camiño entre o real e o
ficticio. Bótase de menos unha
meirande implicación no termo
real, aínda que é ben certo que
este tamén é un recurso para
que o lector se pregunte até que
punto o que está lendo é unha
ficción propia de novela ou o
retrato fiel dunha xeración des-
nortada que fuxiu da realidade
pensando que así loitaba. 

L´affiche rouge obriga
constantemente a preguntarse
pola identidade das personaxes
(moi ben configuradas, dito se-
xa de paso) que dialogan (pre-
ferentemente entre dous inter-
locutores) e das que se fala, ou
a discernir que parte do texto
corresponde aos pensamentos
da personaxe e cal á narración. 

En certos momentos seme-
lla que o autor puxo excesiva
énfase en demostrar a súa habi-
lidade narrativa, e tamén é cer-
to que abusa do resumo. Ao
lector prestaríalle moito máis
poder contrastar as ideas ex-
postas con meirande folganza.

Algúns capítulos son real-
mente preciosos e a lectura,
aínda que o narrador non é na-
da compracente co lector, é das
que prestan de verdade.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Teatro para nenos
Boas noites, de Paula Carballei-
ra, é unha obra de teatro
pensada para
os cativos e
que tan ben
vale para ler
como para re-
presentar.
Xiana é unha
nena durmiño-
na que acabará
mesturando os
seus soños coa
vida real. Todo
con tal de poder ficar un anaco
máis na cama. Edita Xerais.♦

Premios
Álvaro Cunqueiro
Xerais publica os dous penúlti-
mos libros premiados co
galardón ‘Álvaro Cunqueiro’
de textos te-
atrais. Oca-
so Otero, de
Manuel Gue-
de Oliva
–premiada no
2006–, volve
mergullarse
no mito da
Bela Otero,
nesta ocasión
na relación con
Galiza. Limpe-
za de sangue (O
sangue fai ruído), de
Rubén Ruibal (do 2005), conta
a historia de Fernando e
Pantaleón, que coinciden na sa-
la de diálise dun hospital á
espera dun transplante. Entre
ambos vai nacer unha fonda
amizade.♦

Clásico
de Manuel María
Era unha vez un rei que levaba
unha gran cachiporra e gos-
taba do coci-
do. Farsa de
Bululú, de
Manuel Ma-
ría, foi
premiada no
1973 no con-
curso teatral
Abrente de
Ribadavia.
Malia estar es-
crita no 1970
non se publicou por primeira
vez até o 1992. Agora únese á
Biblioteca Dramática Galega
que edita Xerais.♦

Versos dramáticos
Millán Picouto presenta tres
obras de teatro en verso:
Triloxía da
Illa de
Páscoa, Os
guerreiros
celestiais e
Asteroides,
reunidos en
Ciclo de Mar-
te. Esta recom-
pilación é a
cuarta entrega
da obra dramá-
tica completa
deste autor, que
está a recoller Linteo. O teatro
de Picouto recupera para as
táboas o pulso dos versos.♦

O lector
pregúntase
até que
punto
o que está
lendo é
unha unha
ficción ou o
retrato fiel
dunha
xeración
desnortada
que
fuxiu da
realidade
pensando
que así
loitaba.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

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

3. TRINTA E DOUS DENTES.
Xabier López López.
Galaxia.

4. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO DE MULLERES

GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

2. AS LAREIRAS EN GALIZA.
VV.AA.
Ediciós do Castro.

3. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

4. OUTRA CORUÑA É POSÍBEL.
Manuel Monge.
A Nosa Terra.

5. MEMORIA DA ESCOLA.           
VV.AA.
Xerais.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Loita ou fuxida
na xeración dos oitenta
Mario Regueira publica L´affiche rouge

Mario Regueira.

Outra Coruña é posíbel
Manuel Monge

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

A  N O S A  T E R R A
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Título: Casa de bonecas.
Autor: Henrik Ibsen.
Tradución: Liliana Valado e Marta Dälhgren.
Editorial: Xerais.

En 1879 –ano de publicación e
da estrea de Casa de bonecas–,
ante o estupor de Torvald, o seu
home, e dunha abraiada socie-
dade que consideraba inaudito
un final desta especie, Nora
Helmer puña fin á representa-
ción da obra cun portazo que
aínda retumba polos escenarios
do mundo todo. O atronador
eco daquel le-
ve golpe signi-
ficaba o aban-
dono da casa,
do marido, dos
fillos e da se-
guridade do
fogar burgués
a cambio dun-
ha incerta pro-
cura de si pro-
pia. Dende
aquel preciso
instante, Nora
c o n v e r t í a s e
nun símbolo
inequívoco da
emancipación
feminina, nun
mito moderno
que había ser versionado, inte-
rrogado e revisitado até a sa-
ciedade. E, non embargante, é
o orixinal de Ibsen, a obra que
agora vén de ser traducida á
nosa lingua, a que continúa en-
candilando a lectores e espec-
tadores dende hai máis de cen-
to vinte e cinco anos, a que es-
tende os seus encantos entre o
público de todas as latitudes, o
clásico que non decepciona a
quen se interna nel, por moi co-
ñecida que sexa a historia que
refire. A explicación será obvia
para todo aquel que recunque
na lectura deste excepcional
monumento teatral: Casa de
bonecas é un mecanismo lite-
rario dunha precisión insuperá-
bel. Todo nela está calibrado
cunha medida tan exacta que a
turbulenta historia que retrata
reborda, de largo, a etiqueta de
alegato feminista que a acom-
paña dende o día da súa estrea. 

Por unha banda, é certo que
a personaxe de Nora seduce ao
lector/espectador máis ca nin-
gún outro, en parte grazas ao
innovador final –que supuña no
seu tempo introducir o debate
social no drama–, en parte por
un cativador debuxo de Ibsen,
que logra que o seu traxecto
dramático amose un irresistíbel
personaxe que evolúe até lle
dar á súa visión do mundo un
sentido máis elevado do que lle
permite a asfixiante sociedade
na que habita. A mulleriña en-
gaiolada no rico salón burgués,
atrapada nun insubstancial par-

loteo doméstico que repite un
balbordo pueril, acabará por
cambiar de voz, por atopar un-
ha fala propia coa que se enca-
rar coa realidade á que tanto
tempo rexeitou enfrontarse. 

Mais por outra banda, hai
que observar que esta é unha
obra sostida por todo un elenco
de personaxes de inesquecíbel
grandeza. Todos eles teñen un-
ha historia que configura a tra-
ma coma unha constelación, un
gran cadro social que revela un
sórdido e desapiadado engre-
naxe en cuxo miolo está o di-
ñeiro. A loita de Krogstad co
estigma social que arrostra por
mor dunha falta á que o abocou
a pobreza; a infelicidade de
Kristina Linde por mor dunha
espúrea elección sentimental,
froito da miseria; a propia du-
plicidade moral de Torvald,
afanoso dunha dignidade social
que encobre, sinxelamente, un
desexo de benestar egoísta e
deshonesto. No fondo de todas
as súas actuacións, de todas as
súas calamidades, subxace o
dominio dunha sociedade que,
como escribiu Conrad, “execra
todo enigma e non apetece ou-
tras virtudes que as que se po-
den adquirir no mercado”. 

A árbore de Nadal presente
ao longo da obra eríxese así en
símbolo dunha mentira encu-
berta polo ornato, dunha fraude
que agocha un materialismo
vougo e narcisista tras o enfei-
te das luces de cores. Casa de
bonecas está percorrida de
principio a fin por un sutil xo-
go de duplicidades que desen-
mascara o fariseísmo dese co-
lectivo. Mais quizais ningún
deles tan afortunado como a
escena entre Nora e o doutor
Rank, na que ela, coqueteando
con el, adquire conciencia da
simulación na que se desenvol-
ve a súa existencia. Ese mo-
mento, traspasado pola sombra
da morte que asexa a Rank,
constitúe a verdadeira epifanía
da Nora que coñecemos. A que,
sacudida polo achádego dun
mundo hipócrita e macilento,
decreta que xa non será cóm-
plice da falsidade.

Unha obra de arte pode de-
finirse de moitas maneiras, pe-
ro esixe, en primeiro termo, ac-
tualizar as paixóns que recrea.
Por iso non é gratuíto subliñar a
oportunidade da publicación
desta tradución logo da apari-
ción (tamén en Xerais) desa re-
lectura da obra que fai Elfriede

Jelinek en O que ocorreu des-
pois de que Nora abandonara o
seu home ou os piares da socie-
dade, na que o lúcido e agre
xesto final de Nora se presenta
como unha infrutuosa e frus-
trante perrencha, inerme ante o
entramado de relacións econó-
micas que acaban por impoñer
os seus valores mesmo nos
comportamentos máis íntimos
das persoas. E pouco despois
do intenso e xa afamado ag-
giornamento que fixo Thomas
Ostermeier da obra: un espectá-
culo no que Torvald é un yup-
pie, Nora, unha desas mulleres
que “visten de Prada” e no que
o salón decimonónico foi subs-
tituído por un modernísimo loft
que representa os anhelos de
prestixio social das novas cla-
ses medias. Lendo o orixinal ib-
seniano, o lector decatarase de
que toda a potencia acusadora
que sinala a linguaxe como
acubillo da ideoloxía, toda a de-
nuncia da miseria moral do ma-
terialismo burgués, xa estaba
aí, nese fulgurante texto. Coma
todos os segredos de nós mes-
mos que aínda podemos explo-
rar nun verdadeiro clásico.♦

MANUEL XESTOSO

Casa
de bonecas
está
percorrida
de principio
a fin por
un sutil
xogo de
duplicidades
que desen-
mascara
o fariseísmo
da
sociedade.

Terra e Tempo
Revista galega de
pensamento nacionalista

Nº 137/140. Ano 2006. Prezo 18 euros.
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Neste número extraordinario
xúntanse catro revistas.
Roberto Vilameá e Hadrián
Gómez
entrevistan
a María do
Carme
García Ne-
gro. Xosé
Díaz expli-
ca o sistema
de financia-
mento do
2004. César
Mosqueira e
Carme da Silva continúan o
seu estudo sobre urbanismo e
vivenda. Ronaldo Carmona
analiza as claves do ciclo pro-
gresista en América Latina.
Xesús Torres lévanos de viaxe
a Betanzos e ás Mariñas.
Inclúese un dossier documen-
tal sobre unha carta que
Castelao lle enviou a Rodolfo
Prada.♦

Planeta Lingua
Nº 9. Maio 2007.
Coordina: Miguel Ríos.
Edita: Equipo de Normalización Lingüística 
do IES Sofía Casnova de Ferrol.

Felipe Vázquez entrevista o
investigador Xurxo Mariño.
Samuel Fernández lévanos po-
la fraga do río Bele-
lle. Inclú-
ese unha
serie de
fotografías
para
celebrar os
40 anos de
historia do
instituto,
amais de di-
versos
comentarios
de profesores. Anxo
Rodríguez conversa co grupo
musical Presa fácil. Antón
Gómez repara no fenómeno
blog e o cómic vén da man de
Aldara Sedes.♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 46. Primavera 2007. Prezo 5 euros.

Inclúese unha entrevista con
Elena Reynaga, secretaria xe-
ral de Ammar. Montse Neira
analiza a situación do oficio
da prostitución. Alba
Rodríguez
e Laura
Gómez en-
trevistan a
Françoise
Collin.
Áurea Sán-
chez
continúa a
súa análise
sobre o caci-
quismo.
Patricia Arias reflexiona sobre
a presenza feminina na
toponimia urbana. Celia
Balboa convida a pensar sobre
a violencia de xénero logo de
se implantar a nova lei.♦

A inesgotábel forza dun clásico
Xerais publica a primeira tradución ao galego
d’A casa de bonecas de Ibsen

Henrik Ibsen.



Título: Heroes.
Produtor: Tim Kring, para a NBC.
Intérpretes: Santiago Cabrera, Masi Oka, 
Tawny Cypress, Hayden Panettiere, Adrian 
Pasdar, Greg Grunberg e Ali Larter.
Canle: TVG, os xoves ás 22h.

“Heroes” chega á Galega tras
un éxito mundial ao alcance
doutras tres franquías televisi-
vas estadounidenses actuais:
“CSI”, “Perdidos” e “Mulleres
desesperadas”. Non en van, es-
ta serie é a maior aposta inter-
nacional dunha renacida Forta
(a agrupación
da meirande
parte das can-
les autóno-
mas) que en-
saia con este
título a siner-
xía necesaria
para competir
coas cadeas
xeneralistas
estatais.

A serie
busca a fór-
mula do éxito
no rebufo da
atmosfera de
“Perdidos” ,
onde domina
a intriga, o
pouso da
irracionalidade e algo relati-
vamente na ficción de masas
para televisión, a pescuda na
vida cotiá e na intimidade
dos personaxes. O espectador
comparte a tensión e a pavu-
ra dun grupo de persoas de
diferentes cidades que, da
noite para a mañá, descobre
que posúe poderes superhu-
manos. Hiro Nakamura (Masi
Oka) pode manipular o tem-
po; Claire Bennet (Hayden
Panettiere) rexenera os seus
tecidos a toda velocidade;
Isaac Méndez (Santiago Ca-
brera) ten a capacidade de

ver o futuro; Nathan Petrelli
(Adrian Pasdar) é quen de
voar; Matt Parkman (Greg
Grunberg) consegue ouvir os
pensamentos dos que ten ao

redor… e así unha ducia de
“veciños” que non saben moi
por que e para que teñen un-
has capacidades tan especta-
culares.

A habelencia de Kring re-
sidiu no equilibrio entre as
historias mínimas de casa
adentro destes personaxes,
atormentados moitas veces,
cun argumento de conspira-
ción para salvar o mundo cu-
xos elos vai coñecendo o es-
pectador capítulo a capítulo. É
nesta exposición do particular
e do xeral onde se detecta a
presenza de “Perdidos”, e ta-
mén no xogo de símbolos e
imaxes recorrentes que apare-
cen decontino na serie, como
pistas para que o espectador
lea entre liñas e participe da
creación do argumento imaxi-
nando que significado teñen.
A que máis quece a cabeza
dos fans da serie é saber por
que a eclipse da cabeceira
mostra a Terra tapando o sol,
nunha imaxe que unicamente
se puido conseguir desde a su-
perficie lunar. 

“Heroes” actualiza para o
novo público estadounidense
o vello axioma de que o mun-
do está nun permanente peri-

go e necesita de persoas mara-
billosas que o salven. Foi o
modelo que creou os superhe-
roes do cómic clásicos (Spi-
derman, Superman, Batman) e
ten moito a ver coa propia fi-
losofía política dos Estados
Unidos, que abala entre a for-
taleza do individuo para aco-
meter todas as dificultades da
vida e o medo constante a un-
ha ameaza tan irracional que
precisa dunha resposta aínda
máis irracional.

Falta ver se o xogo de
“Heroes” non se converte
nunha mecánica útil tan só
para construír guións onde dá
igual como se xestione a re-
solución, dado que os super-
poderes poden explicar cal-
quera situación. Outro pro-
blema pode darse polo lado
contrario, se certa pseudo-fi-
losofía sobre o sentido da vi-
da acaba impóndose dun xei-
to petulante á progresión ar-
gumental.♦

C. LORENZO
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Heroes
actualiza
para o novo
público
estadounide
nse o vello
axioma de
que o mun-
do está nun
permanente
perigo e
necesita de
persoas
marabillosas
que o
salven.

Ciencia ficción con intimidade
A TVG estrea Heroes, a última serie de éxito nos EE UU

A.N.T.
O campus de Pontevedra da Uni-
versidade de Vigo acollerá unha
cátedra universitaria que, co no-
me de Alexandre Bóveda, estu-
dará e dará a coñecer a figura
deste político así como o move-
mento galeguista da súa época.

A iniciativa, que se deu a
coñecer o pasado ano coinci-
dindo co setenta aniversario do
golpe militar do 36, da aproba-
ción do Estatuto de Autonomía
e do fusilamento de Bóveda,
está impulsada pola consellaría
de Cultura, o Concello de Pon-
tevedra, a Universidade de Vi-
go, Caixanova e a Fundación
Alexandre Bóveda. 

Os obxectivos da cátedra,
que contará cunha dotación de
120.000 euros, dos que a conse-
llaría sufragará a metade, son o
desenvolvemento de proxectos
de investigación e a organiza-
ción de actividades académicas
como cursos, conferencias, sim-
posios e seminarios. Do mesmo
xeito, tamén pretende apoiar a
mobilidade de estudantes e de
persoal docente e fomentar a ce-
lebración de proxectos culturais
de interese colectivo. 

En paralelo, a cátedra
compilará e analizará os docu-
mentos da familia Bóveda e
doutras fontes sobre o gale-
guismo histórico.♦

A Cátedra Alexandre Bóveda
promoverá a investigación do galeguismo histórico

Homenaxe a Bóveda
en Poio

o pasado ano.



Cal é o balance destes dous
anos na equipa directiva da
Radio Galega?

A radio galega está vivindo
unha refundación marabillosa,
porque a xente sinte cara a ela
unha proximidade natural. Co-
mo a idea é que entre a vida na
radio aínda queda moito que
andar, porque subsisten moitos
tópicos sobre a radio galega
que teremos que botar abaixo.
Cando se pensaba que só podía
tratar algúns temas estamos
achegando novos contidos pero
non é un traballo que se poda
facer nun lapso curto de tempo.

O argumento principal da
credibilidade ofréceno os in-
formativos?

Son xefe de programas e te-
ño que defender que o peso dos
programas é maior. Dentro da
profesión hai unha especie de
xerarquía non escrita que pon a
redacción de informativos por
diante, os programas serían des-
pois o entretemento e os depor-
tes unha cuestión menor. Para
min todo está vencellado e máis
nunha radio como a nosa que ten
un compromiso coa lingua e un
valor absoluto na normaliza-
ción. Aí os programas teñen un
valor engadido, aínda que sabe-
mos que a actualidade é a que
manda e paraliza todo cando
irrompe a noticia, porque a radio
é inmediatez. Pero nas emisoras
o labor dos programas como
guía da actualidade e entrete-
mento é moi importante.

Á radio galega obrígaa
moito o seu compromiso fun-
dacional de servizo público?

Non sei se antes estaba claro
pero agora é definitivo. Colles a
lei fundacional da CRTVG e o
apoio e o desenvolvemento da
lingua e a cultura galegas é o no-
so papel principal, nas súas dúas
vertentes, oral e musical.

O índice de audiencias é
tan espada de Damocles na
radio como na televisión?

Na televisión é unha verda-
deira tiranía diaria. Escrútanse
os momentos máis altos e se se
corresponden cun lanzador de
coitelos, hai que buscar uns can-
tos lanzadores máis para repetir
resultado, e se un artista está
nunha valgada de espectadores
xa non pisa máis os estudos. É
delirante. Na radio, por sorte, os
estudos fanse trimestrais e te-
mos que saber que son uns indi-
cadores e non unha referencia
absoluta. Medir a repercusión
do traballo é importante pero,
sendo medio público, temos que
tomar máis dados da realidade,
porque sempre estamos obriga-
dos a crear novos espazos e con-
tidos. Pero aínda que non nos ate
a audiencia estamos satisfeitos
da recuperación e de termos su-
perado a fronteira dos 200.000
ouvintes. Iso dinos que esta so-
ciedade quere radio en galego.

Había a idea de que a au-
diencia da radio e a tv galegas
correspondíanse cunhas deter-
minadas franxas de poboación.
Buscan gañar outro público?

O meu programa é un indica-
tivo de que queremos entrar en
todo o espectro, pero en relación
á música, á literatura ou á publi-
cidade en galego movémonos
cuns prexuízos que se repiten sen

sentido e ninguén se preocupa de
botalos abaixo. Esta radio de-
mostrou que era falso que a pu-
blicidade en galego non vendía:
cada vez temos máis clientes e no
programa das mañás xa non te-
mos maneira de meter máis, está
saturado. Coa música pasa igual.
Cando empecei coa música dicí-
anme que non se podía facer rock
en galego e cando cheguei á Ra-
dio Galega había xente con dúbi-
das, que pensaba que non daba
para programar unha hora só con
novidades. Pois en Aberto por re-
formas non damos emitido todo
o que nos chega. Son conceptos
que hai que romper.

Ademais a música sen ra-
dio case non parece ter futuro.

A Radio Galega é decisiva
nese sentido. Fálase ás veces dun
boom e a miña experiencia é que
artistas e capacidade de crear
sempre as houbo só que non eran

visíbeis ou audíbeis. Afortunada-
mente apareceu un terceiro me-
dio, cunha potencia absoluta e co
que temos que colaborar que é a
internet, pero a radio dá unhas
posibilidades e un espazo que
abre moitas portas. Esta radio ten
esa obriga e ademais faise pode-
rosa na medida en que achega
novos artistas galegos. Na músi-
ca pasamos de ser amplificadores
do que facían outras empresas a
ser unha verdadeira factoría mu-
sical, coa nosa propia lista de éxi-
tos, A polo ghit, que o ano pasa-
do chegou ás 100.000 descargas
na rede. Iso non tira que os gran-
des lanzamentos discográficos
madrileños ou outros non teñan
espazo, pero a nosa obriga é ser
referente da música que se fai en
galego e por galegos.

O esquema das progra-
macións da radio parece que
non permite moitas innova-

cións, con núcleos en progra-
mas ómnibus de mañá, tarde
e noite. É difícil inventar?

A historia da radiodifusión é
longa e hai modelos consolida-
dos. Ten que haber programas
potentes de mañá e tarde e bus-
camos tamén ter un de fin de se-
mana, pero tamén se poden fa-
cer experimentos atendendo de-
mandas que outras emisoras non
van atender, nomeadamente
porque somos emisora pública.
Vía libre, por exemplo, está pen-
sado para os inmigrantes e non
tería acollida nunha emisora pri-
vada ou Boca da noite, a orali-
dade en estado pleno de Quico
Cadaval, tamén sería un intento
novo. Sempre se pode inventar. 

Aberto por reformas é un
dos programas fortes da pro-
gramación e nel ten acollida
todo tipo de música feita en
Galiza, non o converte en de-

masiado misceláneo?
Eu chámolle selva diversa da

música galega. Pensei que había
que ir contra o tópico interesado
de identificar música galega con
música folc/tradicional, á que o
galego lle ía moi ben, pero o idio-
ma tamén ten presenza no rock &
roll ou no hip-hop ou noutras
músicas emerxentes. Busquei to-
da a variedade e o programa está
aberto a todo aquel que nos envíe
as súas maquetas. E mesmo face-
mos unha discriminación positi-
va cara a outras músicas porque o
folc xa ten un programa consoli-
dado, Lume na palleira. Iso léva-
me constantemente á idea de que
a realidade ten que entrar na ra-
dio: un rapaz de Verín pode saber
o que pasa musicalmente en Lon-
dres pero non ten nin idea do que
se fai en Viveiro, nós temos que
ser o elemento que nos artelle.
Por iso teimo tanto en identificar
a orixe da xente que nos chama
ou programamos, mesmo o ba-
rrio das cidades, porque debemos
ter inmediatez e cercanía. E ade-
mais tamén se desmonta a idea
de que son músicas urbanas, por-
que hoxe, coma onte, aldeas e vi-
las son un centro musical podero-
sísimo E un medio de comunica-
ción ten poder para que a música
que se fai por todas partes deixe
de ser periferia e converternos en
centro de creatividade. 

Con todo o frenesí da radio
parece que ten abandonada al-
gunha vertente como a literaria.

A experiencia musical per-
mitiume coñecer moitos mun-
dos por Galiza adiante. Fixen li-
bros que eran a miña crónica vi-
tal e do último, Contos da Co-
ruña, teño particular orgullo
porque mostran outra cidade di-
ferente da que se coñecía, redu-
cionista, do mundo de Paco
Vázquez. Amosa outra cidade
que é a que máis galego falantes
ten en Galiza. Pero agora non
teño tempo para máis nada que
a radio, e aínda que vaia ser un-
ha fase temporal seguro que me
trae experiencias que nalgún fu-
turo darán para moito escribir.

O Xurxo Souto que todos
vemos é o do home multiprofe-
sional e polifacético, que mesmo
dirixiu un vídeo (Pucho Boedo,
un crooner na fin do mundo) es-
pecialmente reivindicativo.

Reivindicaba un mito popu-
lar, prendido no corazón de moi-
ta xente, que ademais servíame
para contar unha parte da historia
de Galiza esquecida, co pano de
fondo do movemento libertario
na Coruña. O signo destes tem-
pos é tocar moitos fíos, porque as
posibilidades de comunicación
son tan directas que podes chou-
tar dun a outro medio porque to-
dos teñen vencellos e se alimen-
tan entre si. Pero a miña relación
coa radio é moi temperá, porque
vin á radio galega hai dezasete
anos cando estaba estudando Fi-
loloxía Clásica por unhas xorna-
das que organizabamos reivindi-
cando a música galaico-tropical.
A persoa que me entrevistou,
Carlos Blanco, ofreceume cola-
borar durante o verán e daquela
coñecín a Amelia García e a Ma-
ri Pereira co programa O fiadeiro
e quedei enmeigado porque alí o
galego era a lingua normal. Foi
unha iniciación marabillosa.♦
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Xurxo Souto
‘É falso que a publicidade en galego

non venda. Temos as mañás saturadas’
XAN CARBALLA

Entusiasta que reivindica o papel de servizo público e normalizador da radio galega, Xurxo
Souto, fundador de grupos de rock e tamén escritor, locutor e director de video entre outros
oficios, exerce desde hai case dous anos como Xefe de Programas, unha parte das emisións
que se xulga no mesmo paquete que os informativos aínda que responde a dinámicas dife-
rentes. Souto dirixe á súa vez Aberto por reformas,un dos programas revulsivo desta nova eta-
pa, na que a emisora pública recuperou audiencia,superando a fronteira dos 200.000 ouvintes. 

PA C O  VILABARR O S



—Por qué a exposición de
Ignacio Pardo no CGAC resul-
ta tan suxestiva? Acaso pola
estupenda montaxe-instalación
das obras? Acaso pola fondura
conceptual e graza estética que
amosa o artista? Quizais pola
xustiza que supón a súa redes-
cuberta e posta en valor?

—Por contra, é real ou só
un mal soño esa montaxe de
esculturas de Silverio Rivas na
cuberta do CGAC? As pezas
mercadas polo CGAC son de
verdade para o CGAC ou ben
para a colección dunha caixa
de aforros local? Por qué se ob-
viaron na compra feita polo
CGAC todas as pezas de moito
maior interese do artista? 

—Boto a ollada cara atrás, e
pregúntome por qué o Debuxo
por diante era unha exposición
tan pésima? Por qué ese triunvi-
rato curatorial? Non semella un
caramelo envelenado para os
comisarios pilotar un proxecto
como ese no CGAC? Non a mi-
raron vostedes tamén como un-
ha exposición chea de contradi-
cións e bazar de paradoxos nun
percorrido de pasos perdidos? 

—Por certo, ninguén repa-
rou nas proximidades intelec-
tuais, discursivas entre o abu-
rrido proxecto da Nuria Engui-
ta e unha anterior exposición
titulada O futuro da actualida-
de comisariada por Olveira?
Ou se cadra eran as dúas partes
dunha mesma exposición?

—Outra mirada retrospecti-
va ao CGAC. Xornadas sobre
as Artes de Mediación. Roles

da crítica de arte na era dixital.
Dirixe Natalia Poncela. Críti-
cos convidados? Brea, Peio
Aguirre, Jesús Carrillo, David
G. Torres. Todos ben coñeci-
dos. Críticos galegos? Ningún.
Só Chiu Longina, artista.

—Por qué os catálogos de
Olveira no CGAC son libros de
ensaio que mesmo minimizan
as reproducións das obras de
arte expostas? 

—Ah, por certo. Sabían vos-
tedes que o CGAC dende a súa
creación aínda non publicou en
papel o catálogo razoado, orde-
nado e exhaustivo da súa propia
colección? E que, por exemplo,
o novísimo MUSAC xa está a
preparar o seu segundo tomo?

—Outra cousa. Por que o
director do MARCO amósase
rufo con eses contactos seus
que lle permiten traer aquí ex-
posicións de fóra, se resulta
que eses mesmos contactos
non lle serven para colocar
proxectos galegos fóra? 

—E por qué a programación
do MARCO non pega sequera
unha reviravolta xa nesa liña tan
recta, tan definida, tan reiterada
e tan prolongada? E porque a
rota do CGAC non acouga unha
migalla e anda a cada paso a dar
chimpos diversos e breves que
un non dá seguido mesmo po-
ñendo empeño?

—Por qué o CGAC actual
tenta ir acollendo a toda a pro-
fesión artística, critica e curato-
rial (boa, regular e mala) e por
qué o MARCO actual fai xusto
todo o contrario e obvia a todos

(bos, malos e regulares)?
—Dous artistas galegos na

Bienal de Venecia. Entrevista
de Manuel Vilariño en El País
de Galicia onde amosa o seu
desprezo absoluto á contempo-
raneidade artística galega insis-
tindo no seu descoñecemento
sobre se tal cousa existe. Im-
pertinencia? Soberbia? Despre-
zo? Ironía? Ignorancia? Leo na
plana oposta as sisudas e ca-
bais declaracións do mozo Ru-
bén Ramos Balsa. Daquela,
quen é o artista maduro? 

—Samaniego, comisario
galego da Bienal de Venecia,
escribira no Lápiz queixándose
da maléfica influenza dos no-
meamentos políticos sobre os
centros de arte, falaba a propó-
sito do cese de Fernández-Cid.
Agora el foi nomeado comisa-
rio do Pavillón español da Bie-
nal de Venecia. Onde tivo lugar
o seu concurso-nomeamento?
Daquela, é só Ángela Molina a
que se queixa en El País da
mala broma desa elección feita
a dedo? Por quén? Onde?

—Por qué a Illa das Escultu-
ras de Pontevedra agoniza? Por
qué non se segue a dotala dende
a Consellaría  de Cultura de no-
vas pezas de novos artistas e
con novos comisarios? E que
Concello e Xunta non perciben
as súas potencialidades certas? 

—E sego en Pontevedra,
por qué o Pazo da Cultura, en
todos estes anos de goberno
municipal da cultura polo
BNG, non se dotou dunha pro-
gramación expositiva coheren-

te, digna, estábel e continua?
Non castigarían algúns ou moi-
tos nestas últimas eleccións esa
reiterada e calamitosa progra-
mación en arte contemporánea
do Concello pontevedrés? Ou
alguén dubida de que a pésima
xestión intelectual e cultural do
concelleiro de Cultura saínte de
Vigo causou a súa defenestra-
ción nas listas de Corina Porro?

—E acaso e, póla contra,
non sería a excelencia da acti-
vidade artística programada
por Néstor Rego a que lle per-
mitiu resistir fronte a crecida
de Conde Roa en Compostela? 

—E, por certo, u-la Casa da
Parra? Quen programa? Seica
ocorre algo aí?

—E nesa mesma dinámica,
alguén sabe dar conta da progra-
mación artística da Casa de Gali-
za de Madrid dependente  de Pre-
sidencia? Por que non aproveitar
esa proximidade física aos novos
edificios do Prado que vén de
concluír o navarro Moneo? 

—Reparo nun anuncio na
prensa de Madrid coa progra-
mación de exposicións do SE-
ACEX (Sociedade Española de
Acción Cultural no Exterior).
Sería factíbel algo semellante
ao Seacex dende a Xunta ou a
Consellaría de Cultura ou den-
de o Xacobeo?

Vaian contestando voste-
des como queiran a estas pre-
guntas mentres déixanse xa
aloumiñar pola primeira e tar-
día brisa do verán.♦

XOXÉ M. BUXÁN BRAN
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Seguro Azar

Bob Dylan
DAMIÁN VILLALAÍN

Ésabido que Voltaire ambi-
cionaba pasar á historia
das Belas Letras como un

gran poeta tráxico, como o
continuador e renovador do
gran legado teatral do clasicis-
mo francés de Rácine e
Corneille, e non tanto como
un espléndido libelista,
involuntario creador de certo
agit-prop filosófico e encarna-
ción do espírito ilustrado. E
teño para min que nalgún mo-
mento da súa vida, xa
próximo ao seu brutal e inape-
lable encontro coa loucura, ta-
mén Friedrich Nietzsche
mirou para o abismo da poste-
ridade e suspirou polo recoñe-
cemento póstumo como músi-
co e poeta máis que como
filósofo obxecto de mil libros
e congresos, pasto inesgotable
de eruditos e de académicos.

É posible que a Bob Dylan
lle pase algo parecido e que
non sexan precisamente as ra-
zóns aludidas pola Fundación
Príncipe de Asturias ao conce-
derlle o Premio das Artes
aquelas polas que ao cantante
norteamericano lle gustaría
pasar á historia. Dylan nunca
quixo ser nin emblema da súa
xeración nin o abandeirado de
ningunha causa xeral. Neste
asunto foi infinitamente máis
honesto que moitos dos máis
conspicuos intelectuais do pa-
sado século, tan cobizosos de
poder simbólico, sempre cos
bártulos preparados para
emprender viaxe ás máis inde-
fendibles Siracusas.

Os medios, sempre
ansiosos de afortalar o tópico,
insisten estes días na
definición dun Bob Dylan can-
tautor e vinculan indefectible-
mente a súa imaxe e as súas
cancións ás loitas antibelicistas
e aos movementos polos derei-
tos civís dos anos 60. As
radios ilustran os seus comen-
tarios e noticias con austeras
versións de “Blowin´ in the
wind” ou “Times they´re a-
changing” extraídas dos discos
dylanianos anteriores á súa
electrificación de 1965, recibi-
da como unha dolorosa felonía
polos folkies máis puristas.
Dende aquel festival de
Newport, no que un enfurecido
Pete Seeger quixo cortar coas
súas propias mans os cables
que transmitían aqueles sons
eléctricos, Bob Dylan fixo
moitas cousas e tocou paus
moi variados. Mesmo se fixo
católico, aínda que non tardou
en deixalo. Pero sobre todo
converteuse nun venerado e in-
discutido patriarca do rock, esa
palabra inglesa e xa global bai-
xo a que se acolle un
amplísimo universo musical e
artístico sen o que non se pode
entender a segunda metade do
século XX. O rock. Ou, se o
prefiren, o que agora se empe-
za a chamar –distinción
bourdieuana por medio– rock
culto. Iso é o que acaban de
premiar os sesudos cabaleiros
integrantes do xurado do Prín-
cipe de Asturias das Artes.
Non sei se xa se decatarían.♦

Unha manchea de preguntas
Cuestionario artístico para o lecer estival

Abrazo (1995), de Ignacio Pardo.

O Porriño 1936
Xosé Ramón Paz Antón

A represión sobre o movemento obreiro e as organizacions políticas

da Fronte Popular no Porriño é estudada nesta obra nas súas distintas

facianas. Deste xeito relaciónase un ronsel de persoas asasinadas, fusiladas,

encarceradas, exiliadas, fuxidas ou que padeceron outro tipo de represalias,

sacando á luz os seus nomes, biografías, lugares da morte e outros datos

relevantes atopados ao longo da investigación.

O rigor documental pretende ser a máis acaída homenaxe á extensa nómina

de vítimas que sufriron as penalidades do levantamento.

A  N O S A  T E R R A
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L
evan pouco tempo desvian-
do ao seu rego os sons fu-
riosos e obsesivos que a fi-
nais dos oitenta consegui-
ron que grupos como Teles-
cope, Jesus and Mary
Chain e My Bloody Valen-

tine acadaran un oco de seu na his-
toria da música, para ofrecer unha
proposta moi persoal. A pesar de
todo a banda coruñesa Triángulo
de amor bizarro xa conseguiu fa-
cerse co aplauso do público e a
opinión favorábel de boa parte da
crítica coa publicación do seu pri-
meiro disco, un traballo homóni-
mo que foxe de etiquetas e que
procura ir máis alá da repetición
de fórmulas que triunfan. 

As claves que poden explicar
tan boa acollida poden ser moitas:
guitarras furiosas, ritmos frenéti-
cos, letras cun punto irreverente
aderezadas con aires oitenteiros...
Mais entre todas elas semella des-
puntar a que os moveu a poñer a
rodar esta banda que homenaxea
no nome a un dos grupos de re-
ferencia dos oitenta, New Order, é
dicir, o “cansazo de non topar pro-
xectos persoais na música actual”.
Para Rodrigo Caamaño, un dos
compoñentes do grupo no panora-
ma actual “hai moita falta de ris-
co”. “A música como método de
expresión perde así algo de esen-
cial”. Ao seu ver “o pop é unha
boa canle para reflectir a realidade
do momento, mellor que outras
artes”, pero esa faceta está a di-
luírse pola “comercialidade”.

Triángulo de amor bizarro na-
ceu hai uns anos da confluencia na
Coruña de Isabel Cea, Rodrigo
Caamaño, Blas Silva e Julián Ul-
piano. Querían crear un grupo a
través do que canalizar a súa crea-
tividade e co que buscar unha pro-
posta persoal arredada de estereo-
tipos. “A partir de aí todo foi moi
rápido”, comenta Rodrigo Caama-
ño. Primeiro foi a elaboración da
maqueta coa que se deron a coñe-
cer, gravada no Taller Electrónico,
o seu local de ensaio, que co tem-
po se converteu no punto de en-
contro de diferentes proxectos mu-
sicais e que na actualidade alberga
grupos como Fumadora, Devalo
ou Vale Tudu. Este traballo pronto

vería continuación nunha segunda
maqueta, máis elaborada, na que o
grupo comezaba a definir o estilo
que agora se consolida en Trián-
gulo de amor bizarro. 

O empurre definitivo cara a
profesionalización vénlle á ban-
da coa fichaxe o pasado ano coa
discográfica Mushroom pillow,
na que tamén editan grupos co-
mo Deluxe. O disco gravouse en

Exipto, un lugar de Boiro, duran-
te unha semana do mes de xuño
de 2006. En febreiro deste ano
vía a luz Triángulo de amor bi-
zarro, un debut sorprendente que
os autores rexeitan clasificar co-
mo revival. 

Ditadura post punk

Nalgunha ocasión os músicos de
Triángulo de amor bizarro teñen
dito que unha das finalidades coas
que naceu o grupo foi a de instau-
rar unha ditadura post punk para
acabar co blues rock. Detrás desta
afirmación, que non oculta un
punto provocador, está a intención
da banda de ofrecer un estilo dife-
rente. “Imos en contra da música
estandarizada e contra as cancións
coñecidas como ‘de ascensor’”, si-
nala o guitarrista. “O peor que lle
pode pasar á música é que a xente
non repare nela e que se converta
nun elemento de recheo”.

De My boody Valentine
a Stereolab

Defínense como un grupo de
pop, pero “pop contemplado
dende un punto de vista máis
amplo” e aseguran non recorrer a
influencias que lles sexan alleas
por moito que estean de moda.
Na súa música recoñécense os
xeitos de Surfin Bichos, Stereo-
lab, No Wave ou Kraut. Pero os
membros de Triángulo de amor
bizarro toman as súas referen-
cias máis alá dos límites musi-
cais destacan as películas de Bu-
ñuel e a pintura de Goya como
parte das súas influencias. “Bus-
camos os claroscuros”, apunta
Rodrigo Caamaño, “non nos
quedamos só co bonito, como
adoitan facer os grupos de pop”.

Parécelles un exceso que os
proclamen como unha das prome-
sas do pop español, pero o certo é
que o disco está a funcionar a ni-

vel de ventas e de concertos. “Nós
somos os primeiros sorprendidos”
sinala Rodrigo “os medios trátan-
nos ben, vendemos discos e esta-
mos a actuar moito”. “Non sei ca-
les son as claves do éxito. Sendo
realistas o que pretendiamos era
sacar este disco debut e ir pouco a
pouco crecendo”, engade.

O disco, editado por Mushro-
om pillow, foi producido por
Carlos Hernández (Los Planetas,
Mercromina, Deluxe, Najwa,
Pereza) e inclúe colaboracións
de Joaquín Pascual, membro de
Surfin Bichos e Mercromina e
pai, xunto con Carlos Cuevas, do
proxecto musical Travolta. 

Triángulo de amor bizarro
está a perfilar os temas do que
será o seu segundo traballo. De
cara ao outono está prevista a
edición dun ep con varias desas
pezas, pero non será até o verán
de 2008 cando vexa a luz ese
agardado segundo disco.♦

Tan Ribeiro
como o Ribeiro
MARICA CAMPO

Como queira que os galegos consumimos,
en maior ou menor medida, viño de Valde-
peñas desde hai moitos anos, podemos afir-
mar seguindo os popes do Tan gallego como
el gallego, que o Valdepeñas é Ribeiro. O
mesmo acontece co queixo de Castela que,
por ser de uso consuetudinario nas mesas ga-
legas, continuando co mesmo razoamento
deviría en queixo de Arzúa ou tetilla do San
Simón vilalbés. Poderiamos poñer outros
moitos exemplos, mais serían sobexos para
descualificar unha falacia que se esboroa de
seu. O Ribeiro é un viño nado e criado na
Galiza, e ben coidado poñen as autoridades
pertinentes de que non se lle mesture uva fo-
ránea. E ninguén lles discute ese dereito,
porque cumpren a súa obriga cando preser-
van a pureza do produto. Que o Castelán é
tan galego como o Galego, é unha contradi-
tio in terminis. Este tipo de contradicións son
parellas do pensamento non significativo e,
daquela, toda argumentación en contra está
de máis. Mais a mensaxe chega ás masas.

As masas non pensan e, cando a al-

guén que se move nelas se lle pide unha
explicación, responde sempre desde os tó-
picos colonizados: Que o Castelán é tan
galego como o Galego porque tamén se
fala aquí “desde sempre”, que o Galego
en canto pasas de Pedrafita non vale para
nada, que “besta grande ande ou non an-
de”, que como imos comparar unha lingua
con centos de millóns de falantes con ou-
tra empregada por tres millóns, que non
podemos loitar contra séculos de historia
a mudar de lingua, que esta é unha cues-
tión política, que os pais teñen que ter li-
berdade para educar os fillos na lingua
que lles pete, que o galego é feo, bruto e
pailán ... Séculos e séculos tamén da his-
toria dunha deserción que, de recoñecér-
mola como tal, quizais non se tería mate-
rializado. E nós a sementar, coma quen
esparexe, sobre o rochedo da incompren-
sión e o endurecemento mental.

Que o Castelán é tan galego como o
Galego? Ou sexa que naceron no mesmo

lugar e foron creados polo mesmo pobo.
Erro de vulto. 

Que en canto pasas de Pedrafita ...?  Co-
mo se ve que nos adestraron en mirar cara a
Madrid e na sempiterna  necesidade de emi-
grarmos. E que sucede co Español en canto
pasas os Pirineos? E por que non se fala ta-
mén de pasar de Tui á outra beira do Miño?

Que “ besta grande, ande ou non an-
de”, que co Español podes falar con máis
de trescentos millóns de persoas? Imposí-
bel falar con trescentos millóns de persoas,
non abonda cunha vida. Ben sei que esta
argumentación pode ser rebatida, xa que
do que se trata é da posibilidade de sermos
entendidos por calquera persoa deses tres-
centos millóns, non por todos; pero por esa
regra de tres deberiamos abandonar a casa
propia para vivirmos, de prestado, na do
veciño que a teña máis grande.

Que non podemos loitar contra séculos
de historia a mudar de lingua? Mudaron os
que a mantiveron viva durante séculos, os

que a fixeron chegar até nós? Non é parte o
Galego da historia actual de Galiza? Somos
os que o defendemos ilusos a tratar de revi-
vir un morto que leva séculos no fondo do
mar ou vixiantes da praia a pedirmos auxilio
para un nadador en perigo? Ai, se os labre-
gos e mariñeiros fosen a clase dominante!

Que esta é unha cuestión política? Aí
si que lles hai que dar a razón. A política
é a construción da polis, do pobo. Haberá
algo que nos constrúa como galegos máis
importante que a Lingua? Claro que a
elección do Español tamén é unha cues-
tión política, a de todos os imperios, sabe-
dores de que roubarlle a palabra a un po-
bo é convertelo en servo para sempre.

Que os pais teñen dereito de elixir a lin-
gua en que deben ser educados os fillos? Se
así for, por que non en Inglés ou Mandarín,
que disque teñen moito futuro? Mais, non é
obriga dos mandatarios velar pola propia
lingua? É mellor sementar en agro alleo?

Que o Galego é feo, pailán e bruto?
Non é certo, mais se o fose, teriamos que
enfeitalo e refinalo como se faría cun fillo
pouco agraciado a quen, en todo caso, non
trocariamos por outro. 

Razóns e razóns a caer sobre os tópi-
cos como trigo sobre a pedra. Mais cóm-
pre non esquecer que, como na parábola
evanxélica do sementador, tamén entre as
rochas hai fendas que acollen o gran para
que xermole e medre.♦
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EN DIRECTO

■ 30 de xuño, BOIRO.
■ 26 de xullo, PORTO,

Cinema Passos Manuel.
■ 27 de xullo, BARCELOS.
28 de xullo, ALBUQUERQUE.
■ 2 de agosto, A CORUÑA,

Festival Noroeste Pop Rock.
■ 4 de agosto, JAÉN, Festival

Vértigo.
■ 25 de agosto, BURGOS,

Festival Electrosonic.

PPoorr  uunnhhaa
ddiittaadduurraa
ppoosstt
ppuunnkk
M. BARROS

OO  sseeuu  ddeebbuutt  ddiissccooggrrááffiiccoo  nnoonn  ppaassoouu  iinnaaddvveerrttiiddoo  ppaarraa  aa  ccrrííttiiccaa..   GGuuiittaarrrraass  ffuurriioossaass,,
rriittmmooss  ppoosstt  ppuunnkk  ffrreennééttiiccooss  ee  lleettrraass  iirrrreevveerreenntteess  ssoonn  aallgguunnhhaass  ddooss  eelleemmeennttooss  qquuee  ssee  ffuussiioonnaann
nnoo  pprriimmeeiirroo  ddiissccoo  ddee  TTrriiáánngguulloo  ddee  aammoorr  bbiizzaarrrroo,,   uunnhhaa  bbaannddaa  ccoorruuññeessaa  ccoonn  aaiirreess  ooiitteenntteeiirrooss..



O pasado mércores 27 estreouse
no Teatro Arte Livre de Vigo a
ópera prima do Combo Roxo ti-
tulada Folk and Roll vodeville. A
compañía, composta polo actor
Suso Cortegoso, a cantante e ins-
trumentista Patri González, Toni
Monroe e Franjo Gómez, presen-
ta un espectáculo que se move
entre o cabaré e o teatro de sketch
e que ten como fío condutor un
concerto de rock and roll. Rigo-
rosamente vestidos de encarna-
do, os catro actores mostran no
escenario delirantes situacións
que se enfían con música recoñe-
cíbel polo público pero mudada
na súa esencia. É dicir, rouban
descaradamente acordes de can-
cións de músicos como Springs-
teen, Seeger, Gallagher ou dos
Rolling Stones, trócanlle a letra
enchéndoas de frivolidade e moi-
ta crítica e interprétanas a xeito
de blues, country e folk, como se
fosen, nas súas palabras, “canti-
gas de furnacho”, a golpe de pan-
deiro e de pandeireta. Así o Dead
flowers dos Rolling Stones con-
vértese nun tema culinaria, e o
When will we married, unha can-
ción tradicional escocesa rescata-
da polos The Waterboys, ven sen-
do no directo do Combo roxo un-
ha cantiga de narcotraficantes. 

No espectáculo sucédense un
total de dez temas, todos com-
postos pola banda, nas que se
contan historias de bares, de
emigración, de narcotráfico e
mesmo dalgún persoeiro da polí-
tica do Estado. 

Durante máis de hora e me-
dia, o espectador pode recoñecer
na interpretación os gags dos
Monty Python, de Les Luthiers e
mesmo dos irmán Marx, claras
influencias da banda.

Detrás do Combo Roxo está
un vello proxecto de Suso Corte-
goso no que o actor pretendía
fundir o teatro de sketchs co con-
cepto dun concerto de rock and
roll, ao seu ver “outra forma de
teatro”. En Folk and Roll vodevi-

lle esa idea inicial enchoupase da
música tradicional. O resultado é
un espectáculo divertido, orixi-
nal e cheo de humor

En todo o espectáculo está
moi presente a crítica. Como ex-
plican os integrantes, algúns dos
temas compuxéronse o verán pa-
sado pero, desgraciadamente se-
guen de actualidade”. Ademais da
inmigración ilegal, a dupla moral
respecto da súa legalización ou as
manifestacións celebradas pola

unidade nacional, O Combo Ro-
xo perfila a través de toda unha
serie de temas a andaina vital de
Mariano Raxoi e da dereita espa-
ñola da pasada lexislatura. 

Despois de permanecer en
cartel durante catro semanas no
Teatro de Arte Livre, de Vigo, o
espectáculo será representado na
compostelá sala NASA os días
12 e 13 de xullo e servirá de
clausura do Festival Cómico de
Cangas.♦
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Álvarez
Blázquez
MARGA ROMERO

Acatedral é o reloxo da
cidade. Unha sentinela
de pedra viva que emo-

ciona se pensamos en todas as
persoas ás que espreitou, con
ese ollar que non se percibe.
Polas calellas e canicouvas, os
metros clásicos de Cadavalus
Gravius Calydonius Tydensis,
poeta latino do século XVI, a
fortuna e desventura do mozo
Vesteiro Torres que amou á
“soberbia Tide”, os desexos de
ver o mundo que andou Cami-
lo Bargiela que recordou a
“Tyde la muerta”, a dignidade
que se fechaba no cárcere e no
corpo de Josefa García Segret,
que escribiu o horror en Abajo
las dictaduras. A catedral sím-
bolo da cidade que vai anotan-
do os nosos pasos, levou as
contas daquel preñe que Josefa
García Segret inventou para
salvar a vida no cárcere de Tui,
que se converteu nun parto de
sangue, o sangue que cubriu a
cidade e que se achantou no in-
terior para ser fantasma e som-
bra sen nome. Hai tantas
cousas que sabe esta catedral
laica, algunhas herdámolas en
versos, novelas, crónicas e his-
torias de nós, desde os “verdes
panascos de Frinxo” até a
“terra baixa de Baldráns”, evo-
cada na obra de Emilio
Álvarez Blázquez, un dos seis
irmáns que se sentaban á mesa
cunha nai miúda, María
Blázquez e co pai que foi
Darío  Álvarez Limeses, o mé-
dico dos pobres, fusilado detrás
daquel edificio destinado a ins-
tituto. Seis irmáns que viviron
sempre levando ao pai ao seu
carón, que renace nas furnas li-
terarias dos netos que non pui-
do coñecer. Seis novas ponlas
para a cultura galega, desde a
cidade tamén un pouco
asasinada, sempre amada nos
traballos de Xosé María Álva-
rez Blázquez, desde os versos
mozos de Abril, desde a
“descuberta” de Golparro, un
dos trobeiros do Cancioneiro
de Monfero, nas paisaxes da
novela que hoxe podemos ler
en galego Enchen as augas,
nas Memorias de un menestral
curioso”, o Baixo Miño queri-
do nos seus traballos de prehis-
toria e arqueoloxía, en toda a
súa obra, Canle segredo, por
onde estamos nós, por
descubrir. Por iso se a Real
Academia Galega decide que o
próximo 17 de maio do 2008 o
escritor ao que se lle dedique o
día das Letras Galegas sexa
Xosé María Álvarez Blázquez,
moito aprenderemos para
reconstruír a historia, a imaxe
da morte e da soberbia. Por iso
Tui, esa cidade na que só a lúa
é transparente, poderá expulsar
as fantasmas e nomear as som-
bras, descubrirse e a catedral
laica, ollar ás persoas que a ha-
bitamos, sen espreitar, e entón
a herdanza da bondade dos ho-
mes e mulleres como Darío
Álvarez Limeses tamén regre-
sen para alentarnos desde o sa-
ber que ficou sempre nos
versos e nas crónicas.♦

ROLLINGS
a golpe de

pandeiro

M.B.
Delirantes sketchs enfiados con músicas descaradamente
roubadas aos Rolling Stones, Bruce Springsteen,
Seeger ou a Gallagher,  que sobre o escenario
transfórmanse en tradicionais. Esa é a proposta do grupo
O Combo Roxo no seu primeiro espectáculo Folk and Roll
vodeville. Representarase no Teatro Arte Livre até o 18 de
xullo. Tamén estará en Compostela,  na sala NASA, e
clausurará o Festival de Teatro Cómico de Cangas.

M.B.
Loretta Martin, Babylon Cir-
cus, Dj Missil e Nancy Vieira
son algúns dos grupos que
actuarán nos concertos do
Festigal 07. A proposta lúdica
dos nacionalistas para feste-
xar o 25 de xullo inclúe ade-
mais mesas redondas, reci-
tais poéticos, exposicións e a
proxección de películas.

Vén de presentarse o
adianto do que será a progra-
mación do Festigal 07, que se
celebrará o 24 e 25 de xullo no
Campus Sur da Universidade
de Santiago e que pretende
reunir música, arte, ideas, le-
tras e diversidade. Está con-
firmada a presenza do grupo
coruñés Loretta Martin, que
sorprenderon a escena gale-
ga cunha proposta funky e le-
tras en galego. A banda, que
publicou o pasado ano o seu
primeiro disco, actuará o mar-
tes 24 de xullo. 

De Francia achegaranse a
Compostela Babylon Circus,
un grupo que mestura reggae,

ska, jazz e música do leste eu-
ropeo, nun estilo próximo ao
de Mano Negra. Avalados por

máis de 100.000 discos vendi-
dos dos seus álbums, a banda
actuará na cidade o 24. A noite
rematará coa actuación de Dj
Missil, un artista que combina
diversas influencias da músi-
ca electrónica e o hip hop.

O cartel do mércores 25
contará coa presenza de
Nancy Vieira, estrela da coñe-
cida como world music a quen
a crítica nomeou sucesora de
Cesária Évora. Aínda que na-
ceu en Cabo Verde, Nancy
Vieira reside en Lisboa. 

Ademais, as tardes do 24
e 25 contarán con actuacións
de jazz.

En paralelo desenvolverase
mesas redondas, como a titula-
da Conflitos e cambios na glo-
balización, recitais poéticos,
presentacións de libros nas que
participarán, entre outros, Ma-
nuel Rivas, Rosa Aneiros, Tere-
sa Moure, Suso de Toro, Inês
Pedrosa e Carlos Meixide.♦

Nancy Vieira e Loretta Martin actuarán no Festigal

Dúas imaxes
do Festigal
do ano pasado.
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Andrea Costas
‘Está por ver
se somos autores
de usar e tirar’

M.B.
Presente continuo é o título
da obra coa que vén de ga-
ñar o certame de Artes
Plásticas da Deputación de
Ourense, dirixido a mozos
de todo o Estado. En que
consiste?

É un díptico composto
por dúas fotografías moi se-
mellantes. A da dereita retra-
ta a unha rapaza loura cun ro-
sario pendurado do pescozo e
un rañaceos de fondo. Na ou-
tra imaxe aparece unha vella
diante duns nichos cunha ca-
dea na man co colgante do
coello de Playboy. Coma se
intercambiasen os obxectos
da súa identidade cultural. 

Non se define como fo-
tógrafa e di que emprega a
fotografía para un fin. Que
persegue con esta obra?

A reflexión sobre como
se mesturan as cousas nun
momento no que a cultura
tradicional extínguese e
constantemente está a che-
gar unha outra cultura.

O díptico xa se vira.
Formou parte da mostra

colectiva Iconos, dentro do
Outono Fotográfico, na que
participaban varios autores
novos. Expúxose tanto en
Ourense como na galería
Sargadelos do Barco de Val-
deorras. Ademais estivo ta-
mén na Coruña, dentro da
mostra Corpografía.

Como recibe o premio?
Con moita alegría e sor-

presa, porque non o agardaba.
Cando mandas unha obra
sempre tes a esperanza, pero a
miña só chegaba a que me se-
leccionasen para a mostra. O
galardón supón un recoñece-
mento dun traballo que se de-
senvolve pouco a pouco e con
moito esforzo e que até que as
ve o público está na sombra.
Supón ademais un premio
económico que me dá marxe e
moral para seguir traballando.

O premio vai dirixido a
novos talentos, como ve o
panorama neste terreo?

A miña percepción está
condicionada polo que eu
vivo. Teño a sensación de
que somos moitos os artistas
emerxentes e que as institu-
cións, as galerías e os que te-
ñen capacidade de decisión
apostan por nós. Pero cando
os novos valores deixen de
selo está por ver se hai algo
máis ou somos algo máis
que autores de usar e tirar.♦

Que sorpresa! Despois duns se-
gundos noqueados polo seu im-
pacto deixámonos guiar os an-
siosos de encher o espirito polos
seus aromas, as sensacións das
que xorde a emoción, que con
fluidez nos vai evocando primei-
ro as manifestacions do carácter
mineral, coma un frotar de pe-
dras... sílex, cun lixeiro fondo de
caucho, salpicadas por unhas
sensacións doces... brioche.

Preguntámonos que máis po-
dería dar un viño branco galego,
neste caso un albariño das rías
máis baixas, a estes aromas que

definen nos grandes viños do
mundo o seu terroir. Claro, o
Atlántico, que aparece escondi-
do detrás do terruño enchendo o
nariz de aires mariños ... algas e
un fondo salino.

A boca tamén soborda de in-
tensidade mineral, equilibrio
contrapunteado polos tonos cítri-
cos e de feno.

Enchido o espírito, baleirada
a copa, cos últimos acordes do
Hallelujah no fondo, asomeime,
xa co sol atenuando as cores no
seu marchar, ao balcón do pene-
do, enriba das leiras e á beira do

mar a brisa mariña refrescaba o
calor do día acumulado no
chan... Trasdaviña. 

Euloxio Pomares, o seu guía,
que desde o 1999 dirixe as viñas
e a elaboración desta empresa fa-
miliar ligada ao Pazo Zárate, co-
ñece a súa viña e como elaborar
un albariño de raíz, con vocación
de chegar máis alá, pero sobre
todo coas pinceladas da autenti-
cidade, do orixinal por manifes-
tar a súa personalidade sen dis-
fraces nin poses estudadas, filo-
sofía que mantén nas súas augar-
dentes.

As pinceladas falan dunha
parcela pequerrecha de viñas
vellas e solo granítico no lugar
da Bouza en Padrenda (Meaño),
de 30 meses en depósito coas
suas lías para 5.800 botellas,
das que unha parte, sería o de-
sexabel, esperará o paso do
tempo e  evolucionará, estamos
seguros que de xeito grandioso,
na adega, resistindo a presión
do mercado.

Para  reservar un casilleiro na
adega e no arquivo da memoria,
onde repousa o que fica gravado
e non se esquece.♦

A Viñoteca

Zárate Trasdaviña 2004

ANTONIO PORTELA

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

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas,

montañas e grandes serras separadas por milleiros de ríos e regueiros e

algunha que outra chaira ou depresión.

A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica,

crearon múltiples morfoloxías de relevo onde podemos atopar

formas suaves ou escarpadas, profundos canóns,

ou vales de pouca pendente.

Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata,

non hai mellor sensación

que a de sentar nun cumio e contemplar

a paisaxe desde as alturas.

A  N O S A  T E R R A



Não há vida onde não há luta.
Todo conceito implica um des-
conceito. Toda acção gera uma
reacção. 

Uma leitora atenta e extraor-
dinária guitarrista, Isabel Rei,
formulou-me a questão da com-
ponente emocional no processo
criativo. Afirmo eu que o com-
positor é um manipulador de
emoções, um modificador tem-
poral dos estados de ânimo do
ouvinte, um iludente evocador
de realidades virtuais. Todos ex-
perimentamos alguma vez a mu-
dança de ambiente que se produz
num espaço em total silêncio ao
soar uma música ou mesmo um
simples tom. Os nossos sentidos
abrem-se a uma outra percepção,
como duma onda envolvente que
subtilmente nos desloca para um
novo cenário. Também temos
experimentado como a mesma
música nos emociona de modo
diferente em circunstâncias dis-
tintas ou mesmo que algum in-
térprete nos deixa indiferentes
com músicas que outros intér-
pretes nos fazem vibrar. 

Parece óbvio que não pode
transmitir emoções quem não se
emociona mas como e quem cria
essas emoções? O compositor te-
ria de ser o primeiro a reagir ao
estímulo da sua própria obra du-
rante a criação, nessa luta por dar
à vida “a visão mágica do mun-
do”, segundo a tese de Sartre. A
emotividade é um complemento
da função racional do indivíduo
e mesmo um elemento essencial
do carácter segundo o filósofo e
psicólogo francês René Le Sen-
ne, mas as emoções são de breve
estadia ainda que perdure a sua
lembrança na lagoa da memória. 

Existe uma industria das

emoções muito potente a provo-
car fortes reacções fisiológicas
que interagem com as funções
cognitivas e reforçam os precon-
ceitos do bom e o mau, base du-
ma sociedade acrítica onde tudo
está já dito e os indivíduos pas-
saram de ser cidadãos a meros
consumidores num processo de-
preciativo que os leva a transfor-
marem-se em simples mercado-
ria. A isto chamo eu emoções de
baixo-ventre porque não desen-
volvem o pensamento senão tão-
só essa zona das paixões fisiolo-
gicamente primárias. 

Na Feira da Música de Frank-
furt, a mais importante a nível
mundial, havia este ano uns
2.400 expositores. As editoras
catalãs estavam lá assistidas pelo
Instituto Catalã de Industrias
Culturais que organizou na cida-
de três concertos de composito-
res catalães com intérpretes tam-
bém da Catalunha. O Instituto
Valenciano da Música acompan-
hava a Editorial Piles e planifica-
va a sua presença na Feira da
Música de Shanghai (China).
Nesses apoios institucionais há
uma evidente componente emo-
cional ao serviço duma estratégia
de internacionalização da alta
cultura própria como base do de-
senvolvimento económico inter-
no, porque sem cultura a econo-
mia não se passa de especulação,
caciquismo ou corrupção, e sem
uma alta cultura própria também
não alcançaremos uma alta eco-
nomia própria. Em evidente “de-
samparo emocional” estava lá
um único expositor da indústria
musical galega a fazer avançar o
Corpus Musicum Gallaeciae. 

O que verdadeiramente faz
vibrar a gerações de ouvintes du-

ma obra de arte não é precisa-
mente a componente emocional
senão a sólida construção da
obra que permite a cada um de
nós tirar à luz as nossas mais
profundas emoções. Existem
técnicas para induzir determina-
das emoções recorrendo à lagoa
da memória e aos estereótipos
culturais mas isso reduz a
criação a fórmulas carentes de
originalidade e tendentes à me-
diocridade, como assim acontece
às músicas que depois dum rápi-
do êxito são esquecidas ou nem
sequer ultrapassam uma geração. 

A originalidade é o factor de
imprevisibilidade (grau de acon-
tecimentos inesperados) presen-
tes na lógica da comunicação, o
qual desencadeia as emoções
profundas. Pelo contrário a me-
diocridade é a reiteração banal
do discurso previsível na procura
de suscitar a mesma sensação
quando se dá o mesmo estímulo
mas, como não reagimos directa-
mente ao estímulo senão à
consciência que temos dele, o re-
sultado é sempre uma incógnita.
Na obra de arte a imprevisibili-
dade é permanente e sempre des-
cobriremos uma emoção nova
em cada aproximação a ela. Na
obra medíocre a sensação de té-
dio vai-nos envolvendo em cada
novo contacto e as emoções, se
as houver, vão-se degradando até
o nível das baixas paixões. Cer-
tamente a mediocridade é a ca-
racterística espiritual desta épo-
ca, controla os fios do poder e
nos exime da responsabilidade
de pensar. Um medíocre é aque-
le que nos oculta informação e se
evade de apresentar-nos aos seus
amigos porque ao carecer de
ideias próprias estaria revelando

as suas fontes. O medíocre é um
namorado que vai tornando em
falso juramento as sucessivas ju-
ras de amor eterno. O medíocre
parece ser feliz mas não percebe
quão estupidamente vai consu-
mindo a sua vida e, se for preci-
so, apelará à inflexível letra do
regulamento ou catecismo para
defender o seu ridículo poder. A
originalidade é criativa e diversa.
A mediocridade é global, aliena-
dora e destrutiva.  

A componente emocional
não deve pois ser um elemento
construtivo senão o resultado du-
ma construção tecnicamente per-
feita onde a imprevisível luta in-
trínseca da obra desencadeie vi-
da emocional própria e diferen-
ciada em cada um dos indivíduos
que se relacionam com ela. Se a
indústria musical galega não está
na Musikmesse de Frankfurt, por
muito discurso emocional que
façamos, é porque não existe e
isso não se remedeia com subsí-
dios nem romarias senão criando
uma forte demanda interna -in-
cluindo no interno o mercado na-
tural da lusofonia- e promoven-
do a sua difusão no exterior. 

Há uma nova burguesia de
esquerdas que está a invocar
emocionalmente Sartre para jus-
tificar uma ética politicamente
correcta e até a sua própria me-
diocridade, mas “a visão mágica
do mundo”, à qual pertence a
emotividade, continua a ser pa-
trimónio da imprevisibilidade
dos criadores originais porque
não há reacção sem estímulo,
conceito sem ideia, nem luta sem
existência. Na sequência, os
compositores da música culta,
erudita ou clássica somos uns
manipuladores de emoções.♦
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Estudosos 
FRANCISCO CARBALLO

O22 de xuño, na sala
Sargadelos de
Pontevedra,

ofreceron a súa
investigación os
historiadores, Dionisio
Pereira, Xosé Álvarez e
Xoán Carlos Garrido. Foi
unha táboa redonda de
longura e fondo. O centro
das olladas era Dionisio
Pereira a causa dunha
ameaza xudicial en Cerdedo
e en véspera da homenaxe
nese concello. 

O Ano da Memoria
Histórica 2006 foi de
impulso na recuperación
documental e oral de feitos
e fenómenos de represión
durante setenta anos, 1936-
2006, especialmente de
xullo do 36 a abril do 39. É
de admirar a dedicación
dun gran colectivo de
historiadores de toda a
xeografía galega á
recollida, análise e edición
de tales feitos. Pereira di
que é un traballo perigoso.
Engado que imprescindíbel. 

As investigacións
expostas referíanse a
Pontevedra, A Estrada e
Terra de Montes e só ás
causas criminais
extraxudiciais. O número
de asasinatos alto.
Andabamos a contabilizar
uns 5.000 mortos polos
sublevados de xullo de
1936 en Galiza e as actuais
investigacións triplícano.
Igual mutación na
causalidade: trátase de
mortes moi planificadas que
non de vinganzas persoais.
Mortes baixo a
responsabilidade da Garda
Civil ou da Falanxe xa que
consta da presenza de
persoal oficial na actuación
de Gardas cívicas e outras
entidades análogas. 

Estes historiadores
subliñaron as contradicións
que xorden deseguida no
conxunto social de apoio á
sublevación: cregos que
denuncian esas mortes,
membros da Garda Civil e
da falanxe que elevan á
superioridade descargos,
xuíces que
excepcionalmente esixen a
legalidade. Leron actas
xudiaciais que proban estas
contradicións e, á vez, nos
remiten a un funcionamento
gobernativo de exculpación
e indiferenza ante tan basto
maleficio. 

Con estes datos, a
historia do franquismo, en
todas as vertentes e durante
a ditadura do xeneral
Franco, vai ser ben distinta
da que comezou con
Joaquín Arrarás e seguiu
coa “novela” de Victoria
Prego sobre a Transición.
Este primeiro paso de
recollida da memoria dará a
base á historia crítica. ♦

O Bardo na Brêtema Rudesindo Soutelo

Manipuladores de emoções

Dicionario de Mulleres
G a legas
Aurora Marco

UUnn  lliibbrroo  qquuee  rreeccoollllee  aa  vviiddaa  ddee  cceennttooss
ddee  mmuulllleerreess  qquuee  ttiivveerroonn  uunn  ppaappeell
ddeessttaaccaaddoo  nnaa  vviiddaa  ppúúbblliiccaa  ee  qquuee  llooggoo
aa  ssoocciieeddaaddee  rreelleeggoouu  aaoo  aannoonniimmaattoo..

A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANSO
O escultor expón a súa obra
na sala A Fábrica.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

LE CORBUSIER
Na Fundación CIEC pode-
remos contemplar durante
xullo e agosto a mostra Le
poème de l’angle droit a
partir do mércores 4 de xu-
llo que se inaugura ás 20h.

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,

packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últi-
mos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX. 

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
As obras deste certame ex-
póñense, até o 13 de xullo,
no Auditorio Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Podemos coñecer esta mos-
tra no Antigo Cárcere.

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

JULIA MONTILLA
Do luns 2 ao venres 6 dirixe
un obradoiro de creación ra-
diofónica na Fundación Luis
Seoane e, ao par, desenvolve
nas mesmas datas ás 20h30 un
programa de vídeo. Máis in-
formación en www.uimp.es.

■ CINEMA

CGAI
Na Mostra de Cinema Euro-

peo podemos ollar este xo-
ves 28 ás 20h30 In the dark
(2004), de Sergei Dvort-
sevoy, e Container (2006),
de Lukas Moodysson; o
venres 29 ás 18h proxéctase
Je pense á vous (2006), de
Pascal Bonitzer, e ás 20h30
Les anges exterminateurs
(2006), de Jean-Claude
Brisseau; o sábado 30 ás
18h temos o filme Windows
on monday (2006), de Ul-
rich Köhler. En Fóra de Se-
rie preséntase o mesmo sá-
bado e o luns 2 ás 20h30 a
fita Pat Garret y Billy de
Kid (1973), de Sam Peckin-
pah. Máis información en
www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS
Proxecto no que participan o
CGAC, o MARCO e a Fun-
dación Luís Seoane, que é
onde o podemos apreciar, a
desenvolver durante tres
anos e que, ademais da fun-
ción expositiva, pon en mar-
cha un centro de documenta-
ción, obradoiros de comuni-
cación e edición, ademais de
realizar unha profunda análi-
se sobre a edición como so-
porte para a creación artísti-
ca. Tamén aquí podemos va-
lorar o proxecto-edición –La
Cosa e Memoria de La Co-
sa– que o catalán Francesc
Ruíz fixo durante xullo e
agosto do pasado ano: un

xornal que, a medio do có-
mic, reflectiu distintas histo-
rias relacionadas coa cidade.
E aínda máis: How soon is
now? é unha mostra de artis-
tas conscientes de que o nexo
entre realidade e utopía esva-
eceuse do imaxinario social;
as obras de Mathias Poledna,
Ryan Gander, Jenny Perlin,
Mario García Torres, Ale-
xander Gutke e Lisa Oppen-
heim relaciónanse entre si
polo seu carácter cinemático.

NO WHERE / NOW HERE
Exposición de deseño que
podemos contemplar na ga-
lería Sargadelos até este sá-
bado 30.

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

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

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

VARI CARAMÉS
Escenarios titula esta mostra
de fotografía na galería Ana
Vilaseco, até o sábado 30.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

O 1 de xullo celébrase en ARBO a
Festa da Lamprea Seca, unha
xornada de degustación dun peixe
que, grazas aos sequeiros e ao fu-
me, pode vivir unha nova vida en
múltiplas receitas ben diferentes
da habitual preparación no seu

propio sangue. A lamprea seca pó-
dese comer rechea de pementos,
xamón e ovo cocido, asada na bra-
sa, en cocido –un prato de auténti-
co luxo, definido polos vellos co-
mo cocido nadante (lamprea), vo-
ante (polo) e fozante (porco).♦

LamprLamprea Secaea Seca
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
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electrónico
info@ano-
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Festival Folk de CallobrFestival Folk de Callobree

Alvariza toca o venres 29, xunto con A chave do xa-
rro, Os que ai e A requinta de Xián; o sábado 30 te-
remos a Treixadura, Briganthya e Ruxe Ruxe.♦

VVai de Camiñoai de Camiño
O Xacobeo leva até setembro un cento de espectáculos e
actividades a outras tantas vilas dos camiños de Santiago.
No CAMIÑO DO NORTE temos este venres 29 ao Mago
Antón en LOURENZÁ; e o sábado 30 a Tino Baz, A
Quenlla e Miro Casabella en MONDOÑEDO. No CAMI-
ÑO PORTUGUÉS contamos coas actuacións de Meu e Ki-
ller Barbies o sábado 30 no PORRIÑO. No CAMIÑO IN-
GLÉS celébrase este venres 29 un festival de música tra-
dicional en OLEIROS. O CAMIÑO FRANCÉS presenta o sá-
bado 7 a Leilía en MUGARDOS; e un pasarúas en SARRIA.
Na VÍA DA PRATA actúan os títeres d’Os Quinquilláns o
venres 6 en CUALEDRO; e a Banda de Música de Arzúa
en SARREAUS. Na rota do MAR DE AROUSA E RÍO ULLA te-
mos un pasarúas en VILANOVA DE AROUSA o domingo 1;
a Xaracandaina no GROBE o venres 6; e a Siniestro To-
tal, The Ellas, Steelwood, The Casanovas e Festicul-
tores na ILLA DE AROUSA o sábado 7. O programa com-
pleto pode consultarse en www.xacobeo.es.♦

Música de Compostela e Música de Compostela e 
os camiños os camiños Vía StellaeVía Stellae
Durante xullo no que poderemos escoitar a Simone Ker-
mes, á Real Filharmonía de Galiza e a Rinaldo Ales-
sandrini, o martes 3 ás 21h no Auditorio de Galiza; a Le
Poeme Harmonique e Vicent Dumestre coa ópera de
Doménico Belli Orfeo Dolente, o mércores 4 á mesma
hora no teatro Principal; a Christophe Dumaux coas
Cantatas de Haendel, o vindeiro xoves 5 ás 21h na igre-
xa de San Domingos; e a Max Emanuel Cencic presen-
tando as Cantatas de Doménico Scarlatti, o venres 6 no
Salón Teatro. Nos diferentes camiños termeos os Labe-
rintos Ingeniosos de Xavier Díaz-Latorre e Pedro Es-
tevan, o mércores 4 ás 21h no Auditorio Municipal de
OURENSE e o xoves 5 ás 20h30 na igrexa de San Pedro
en LUGO; a Anna Margules, Santi Mirón e Manuel Vi-
las o mesmo xoves ás 21h na Real Basílica de Santa Ma-
ría a Maior de PONTEVEDRA e o venres 6 ás 21h30 no
Auditorio da Xuventude en CAMBADOS, e á Camerata
Quiodi no Novo Salón Teatro de LALÍN, que estará o día
anterior no Auditorio de VILAGARCÍA; ao Grupo Instru-
mental Século XX e Florian Vlashi, o venres 6 ás 21h
no C.C. Torrente Ballester de FERROL; ou a José Ma-
nuel Dapena o mesmo venres na capela da Madalena de
ARZÚA. O ciclo Concertos Express leva 30 minutos de
música aos claustros de SANTIAGO, o mércores 4 ás 18h
no Hostal dos Reis Católicos, coa actuación de Merce-
des Hernández e Fernando Reyes, que repite o xoves 5
en San Martiño Pinario; ou o venres 6 en San Domingos
de Bonaval, coa presenza de Plamen Velev. O programa
completo pode consultarse en www.viastellae.es.♦

Moncho Moncho AlpuenteAlpuente
O xornalista, composi-
tor, crítico musical, lo-
cutor e presentador es-
tará este venres 29 no
Clavicémbalo de LUGO
co espectáculo musical
The Moncho Alpuente
Experience; o sábado
30 terémolo ás 23h no
Liceum do PORRIÑO; e
o domingo 1 no Aturuxo
de BUEU.♦

GrGreaseease
Este musical, con 22 artistas en escena, e todas as cancións
da fita –en castelán– e outros temas dos anos 50, chega o
venres 7 ao C.C. Caixanova de VIGO, e o domingo 8 ao
C.S. Caixanova de PONTEVEDRA, con dúas funcións ás 20
e 23h; o luns 9 poderemos ollalo no Palacio da Ópera da
CORUÑA ás 22h30. Entradas á venda en www.caixano-
va.es e na billeteira teléfonica 902 504 500.♦

Treixadura.

☞ SHREK TERCEIRO.
Cando o seu sogro morre,

Shrek debe tomar conta do reino
de Moi Moi Lonxano. Como
non lle apetece coller tal respon-
sabilidade irá na busca de Artie,
o único parente da princesa Fio-
na capaz de cinxir a coroa.

☞ 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 rapa-
zas estadounidenses de

viaxe por Europa encóntranse
cunha espectacular modelo que
lles ofrece coñeceren un estra-
ño lugar en Eslovaquia. Alí van
sufrir sofisticadas torturas.

☞ UN ENGANO DE
LUXO. Comedia fran-

cesa de enredo. Un camareiro
faise pasar por millonario para
enganar unha cazafortunas
(Audrey Tautou) que vai reci-
bir unha cura de humildade e
unha lección de amor.

☞ CORAZÓNS SOLI-
TARIOS. Na década do

1940 unha parella de asasinos
e ladróns mantivo en vela a po-
licía estadounidense. Neste fil-
me, John Travolta fai de axen-
te encargado de detelos. Tamén
traballa Salma Hayek.

☞ ERA UNHA VEZ…
UN CONTO AO RE-

VÉS. No país dos contos todo
vai ben até que un mago deixa
que os viláns de sempre (o lo-
bo da Carapuchiña, a madras-
tra de Brancaneves, a bruxa da
Bela Dormente…) se decatan
de que poden facer cambiar os
contos. Debuxos animados pa-
ra crianzas moi pequenas.

☞ O ELIXIDO. Historia
de terror sobrenatural

cun neno adoptado procedente
de Mongolia dotado de pode-
res estraños. A súa mai (Moni-
ca Bellucci) tentará desentra-
ñar todos os seus misterios.

☞ HALF NELSON. Un
profesor dun colexio

pobre de Brooklyn móstrase
perfecto en clase pero é inca-
paz 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.

☞ ZODIAC. Nova pelí-
cula de David Fincher

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

☞ O MOZO DA MIÑA
NAI. Comedia románti-

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

☞ PIRATAS DO CARI-
BE 3. O capitán Jack

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

☞ A MALDICIÓN DA
FLOR DOURADA.

Nova película do prestixioso
director chinés Iang Imu. Re-
lato construído coma un enor-
me folletín na época medie-
val do Imperio da China.
Grandes decorados nunha pe-
lícula de acción, amor e sen-
sualidade.♦

CarCarteleirateleira

Que se está a celebrar na CORUÑA
até xullo. Este venres 29 e sábado
30 ás 21h no teatro Colón podere-
mos disfrutar coas actuacións da
Camerata Salzburg e do solista –e
director– Hansjörg Schellenber-
ger, que interpretarán diversas com-
posicións de Haydn e Bach; o do-
mingo 1 teremos ás 12h no Museo
de Belas Artes unha sesión co Gru-
po Instrumental Século XX e o
concertino –e director– Florian
Vlashi; o vindeiro xoves 5 e sábado
7 ás 20h remata este ciclo coa gran-
diosa ópera A frauta máxica, de
Mozart, con libreto de Emanuel
Schikaneder e actuación da Or-
questra Sinfónica de Galiza e do
Coro da Cumunidade de Madrid.

Máis información en www.festival-
mozart.com. Máis información en
www.festivalmozart.com.♦

Festival MozarFestival Mozartt

A frauta máxica.

Até este
sábado 30
expón
Paco
Pestana
na galería
Atlántica
da
CORUÑA.



MEMORIA NAS PAREDES
A biblioteca González Gar-
cés presenta esta mostra de
cartaces até o 30 de xuño.

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

MIRARTE
A Fundación Luis Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintu-
ra máis gozosa e creativa
do artista. 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras deste premio de
fotografía de natureza, reco-
ñecido como o máis impor-
tante do mundo, organizado
pola BBC Wildlife Magazi-
ne e o Museo de Historia
Natural de London, póden-
se admirar até o 30 de xuño
no Aquarium Finisterrae.

■ MÚSICA

SEOANE SESSION´S
Este venres 29 poderemos
gozar no patio da Funda-
ción Luis Seoane co espec-
táculo Zapping.

■ TEATRO

ALGURES
Este grupo representa Un
refaixo para Celestina, de
Eduardo Blanco Amor, o
sábado 30 ás 20h30 na sede
da Fundación Luis Seoane.

AA EstradaEstrada
■ ACTOS

DIONISIO PEREIRA
O historiador intervén, xun-
to con Xoán Carlos Garri-
do e Antón Mascato, o
venres 29 ás 20h na sala Va-
rela Buxán do teatro Princi-
pal na charla A represión
que “oficialmente” nunca
existiu, sobre as dificultades
de investigación histórica
dos crimes extraxudiciais do
franquismo na comarca da
A Estrada-Terra de Montes.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

CIRCA XX
PILAR CITOLER
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Non
hai arte sen obsesión con
obras pertencentes a esta

colección.

ALFONSO COSTA
Ten unha mostra de fotogra-
fías e gravados, baixo o nome
de Níxer, na galería Sargade-
los onde a poderemos con-
templar até este venres 29. 

JENARO PÉREZ VILLAMIL
Os seus debuxos, bocexos, lá-
minas e litografías poden ollar-
se no C.C. Torrente Ballester.

MEDIO AMBIENTE
Os traballos participantes
no XVII Certame de Foto-
grafía amósanse até o sába-
do 30 no Ateneo Ferrolán.

■ MÚSICA

OS CEMPÉS
Na súa xira de despedida
chegan o vindeiro sábado 7
á Carpa Mariñeira.

LalínLalín
■ MÚSICA

MOTOR PERKINS
Tocan no Barriga Verde este
venres 29 a partir das 23h.

LarachaLaracha
■ MÚSICA

GUEZOS
Poderemos escoitalos este
xoves 28 no pub d´Antón.
No mesmo lugar estarán o
venres 29 Anacos de Buxo.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

ITINERARIO
DO TRAZADO
Podemos ollar a mostra De-
buxo e ilustración de Luís
Seoane na Fundación Cai-
xa Galicia.

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

■ MÚSICA

NO CODE
Poderemos escoitar a esta
banda de metal este xoves
28 no Clavicémbalo, xunto
cos Paranoid. No mesmo
lugar teremos o sábado 30 o
folc de Ergom.

MondoñedoMondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

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

NarónNarón
■ TEATRO

A PIRAGUA
O Centro Dramático Gale-
go estrea esta obra, escrita e
dirixida por Cándido Pazó e
interpretada por Xosé M. Ol-
veira Pico, Susana Dans,
Yolanda Muíños, Marcos
Orsi, César Goldi, Ricardo
de Barreiro e Marián Baño-
bre,  este venres 29 e sábado
30 no Auditorio Municipal.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO LOBO
Até finais de xuño pode-
mos coñecer no Castelo de
Santa Cruz a mostra Lenda
e Realidade do Lobo Ibéri-
co, adicada a Félix Rodrí-
guez de la Fuente, compos-
ta por módulos fotográfi-
cos, exemplares naturaliza-
dos, pezas óseas e fósiles.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

HOLGA MÉNDEZ
Utopía chámalle ás súas
obras que amosa na sala
Alterarte do Campus.

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

PILAR TABOADA
Dunha orixe a un destino
chámalle á mostra de pintura
que podemos coñecer na ga-
lería Visol até este venres 29.

A MARES
As obras de Adela Mira e
Xulio López pódense co-
ñecer no Ateneo.

DESTINO LA LIBERTAD
Na sala de exposicións do
Centro Social Caixanova po-
deremos admirar, até o 1 de
xullo, a mostra Destino la li-
bertad 1962-2002, con obras
de grande formato e enorme
forza plástica de artistas co-
mo Barceló, Broto, Saura,
Tàpies ou Sicilia.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

CRUELES
O grupo rockeiro coruñés

toca este venres 29 ás ás
00h30 no Salón Parro-
quial. 

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

BELAS ARTES
O Pazo da Cultura acolle a
colectiva Ese ruído de aí fó-
ra, con obras do alumnado da
facultade, até o 1 de xullo.

BIENAL DE GRAVADO
Até o 8 de xullo temos no
C.S. Caixanova os 87 mello-
res traballos seleccionados
na IX edición da recoñecida
Bienal Internacional.

ANTÓN SOBRAL
A mostra Mar sem fim, des-
te coñecido artista marinen-
se, pode ser contemplada
na Petite Galerie de Teo, na
cafetaria Sant Yago, perto
do estadio Pasarón. 

CANIS ABSCONDITUS
As obras de Juan Fernán-
dez de Laiglesia expóñen-
se na sala X da Facultade
de Belas Artes.

O PorriñoO Porriño
■ CINEMA

200 KM
Fita de Discusión 14, sobre
os traballadores de Sintel,
coa que remata, este xoves
28 na Biblioteca Municipal
o ciclo Coa suor da túa
fronte, sobre as dificultades
de atopar traballo digno e de
calidade nos nosos tempos. 

■ TEATRO

MOFA E BEFA
Este venres 29 presentan no
Liceum ás 23h o espectácu-
lo Unha historia inmortal.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

GALIZA SEMPRE
Esta fundación desenvolve,
o vindeiro venres 6 a partir
das 17h no hotel AC Palacio
do Carme, a xornada de de-
bate Traballos, vida, tem-
pos, desigualdade, que co-
meza coas intervencións de
Sandra González Álvarez,
Margarida Vázquez Veras
e Carme Adán; ás 17h30 a
socióloga e investigadora
Rocío Rodríguez Prieto fa-
lará sobre O traballo non
cuantificado das mulleres;
ás 18h30 a doutora en Cien-
cias Políticas e Socioloxía
da Universidade Autónoma
de Madrid vai impartir unha
charla sobre Relacións la-
borais e relacións de xéne-
ro. Máis información en
www.galizasempre.org.

OBRADOIROS DE ARTE
Durante xullo e agosto no
CGAC para todas as idades

(desde crianzas con 4
anos). Máis información
nos telf. 981 546 631 / 623
/ 602 de 10 a 14h.

■ CINEMA

EL SUR
Os xoves de xullo e agosto
ás 22h30 o CGAC proxecta
–gratuitamente– unha fita en
versión orixinal subtitulada,
dentro do ciclo Verán cine-
ma Verán. O xoves 5 pode-
remos ollar A luz dirixida
por Víctor Erice en 1983.

■ EXPOSICIÓNS 

FUCO REYES
A Fundación Araguaney
acolle até o sábado 30 a
mostra de fotografía San-
tiago imaxinario.

UWE GEEST
Arquitecto de profesión, que
vive en España desde hai 40
anos –agora en Barcelona–
crea as obras con finas capas
de pintura e areas, presen-
tando un resultado final de
grande homoxeneidade. Na
galería Sol & Bartolomé
(San Francisco 30) desde es-
te venres 29 até o 18 de ou-
tubro (en agosto pecha).

JOSÉ MANUEL BROTO
Até este venres 29 o pintor
amosa a súa pintura na ga-
lería SCQ.

VALLE EN COMPOSTELA
Podemos coñecer esta mos-
tra na Fundación Granell,
que é quen a organiza en
colaboración co Museo Va-
lle-Inclán da Póboa do Ca-
ramiñal.  Até o 8 de xullo.

OLISIARTE
O pintor Alfonso Iglesias
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Tras pasar por London, Boston,
Singapur, Sídney e Berlín chega á
Galiza –na súa única parada no Es-
tado– esta impresionante mostra
sobre a famosa triloxía filmica diri-
xida por Peter Jackson, baseada
no clásico de Tolkien. Até o 16 de
setembro poderemos admirar na
sedes da Fundación Caixa Galicia
da CORUÑA e SANTIAGO DE COM-

POSTELA impresionantes maquetas,
traxes, bonecos dos personaxes, ca-
dros, material multimedia interacti-
vo e o mítico anel. A mostra estará
aberta de 12 a 22h de luns a do-
mingo, por un prezo de 2 euros pa-
ra unha sede e de 3 para as dúas;
ademais está disponíbel O pase do
anel por 10 euros que permite o ac-
ceso libre ás dúas instalacións.♦

O SeñorO Señor dos dos AneisAneis

A exposición Patrimonio do Vento e do Sal:
as embarcacións tradicionais galegas, de-
senvolve, nunha proposta museográfica moi
visual, os fitos máis importantes da nosa cul-
tura marítima e fluvial, reflectida nunhas ti-
poloxías de embarcacións. Amostra comple-
méntase cunhas actividades didácticas e
obradoiros para crianzas, exposición de em-
barcacións e, naquelas sedes que reúnan con-
dicións, actividades de navegación. O do-
mingo 1 de xullo chega a CORUÑA e do xo-
ves 5 ao domingo 8 terémola no FERROL.
Máis información en www.nabeira.org.♦

NabeiraNabeira

O Festival de Jazz de Vigo pre-
senta unha nova edición con
multitude de actuacións en diver-
sos espazos da cidade. No Audi-
torio do Concello toca este xoves
28 ás 21h o Henri Texier Strada
Sextet; o venres 29 á mesma ho-
ra o Daniel Flors (Group The-
rapy); e o sábado 30 Sir Char-
les+4. En Montero Ríos estará o
sábado 30 ás 20h30 a Unión
Musical de Valadares; e o do-
mingo 1 ás 12h30 a Agrupación
Musical Atlántida de Matamá.
Na Praza do Concello poderemos
escoitar este xoves 28 ás 23h á
Orchestre National de Jazz de
Francia; o venres 29 á Gilad

Atzmon & The Orient House
Ensemble; e o sábado 30 á Pino
Minafra Sud Ensemble. Por di-
versas rúas da cidade tocan desde
as 12h os Krokodillos desde es-
te xoves 28 ao domingo 1. O Fes-
tival clausúrase o domingo 1 ás
22h no C.C. Caixanova co con-

certo da Imaxina Jazz Orches-
tra. O programa complétase con
actuacións no Verbum Jazz,
Manteca, Quomo e Contrabajo,
e con charlas e concertos no
MARCO. Información completa
e entradas en www.imaxina-
sons.com.♦

Imaxina SonsImaxina Sons

Orchestre National de Jazz de Francia.

A máis multitudinaria festa do verán galego regresa a OR-
TIGUEIRA desde o xoves 5 ao domingo 8 cun impresionan-
te programa. O xoves ás 22h arrinca coas actuacións do
Proxecto Runas –que promociona os grupos noveis fokc da
penínsual– no escenario Estrella Galicia: Sete Saias,
Balbarda, Crema de Gaita, La Jambre e Bonovo. O ven-
res temos no Cantón ás 12h á Banda de Gaitas de Ladri-
do (Ortigueira), a Banda de Gaitas de Candás ás 18h, e á
do Centro Coreográfico Galego ás 21h; e ás 22h no esce-
nario Estrella Galicia tocan a Escola de Gaitas de Orti-
gueira, Pepe Vaamonde Grupo, o escocés e o norteame-
ricano Eric Rigler & Bad Haggis, os irlandeses Flook, e
os galegos Zarambeques. Tamén o venres 6 estará o Cen-
tro Coreográfico Galego coa súa primeira produción, Va-
cuo, dirixida por Maruxa Salas. O sábado poderemos es-
coitar ás 12h no Cantón á Banda de Gaitas de Verín, e ás
17h á Scotish Power Pipe Band e á Banda de Pauliteiros
de Sendín (Portugal); e ás 22h no Estrella Galicia a Bagad
Kemper e convidados desde a Bretaña, aos polacos Kro-
ke, ao basco Kepa Junkera, e aos galegos Daniel Bellón
e Diego Maceiras xunto con Álex Blanco. O domingo ás
12h celebrarase o tradicional Desfile de Bandas; ás 20h
concerto de Rosa Cedrón que presenta o disco Entre dous
mares no Teatro de Beneficencia; e ás 22h rematará a festa
co directo da Scotish Power Pipe Band e Finlay MacDo-
nald, Milladoiro, Dervish e Mercedes Peón. O festival
complétase con exposicións, proxeccións de curtas e docu-
mentais, seráns, a emisión do programa Lume na palleira
de Radio Galega; e a Feira de artesanía. Toda a informa-
ción en www.festivaldeortigueira.com.♦

FestichánFestichán
O IV Festival de Músicas Itinerantes, organizado pola
asociación sociocultural Os Patajullos, celébrase o ven-
res 6 e sábado 7 nos montes de Chan d´Arquiña, en MO-
AÑA. A festa comeza o venres cos Tanghana´s Show, or-
questra hardcoreta de Vigo gañadora do concurso de ma-
quetas organizado polo festival; Remendaos, o ska dos
valenciás Obrint Pas, e o rock garaxe dos Hollywood
Sinners. O sábado tocarán Dios Ke Te Crew, La Troba
Kung-fu (ex-Dusminguet), Sagarroi e Spunkfool. O
programa complétase cunha rota de sendeirismo –en co-
laboración do colectivo ecoloxista Luita Verde– e obra-
doiros de malabares, feira de artesanía e DJs despois dos
concertos. Todas as actividades e os concertos son de bal-
de, dispondo a organización de zona de acampada, de
postos de venda de camisetas e prezos populares nas con-
sumicións. Máis información en www.festichan.com.♦

Festival do Mundo CeltaFestival do Mundo Celta

Balbarda.
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despedida

dos Cempés,
que tocan o
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Ortigueira

no ano
2004.



expón, até o domingo 1 de
xullo, na Casa da Conga.

XAQUÍN LORENZO
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 man-
chego. Até o 21 de xullo.

XABIER TOUBES
Até o 2 de setembro pode-
remos admirar a obra do ar-
tista coruñés no CGAC.

ARTE NO PARQUE
É o programa de verán do
CGAC que inclúe a abertura
da terraza –paseo privilexia-
do de vistas aos tellados da
cidade– cunha mostra escul-
tórica con obras de Dan Gra-
ham, Manolo Paz, Ricardo
Ugarte de Zubiarrain, Pa-
tinha e Silverio Rivas.

FRAN HERBELLO
O coñecido artista expón as
súas fotografías, xunto con
René Peña, na galería C5
Colección, na mostra Terri-
torios e cartografías en
branco e negro.

FARMACIA
No Colexio de Fonseca po-
demos visitar até o 1 de xu-
llo unha mostra conmemo-
rativa do 150 aniversario da
Facultade.

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

A XERACIÓN NÓS E
EUROPA
Podemos ollar esta mostra,
até este sábado 30, no Mu-
seo do Pobo Galego.

CGAC
Presenta, até o 1 de xullo, a
mostra Senescencia do lu-
cense Ignacio Pardo, na
que se recolle a produción
do vídeo-artista nos anos 80
e unha nova obra producida
para o centro. 

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

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

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

GRANELL
Até final de ano temos no
segundo andar da Funda-

ción do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo/constru-
cións de Eugenio Granell.

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

■ MÚSICA

DÉTOUR
Toca este xoves 28 na Casa
das Crechas ás 22h30.

SUMRRÁ
Podemos escoitar –en vi-
vo– o seu novo disco na sa-
la Nasa desde o mércores 4
ao venres 6 ás 22h.

■ TEATRO 

CÍRCO TV
Desde o xoves 28 ao sába-
do 30 ás 23h poderemos
disfrutar con este espectá-
culo na sala NASA.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

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

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS 

DIAS EXTRAÑOS
As pinturas de Rafael Cal-
vo de Mora expóñense na
Sala Municipal.

POSTAIS ANTIGAS
Podemos ollar esta mostra
no Museo Municipal.

VVigoigo
■ ACTOS

FESTA DA PREHISTORIA
O C.S. Revolta (Real 32)
acolle este xoves 28 ás
20h30 a presentación deste
evento que se celebra a
principios do verán en
Mos, con paneis explicati-
vos, música e mostra de ar-
tesanía. O grupo local Ol-
ho du Home ofrecécenos,
o sábado 30 ás 21h30 neste
lugar, un concerto con rit-
mos ska, funky e reggae,
por unha entrada de 3 eu-
ros. Máis información en
http://centrosocialrevolta.a
gal-gz.org.

UNHA VOLTA Á GALIA
Como actividade parella á
mostra Novos horizontes, o
MARCO pon en marcha du-
rante o verán este programa
de obradoiros infantís artís-
ticos e laboratorios de inves-
tigación adaptados aos máis
cativos, desde o 3 de xullo
ao 8 de setembro, os martes
e sábados de 12 a 14h.

■ EXPOSICIÓNS

THE FACTORY
A magnífica mostra de
Andy Warhol e Pietro
Psaier, que podemos ollar
no Verbum, AMPLÍASE até o
29 de xullo.

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO
O MARCO presenta, desde
o venres 29 até o 9 de setem-
bro, un percorrido polo sécu-
lo XX a partir dunha selec-
ción de retratos pertencentes
aos fondos da Colección Fo-
tográfica do Concello.

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

CARLOS MEAÑO
A sala I do C.S. Caixanova
acolle, até o 15 de xullo, a
mostra Iconografías 2001-
2006, con obras en gran
formato deste pintor.

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

LOMARTI
Teatro Social: esculturas
que podemos coñecer até o
sábado 30 na galería Fer-
nando 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 Gali-
za do artista canario, consi-
derado o eslabón entre a
pintura clásica de Zurbarán
e a vangarda.

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

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

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

NOVOS HORIZONTES
Esta mostra reúne, até o 23 de
setembro, no MARCO a un
conxunto de destacados artis-
tas contemporáneos de na-
cionalidade francesa, que
abordan diversos temas que
se entrecruzan baixo un fío
condutor común, a súa preo-
cupación polo contexto social
e político na Francia actual.

MANS
Mostra de escultura de
Carlos San Claudio no te-

atro Ensalle (Chile 15) den-
tro do festival Isto Ferve
07. Até finais de xuño.

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

■ MÚSICA

SAX MACHINE
O grupo de jazz toca este
xoves 28  ás 22h30 na Fá-
brica de Chocolate.

JULIETA VENEGAS
A artista mexicana inaugura
os concertos das Festas do
Cristo da Vitória o sábado 30
no Auditorio de Castrelos.

MACFECK
Poderemos escoitalos, xunto
con Batuko Tabanka, o sá-
bado 30 no Porto Náutico.

MIKEL ERENTXUN
O ex-compoñente do dúo
Duncan Dhu presenta o seu
novo traballo titulado El
corredor de la suerte o sá-
bado 30 ás 23h30 na Sala
A! Entrada anticipada á
venda en Elepé, Gong, Tipo
e na propia sala por 10 eu-
ros, ou por 12 na billeteira.

EXTRATERRITORIAL
A Universidade da CORUÑA organiza o
seminario Vangarda experimental: o
outro cinema español, do 9 ao 11 de
xullo no Paraninfo da Universidade e
no CGAI, co que se pretende reflexio-
nar sobre as modalidades históricas e
formais do cinema estatal alternativo
durante o seu século de existencia
(aquel que se ten apartado da narrativi-
dade que caracteriza ao groso da pro-
dución), ao redor de cinco mesas de de-
bate agrupadas en torno a diferentes ei-
xos (O cinema español e as vangardas
históricas; Ensaio e reflexividade no
cinema español; O cinema e outras
prácticas artísticas; Conceptuais, si-
tuacionistas e demais casta e Emendas
á totalidade), nas que participarán co-
ñecidos cineastas, historiadores e ana-
listas como Román Gubern, Javier
Rioyo, Margarida Ledo, Basilio
Martín Patino, Josetxo Cerdán,
Marc Recha, José Antonio Sistiaga,
Ramón Masats, Antoni Pinent, José
María Zabala e outros. Parellamente,
no CGAI ás 20h30, preséntase o luns 9
o libro A mirada impasíbel, sobre
Andy Warhol de Alberte Pagán e
proxéctase a fita do pai do pop art Vinyl
(1965); o martes 10 haberá un ciclo de
cinema; e o mércores 11 celébrase un-
ha homenaxe da Asociación Española

de Historiadores do Cinema a Pere
Portabella. Para os encontros téñense
solicitado créditos de libre elección, e a
matrícula ten un prezo de 30 euros.

GZ CREA
A Dirección Xeral de Xuventude pro-
move este certame galego de creadores
novos, co que se pretende potenciar a
creatividade dos novos valores e norma-
lizar o uso do galego. Poden inscribirse,
até o 13 de xullo de 2007, a mocidade
galega –ou residente na Galiza– de entre
16 e 30 anos, non profesionais, é dicir,
que non teñan unha relación contractual
con empresa algunha nin estean dados
de alta como autónomos, que queiran
amosar as habilidades artísticas e que
non gañaran o primeiro premio da mes-
ma especialidade na edición do ano an-
terior. Cada quen poderá presentar unha
obra por modalidade, establecéndose
doce diferentes: teatro, artes plásticas,
moda, música, relato, poesía, audiovi-
sual, banda deseñada, graffiti, artes do
movemento, composicións para banda
de música e cartaces. Salvo nas especia-
lidades de teatro, música, banda deseña-
da, artes do movemento e graffiti, a par-
ticipación será a título individual, e ha-
berá premios para os tres mellores traba-
llos (3.000 euros, 1.500 e 1.000), para
cada especialidade. As bases específicas

para cada categoría e os requerimentos
de inscrición poden consultarse en
www.gzcrea.com.

PABLO RUIZ PICASSO
O Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa, no seu desexo de poten-
ciar e difundir a creatividade dos artis-
tas galegos, convoca a XIII edición
deste obradoiro que vai impartir, do 23
ao 28 de xullo en horario de 10 a 14h e
de 17 a 21h, José Luis Raymond. Po-
derán inscribirse aquelas persoas resi-
dentes na Galiza que teñan coñecemen-
tos previos de artes escénicas (actores,
artistas plásticos, visuais e bailaríns),
con preferencia para aquelas que non
participaran en edicións anteriores. De-
berán presentar, antes do 6 de xullo, as
solicitudes, cos dados persoais, currí-
culo e un breve texto no que se expo-
ñan as razóns polas que se quere parti-
cipar. Máis información, presentación
de solicitudes e retirada de documenta-
ción no MACUF (Avd. de Arteixo 171)
da CORUÑA, no telf. 981 911 476 ou
981 010 043, ou en www.macuf.es.

FESTIVAL
DA TERRA E DA LINGUA
Poderán participar todo tipo de agrupa-
cións musicais, sempre e cando as can-
cións sexan en lingua galega e non pre-

senten contidos sexistas ou homófobos,
orixinais ou unha versión de outro xa
editado con anterioridade á convocatoria
do certame, podendo interpretalas en cal-
quera estilo, para o que se establecen dú-
as categorías, unha para a música folk e
tradicional, e outra libre (pop, rock, ska,
hard-core, hip-hop...). Os concursantes
deberán enviar, antes do 9 de xullo, á
Fundaçom Artábria (Travessa dos Batal-
hons 7, 15403 FERROL) un sobre no que
se incluirá unha gravación en CD de au-
dio con 3 temas, facendo constar na mes-
ma o nome do grupo; fotocopias dos tex-
tos das letras das cancións interpretadas;
un sobre pechado e identificado co nome
escollido, no que se incluirán os dados
persoais dos compoñentes do grupo; e as
súas características técnicas, instrumen-
tal e outras observacións. O xurado se-
leccionará un máximo de 6 finalistas en-
tre os grupos que en total se presenten, e
os gañadores en cada categoría participa-
rán no VII Festival da Terra e da Lín-
gua, que se celebrará no Moinho de Pe-
droso, en Narón, o 27 e 28 de xullo. A
organización dispón dun primeiro e úni-
co premio de 400 euros máis a gravación
dunha maqueta nun estudo profesional
para cada categoría, ademais de 300 eu-
ros a repartir entre os 6 finalistas, en con-
cepto de desprazamento. Máis informa-
ción en www.artabria.net.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

Convócanse axudas económicas
destinadas a subvencionar gastos
de mantemento e funcionamento
das asociacións e federacións de
mulleres de Galiza. As asociacións
de mulleres deberán contar como
mínimo con 50 mulleres socias, e

as mulleres socias representarán,
polo menos, o 90% da totalidade
de persoas asociadas. As axudas
económicas poderán alcanzar co-
mo máximo o 90% do total do or-
zamento presentado. As solicitu-
des deberán presentarse antes do 6
de xullo. Toda a información da
orde está recollida no DOG de 5
de xuño de 2007.♦

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

A mexicana
Julieta

Venegas
canta o

sábado 30
no Auditorio
de Castrelos

de VIGO.

O Centro
Coreográfico
Galego está
co seu
espectáculo
Vacuo este
venres 29
en VIVEIRO.



UTOPÍA SON
Este venres 29 ás 23h30 po-
deremos escoitar a Giorgo
e a Máquina do Tempo; e
o sábado 30 á mesma hora a
Servando Barreiro. Den-
tro do ciclo Cine e Canción
o domingo 1 de xullo pode-
remos ver, ás 18h30, Qua-
drophenia, de J. Entwis-
tle; ás 20h30, Woodstock,
de M. Waadlelgt; e ás
20h20, Programación Uto-
pía Cinema. No Café UF na
rúa do  Pracer 19.

■ TEATRO

COMEDIANTS
Podemos ollar o martes 3 ás
21h no C.C. Caixanova a
peza El gran secreto, diri-
xida por Joan Font, na que
se fai un repaso irónico e
divertido da historia do tea-
tro, desde os seus inicios
até os nosos días.

ENSALLE
Esta sala acolle a  IV Mos-
tra de alumnos do venres
29 ao domingo 1, na que po-
deremos ollar un microes-
pectáculo dos participantes
nos cursos de interpretación
da escola. Máis información
en www.teatroensalle.com.

UN DÍA DE FORMIGA
No teatro Arte Livre temos
o musical infantil de Hei-
senhower Moreno os sába-
dos, domingos, vésperas e
feriados ás 18h.

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

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

LOLA HERRERA
Considerada unha das gran-
des do teatro estatal, prota-
goniza con Manuel Galia-
na a versión de Conversa-

ciones con Mamá, dirixida
e adaptada por José Sáma-
no, que poderemos ollar o
venres 29 ás 21h no Audito-
rio Municipal.

VViveiriveiroo
■ DANZA

VACUO
O Centro Coreográfico Ga-
lego estrea a súa primeira
produción, dirixida por Ma-
ruxa Salas, este venres 29 ás
21h30 ao teatro Pastor Díaz.

PonferradaPonferrada
■ 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 es-
pírito, e a comida enche, e
non só o bandullo: aproxi-
mación libre, criativa e plu-
ral a mundos próximos e
lonxanos, imprecindíbeis e
necesarios. Bon proveito
con Baldo Ramos, Benjamin
G. Lais, Bruno Santin, Ca-
llejo, CHN, Cocky, Concha
Rousia, Cristina González,
Eva Moreno Herrera, Elvira
Ribeiro Tobío, Federico Se-
gura, Gloria Villaroel, Gui-
llermo Murielk, Igor Lugrís,
Jayme Filho, Lolo Serantes,
Luis Gómez Domingo, Mó-
nica Doldán, Paco Arias, Pa-
co Souto, Patere, Raquel
Montero, Reme Remedios,
Ricardo Fernández, Roberto
Sanz e Talita Acosta.

PorPortoto
■ ACTOS

EIXO NORTE GALIZA
Audiência Zero promove o
festival de cinema e música,
no que poderemos escoitar
este xoves 28 ás 22h30 no
Passos Manuel ás bandas
Orangotang e Moon Cres-
ta. Neste lugar proxéctase
Lena, de Gonzalo Tapia,
protagonizada por Manuel
Manquiña, Marta Larral-
de, Roberto Álvarez, Ví-
tor Norte e Luis Tosar, en-
tre outros, este venres 29 ás
18h e 21h45.

■ MÚSICA

PAT METHENY &
BRAD MEHLDAU TRIO
No Coliseu o vindeiro sába-
do 7 de xullo ás 21h30 con
Larry Grenadier (baixo) e
Jeff Ballard (bateria e per-
cussão). Os prezos abalan
entre os 60 e os 35 euros. In-
formações e reservas 707
234 234. Para alén de se ad-
miraren desde hai anos, Pat
Metheny e Brad Mehldau,
desde sempre, construiron
un compañeirismo artístico
baseado numa inspiración
partillada.No 2006 é editado
pola Nonesush Records
Metheny / Mehldau, que xa
está considerado un clássico

do jazz. Ese é o disco que
apresentan.

LleidaLleida
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá toca o sá-
bado 30 no Senglar Rock.

TToulouseoulouse
■ EXPOSICIÓNS

SYMBIO
Esta asociación presenta,
no Festival Río Loco até o
5 de xullo, unha mostra
sobre a nova creación fo-

tográfica galega, con tra-
ballos de Andrea Costas,
Raquel Durán, Fran
Herbello, Antía Moure e
Sara Sapetti. Máis infor-
mación en www.rio-lo-
co.org.

EstrasburgoEstrasburgo
■ EXPOSICIÓNS

QUESSADA
A sede do Parlamento Eu-
ropeo acolle a mostra Os
dereitos humanos. Testemu-
ños, con obras realizadas
polo pintor ourensán entre
1960 e 1970, pertencentes a
chamada Serie Negra.♦

XUVENTUDE
www.xuventude.net

Portal de información xuvenil promovido
pola Vicepresidencia de Galiza e concibido
coa intención de conter toda a información
que pode necesitar unha persoa nova como
campamentos de verán, actividades, cam-
pos de traballo, emprego, vivenda, ensino,
asociacionismo, condución, carné xove, lin-
gua, saúde, lecer e cultura, turismo, etc.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase en Bueu apartamento
con espectaculares vistas ao mar.
Temporada de verán. Máis informa-
ción en vouabueu.blogspot.com/ ou
no telf. 986 320 837.

■Alúgase piso en Bueu para a segun-
da 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) arrénda-
se as 1ª quincenas de xullo ou setem-
bro por 600 euros. Telf. 981 761 158.

■ Psicólogo especializado en familia
e vítimas de violencia. Posibilidade de
resolución de conflitos, prevención, refor-
mulación de proxectos de vida. Para par-
ticulares e institucións. Primeira consulta
de balde. A Coruña. Telf. 981 134 144.

■ Vendo Enciclopedia Galega Uni-
versal. Telf. 653 928 083.

■ Búscase persoa, preferibelmente que
non sexa fumadora ou estudante, para
compartir piso novo, amoblado, lumino-
so, exterior, na zona de Conxo (Santia-
go de Compostela), perto do Campus
Sur e dos Hospitais, nunha zona tranqui-
la e aparcamento doado, a 15 min do
centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.

■ Véndese mesa antiga de castiñei-
ro e colchóns antigos. Máis informa-
ción no 676 727 518.

■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

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

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas

a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.

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

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 mi-
nutos de Ribadeo, de venres a do-
mingo por 100 euros toda a fin de se-
mana. Chamar ao telf. 667 293 752.

■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Ca-
bral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

■ Oferécese señor responsábel pa-
ra cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

■Alugo apartamento amoblado no Mi-
lladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt

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

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña com-
pleta (micro-ondas, lavalouzas, lavado-
ra), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefac-
ción). Telf. 666 329 407 ou meustrabal-
hos@aeiou.pt.

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

■ Compro libros, revistas, fotos,

postais, documentos... relativos á Ga-
liza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

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

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

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-
mitorios antigos e por todo tipo de anti-
güidades, mobles, louzas, reloxos, ra-
dios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade
aproximadamente (2 m. de alto x 1,85
x 0,56), restaurado, por 120 euros ne-
gociabeis, en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

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

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

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno tran-
sistor para sentir a música desta emisión.

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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Agora que seica se celebra o San Xoán cal se fósemos mediterráneos, a prensa galega publica fotos que
recollen as nosas praias abarrotadas de chapapote (ver Riazor). Mais esta vez non é dun petroleiro se-
nón dos plásticos abandonados pola mocidade que botaba as mans á cabeza co petroleo do Prestige.
Non ten importancia, semella. É simplemente unha moda, que parece politicamente incorrecto atallar.♦

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

Moon Cresta
toca con
Orangotang
–na foto–
no Passos
Manuel do
PORTO esta
quinta 
feira 28.

Pat Metheny
–na foto–

& Brad
Mehldau Trio

tocan no
PORTO o
vindeiro

sábado 7 de
xullo.
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é que moita xente
pensa que é inútil.

Pois ben, teñen razón. Inútil
quere dicir que non xera be-
neficios a curto prazo e usar
o galego non é un negocio

inmediato. Ora ben, o útil se-
ría cimentar as rías e gañar
terreo urbanizábel. Imaxí-
nense  o que gañaría A Coru-
ña que ten pouco chan ou Vi-
go que é todo en costa. Útil
sería derrubar todas as igre-

xas de Santiago, empezando
pola catedral, e construír to-
rres para apartamentos. To-
das esas obras serían rendí-
beis a curtos prazo. O mes-
mo pensaba o que matou a
galiña dos ovos de ouro.♦
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Obxección
XOSÉ A. GACIÑO

Nacido para opoñer-
se ao uso das ar-
mas e, como con-

secuencia, para negarse a
prestar o servizo militar, o
concepto de obxección de
conciencia foi estendendo
progresivamente o seu
campo de aplicación e
agora o mesmo serve para
que un médico se negue a
practicar un aborto legal
(polo menos na sanidade
pública) ou para que cer-
tos pais, animados pola
maioría dos bispos, se ne-
guen a que os seus fillos
reciban unha determinada
sinatura, a da Educación
para a Cidadanía. 

As razóns para obxec-
tar o uso das armas respon-
dían a profundas conside-
racións éticas ante o feito
de matar. Certos grupos re-
lixiosos (como os cuáque-
ros e, máis recentemente,
as testemuñas de Xehová,
entre outros) e laicos paci-
fistas defenderon esa pos-
tura con valentía, asumin-
do que ían ser perseguidos
e encarcerados. 

Nun primeiro momen-
to, a represión dese tipo de
condutas víase como natu-
ral: considerábase traizón
e covardía. Pero, pouco a
pouco, a visión dos horro-
res da guerra foi impoñén-
dose á retórica militar e
patrioteira e as autoridades
empezaron a non descuali-
ficar a obxección pacifista,
pasando a argumentar que
era moi difícil comprobar
a pureza de motivacións
dos obxectores e que, por
tanto, admitir esa dispensa
era abrir unha porta á de-
serción masiva de simples
oportunistas comodóns.
Non deixaba de ser unha
maneira indirecta de admi-
tir que o exercicio das ar-
mas estaba a perder intere-
se e prestixio social.

Evidentemente, nin-
guén vai ir agora ao cárce-
re por non querer estudar
Educación para a Cidada-
nía. E, se conseguen mobi-
lizar moitos obxectores an-
ticidadáns, pode que nin
sequera lles afecte no seu
expediente académico: ha-
bería algunha negociación
para evitar liortas excesi-
vas. De algo ten que servir-
lle á dereita que este gober-
no crea na vía do diálogo.

Pero, nese caso, a al-
gúns (espero que a moi-
tos) nos quedaría a pro-
funda decepción de com-
probar que un elevado
número de concidadáns
non comparten os valores
democráticos e queren in-
culcarlles aos seus fillos
certas doses de intoleran-
cia e de xustificación de
tratos discriminatorios. 

Fronte aqueles obxec-
tores contra a guerra,
abertos á vida e á esperan-
za, estes novos obxectores
contra a cidadanía se ce-
rran ao entendemento e ao
respecto aos demais.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Remedios Carrera, tamén co-
ñecida como Reme Remedios,
dirixe a galería ponferradina
de Dosmilvacas.arte, que estes
días organiza unha mostra que
consiste nun encontro artísti-
co, literario e gastronómico.
Nesta entrevista explícanos que
ten que ver a comida coa arte.

A este paso, algún día as gale-
rías de arte serán bibliotecas e
as librarías serán restaurantes.
Algo así pretenden as xorna-
das AlimentArte.

Non exactamente. Si que é
verdade que a arte tende a desli-
mitarse e é por aí por onde imos.
Esta é unha idea que xurdiu do
poeta Igor Lugrís, que está a vi-
vir en Ponferrada. A miña gale-
ría, Dosmilvacas.arte, conside-
rou interesante a súa proposta de
desenvolver un mostra mestu-
rando formas de expresión cultu-
ral porque pensamos que podía
ser divertido. Fixemos unha con-
vocatoria a artistas para que
presentasen algunha obra rela-
cionada coa gastronomía e orga-
nizamos unha serie de activida-
des lúdicas coa arte, a literatura e
a cociña como obxectivo.

Que ten que ver a cociña
coa arte e a arte coa cociña?

No modo en como se fan as
cousas. Tanto á hora de cociñar
como de degustar pode haber un-
ha compoñente artística.

Antes había toureiros inte-
lectualizados, agora hai coci-
ñeiros intelectualizados.

Non penso que teña moito
que ver a profesión dunha persoa
coa cantidade e calidade de in-
formación cultural que manexa.
Pode que haxa un boom da coci-
ña, mais coido que iso non mar-
ca a pauta cultural... Os medios

de comunicación parecen intere-
sados en facer promoción do fe-
nómeno dos cociñeiros, mais só
é unha moda.

Vostedes son un pouco
máis cucos, inventaron aquilo
de Que cociñen eles! (os co-
mensais).

Era o que pretendiamos, que
actuase o espectador pasivo, que
a xente se atrevese coa arte. Pen-
samos que a través da gastrono-
mía era moi fácil facelo porque
todos temos acceso a ela, de mo-
do que o día trinta temos unha
cea na que cada comensal trae un

prato artístico para degustármolo
entre todos.

Unha instalación efémera.
Exactamente, un happening,

os pratos durarán o que tardemos
en comelos.

Efémera é toda a comida,
agás as conservas e o viño.

Mentres non as abra nin-
guén...

Pretenden facer unha apro-
ximación “a mundos próximos
e que están lonxe, imprescindí-
beis e necesarios”. A comida é
necesaria, a arte non.

A arte é necesaria depende
para que. Éo despois de suplir as
necesidades básicas, entre as que
está alimentarse. A cultura tamén
alimenta.

Non me veña con aquilo de
alimentar o espírito!

Pode chamalo así, non me di-
ga que non hai necesidades pos-
teriores como o acceso ao afecto
ou á cultura.

Canto máis ricos e ociosos
estamos, máis retorcemos as
cousas.

Non hai que confundir estar
ociosos con isto. Cando temos
tempo e recursos podemos fa-
cer cousas boas para todos, pa-
ra o conxunto da sociedade,
aínda que tamén haxa quen fai
o contrario.

No Bierzo teñen tradición
de comida e de literatura. O pai
Sarmiento era de Vilafranca.

Mais desde AlimentArte non
imos por aí, no sentido de inda-
gar na tradición cultural. Con es-
ta iniciativa temos unha voca-
ción máis social. Pretendemos
poñer de manifesto como co tra-
ballo en común podemos enri-
quecernos socialmente todos a
través da contribución de cada
un de nós de obras gastronomi-
camente artísticas.♦

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.

A  N O S A  T E R R ACE NTRAL LITERARIA

Reme Remedios
‘Cociñar e xantar é igual que facer un happening’




