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O SOÑO DA FEBRE
Miguel Anxo Murado

Partindo dun episodio real da súa vida
(un ataque febril no C airo), Miguel Anxo
Murado vai presentando unha galería de
historias sorprendentes, sempre presididas
pola pantasma da febre. N a liña de
Memoria de derribos, o autor volve
explorar así o seu persoal universo
imaxinario nun libro no que é a atmosfera
a que “cose como un fío” as diferentes
narracións coa historia principal.

GALIZA NON NECESITA MÁIS ANUNCIOS DE PLANOS ESTATAIS

senón o compromiso do goberno central. E o compromiso, así nolo indica a historia, ten moi pouco que ver coas boas palabras e
cos anuncios de ministros e presidentes. O compromiso real só se
reflecte nos orzamentos. Aí debe falar con claridade o Goberno
Zapatero. As perspectivas non son alentadoras despois das últimas visitas a Galiza de membros do executivo español. A mesma
retórica de sempre, que no caso do responsábel de Industria, Joan
Clos, nin chegou sequera a boas palabras, porque se nega a intervir como goberno. Deixa todo en mans da oferta e da demanda.
Sobre os gasodutos, que decida Enagás. E sobre as liñas de alta
tensión e evacuación eléctrica, Rede Eléctrica. Si decide, en cambio, o Goberno central sobre que Astano non pode construír barcos civís, ao tempo que se impulsa o naval de Cádiz. Ante esta situación, a Xunta debe tomar unha actitude de firmeza e a sociedade de reclamación activa, comezando polas distintas organización sindicais, empresariais e cidadás. Seguramente, coas eleccións xerais á volta da esquina, hai territorios que van pesar moito máis. Galiza corre o perigo de quedar afastada unha vez máis
no reparto orzamentario que ben logo se vai negociar. Non se trata só de que non baixe do 8%, senón de apuntalar investimentos
como os do AVE que impidan a paralización do proxecto.♦

A empresa editora
celebrou
Xunta de accionistas

A Nosa Terra
anuncia
a creación
dun diario
dixital e
a renovación
do semanario
(Páx. 14-15)
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Promove unha escola galega separada da española

‘Tan gallego como el gallego’ opta polo
modelo educativo segregacionista vasco
H. VIXANDE

O manifesto da organización “Tan gallego como el gallego” proclama a esta forza como defensora dos “dereitos dos pais e da liberdade de expresión dos profesores”. Para garantir o dereito dos pais opta por un modelo educativo segregacionista, semellante ao vasco, cunha escola en galego e outra en castelán separadas.
A segregación entre comunidaO defendido por
des educativas é o modelo que “Tan gallego...” atópa- P E P E C ARREIRO
propoñen tanto os redactores do se co problema da
manifesto de “Tan gallego como existencia de sentenel gallego” como os dirixentes zas do Tribunal Consda organización. Quen queira titucional que sinalan
que os seus fillos
que o
reciban clases en
dereito
castelán, deberá
a escoara ‘Tan gallego ller linir a un centro destas
caracterísgua no
ticas,
mentres como el gallego’
ensino
que quen desexe o bilingüismo
n o n
que as clases seforma
xan en galego, harmónico
parte
que matricule os
do derapaces nunha es- resulta falaz.
reito á
cola galega. É o
educamodelo educativo
ción.
á carta que funPor ouciona no País
tra banVasco, onde hai unha terceira da, o Constitucional
opción de educación mixta.
tamén indica que lle
“Tan gallego como el galle- corresponde á Admigo” parte da premisa de que os nistración educativa
pais teñen dereito a elixir o idio- decidir como se imparma oficial co que se forman os ten as distintas mateseus fillos e que os ensinantes rias do ensino e neste
teñen dereito a se expresaren na capítulo está incluída a
lingua oficial que o desexen. lingua. É máis, no caAsí o indica o manifesto que es- so de optar polo modetá publicado na
lo edusúa páxina web,
cativo
aínda que algúns
segredos seus dirixenon esta proposta g a d o ,
tes matizan que
quen lle
só defenden o de- camiñariamos
garantireito dos pais a
ría aos
cara
a
dúas
elixiren o idioma
alumde escolarización comunidades,
nos que
dos seus fillos,
a metamais en ningún cada unha
de do
caso o dereito á
curso
coa
súa
lingua.
liberdade de exos seus
presión duns enprofesinantes que son
sores non ían de- festo de “Tan gallego como el
funcionarios públicos someti- cidir expresarse nunha lingua gallego” reclama o dereito dos
dos á autoridade educativa. Esta que eles non escolleron? De fei- docentes á liberdade de expreúltima non deixa de ser unha to, a actual lexislación galega sión.
En realidade, para “Tan gapostura individual, porque o obriga os ensinantes a coñecer
manifesto sitúa no mesmo plano o galego e esta condición teñen llego como el gallego” o bilindereitos dos pais e dereitos dos que aceptala ao presentárense güismo harmónico resulta faensinantes.
ás oposicións. Porén, o mani- laz. “Podemos camiñar cara un

españois teñen a obriga
de coñecer o castelán.
Para compensar unha
norma constitucional
que pon o galego en inferioridade de condicións –non existe a obriga de coñecelo–, está a
política de discriminación positiva do Decreto
do galego.
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Un conflito que non ten contento ao PP
Fontes de “Tan gallego como el
gallego” sinalaron que na actualidade esta entidade atópase
nunha situación de compás de
espera. Hai que sinalar que “Tan
gallego...” non se considera unha organización nin unha asociación. “Somos unha iniciativa”, indicou un dirixente. “Unha iniciativa que defende o dereito dos pais a elixir o idioma
de escolarización dos seus fillos, sen prexuízo de que exista
unha materia de castelán ou de
galego que permita o coñecemento desas linguas”, engaden.
“Tan gallego como el gallego” é, polo tanto, unha iniciativa
para defender o dereito a elixir
idioma de escolarización por parte dos pais, pero os seus portavoces son ensinantes. “Ninguén

quería dar a cara por medo”, de- nón un pequeno grupo de diriféndense os profesores. Medo a xentes que están en contacto teleque?, nunha sociedade libre na fónico. “Non estamos estruturados xerarquicaque en todas as
mente”, sinalan
plataformas hai
os seus portavoenfrontamentos
a recollida
ces, “mais as perpara ser o portasoas que particivoz. “O medo é
de
sinaturas
paremos nesas tolibre”, explican.
mas de decisión
Esta iniciati- contra o Decreto
seremos os que
va ten que decidir nas próximas do galego no ensino estivemos máis
implicados na resemanas que pacollida de sinatusos dará no futu- figura boa parte
ras”, engaden.
ro. Isto, segundo da ala dura do PP.
fontes da direcMotivacións
ción, implica ter
un proceso de reflexión e ofrecer alternativas. De Por outra banda, as motivacións
todas as formas, quen se encarga- de parte dos que se sitúan arrerá de abrir ese novo proceso non dor de “Tan gallego como el gaserá un órgano asembleario, se- llego” teñen como referentes a

N

Catalunya e o País Vasco e as
opcións castelanistas que alí
agromaron. Saben que escoller
un modelo como o vasco podería conducir a unha situación de
enfrontamento social, mais tamén son conscientes de que é
nese contexto onde unha opción
política centralista ten máis posibilidades. A contribución do
modelo catalán dálle a esta organización as claves para constituír unha forza política que teña éxito relativo nunhas eleccións, como aconteceu con Ciutadans de Catalunya. Este partido naceu despois dun proceso
de axitación política que empregou como argumento unha suposta situación de imposición
do idioma catalán, como agora
afirma “Tan gallego como el ga-

llego” que se dá no noso país.
Aínda que non todos os dirixentes de “Tan gallego como el
gallego” comparten este punto
de vista, na recollida de sinaturas contra o Decreto do galego
figura boa parte da ala dura do
PP. No caso de que esta forza
decidise soltar lastre e desfacerse dos sectores máis antigalegos, a constitución como partido político, ao estilo de Catalunya, podería restarlle votos ao
PP e situalo nunha posición
máis feble.
Neste contexto, as políticas
de reequilibrio no que atinxe
ao idioma que leva adiante o
Goberno de coalición do PSOE
e o BNG non fixeron máis que
acentuar as divisións na dereita galega.♦

Preparan unha campaña contra os libros de texto en galego
Sectores de “Tan gallego como
el gallego” preparan unha estratexia para desacreditar os libros
que se publiquen en galego nas
materias que o novo Decreto do
ensino regula. Contan con que a
falta de tempo para preparar as
novas edicións leve a que haxa
traducións masivas e que se rexistren erros que permitan facer
unha caricatura do modelo educativo bilingüe e defender o
castelán como única alternativa
“científica” fronte a un galego
reservado para a materia de lingua galega.

A

gardan que
nos libros
de matemáticas
aparezan expresións
como ‘cinco elevado
ao caldeiro’
no canto de ‘cinco
elevado ao cubo’.
PA C O VILABARR O S

Un dos erros que contan que
se produza sería na materia de
matemáticas. As présas dalgunhas editoriais levaríanas a unha
adaptación dun libro en castelán.
Isto, combinado co uso dun tradutor automático, podería dar lugar a que se colasen expresións
como “cinco elevado ao caldeiro”, en lugar de “cinco elevado
ao cubo”. Un redactor do manifesto de “Tan gallego como el
gallego” mencionou en concreto
ese erro como un dos probábeis.
“Xa hai casos”, anunciou.
O uso de ferramentas informáticas como os tradutores automáticos está moi estendido. En
Galiza, o Seminario de Lingüística Informática da Universidade
de Vigo hai anos que dispón dun
destes tradutores. Trátase dun
programa de gran calidade, mais
é unha ferramenta que precisa

dunha revisión coidadosa por
parte dunha persoa que se dedique á tradución. Un uso apresurado deste tipo de programas pode dar lugar a erros.
Unha razón para atrasar a apro-

bación do Decreto do ensino en galego era impedir que se puidese publicar antes do remate do curso e
non facilitar a formación do profesorado e a edición de material didáctico acaído á nova situación.

O Decreto do ensino en galego atopou varios atrancos no
seu camiño antes de que se
aprobase. Un deles foi o atraso
co que o Consello Consultivo
entregou o seu informe, aínda

que a Xunta lle pedira que empregase un procedemento de urxencia para concluílo o antes
posíbel e conseguir a aprobación desa norma a principios do
pasado mes de xuño.♦

‘Tan gallego como el gallego’ rectifica a A Nosa Terra
H. VIXANDE
A información ofrecida por este
xornal no pasado número incomodou a distintos sectores de
“Tan gallego como el gallego”
polas imprecisións nas que consideraban que incorría e por entrar en cuestións de tipo de persoal. Fontes de “Tan gallego...”
negaron que a profesora do instituto Santo Tomé de Freixeiro
de Vigo Carme Arenas formase
parte desta “iniciativa”, que é
como eles a designan. É posíbel
que a súa sinatura figure entre as

máis de 20.000 que presentaron
na Consellaría de Educación,
mais non está integrada nin na
dirección nin na entidade.
Entre as precisións feitas a
este xornal está que a dirixente
e profesora do instituto Santo
Tomé, Gloria Lago, só ten un
fillo, e non varios, escolarizado
no ensino privado concertado.
Respecto a esta ensinante, as
mesmas fontes negaron os seus
“bandazos políticos” e afirmaron que en ningún momento a
dirección do instituto lle cha-

mou a atención por subirse aos
autobuses do centro para repartir propaganda porque, indican,
non o fixo, tan só entregou información de “Tan gallego...” a
pé de rúa.
Tamén houbo precisións en
torno a Xosé Manuel Pousada e
as súas relacións familiares. Na
información indicábase que o
seu pai, Manuel Pousada, hoxe
falecido, fora membro da Unión
do Povo Galego. Para unha fonte, ese dato, expresado illadamente, podía interpretarse como

que o dirixente de “Tan gallego...” fora o fillo que lle saíra ra,
cando o antigo militante da
UPG deixara esa organización
nos anos setenta e mudara a súa
posición política de forma paulatina cara o liberalismo. No
que atinxe a esta postura, o liberalismo, esas mesmas fontes negan que Xosé Manuel Pousada
fose ultradereitista, como sinalaba este xornal, e afirman que
se trata dun demócrata liberal
que lle outorga ao Estado un papel subsidiario.♦
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O PP pide a redución do ensino
en galego na zona rural
H.V.
Tras desmarcarse, no último
momento, do consenso que
deu lugar ao Decreto do galego
no ensino, o PP ofreceu unha
alternativa de difícil aplicación como é un equilibrio absoluto nas materias que se ensinen en cada lingua. A proposta
levaría a unha forte redución
do galego nas zonas rurais.
O Partido Popular tratou de enrocarse tras o seu abandono do
consenso de todos os partidos
sobre o Decreto do galego no
ensino e ofreceu unha alternativa que pretende desmarcarse da
imaxe de estar en contra do galego. Os cambios que reclama
son a protección dos dereitos
lingüísticos dos alumnos para
poder elixir en que idioma se
relacionan cos seus profesores e

o equilibrio entre as dúas linguas para que non se dea o caso
de que o galego sexa o idioma
de todas as materias agás da de
lingua española.
O PP emprega como argumento a necesidade de acondicionar o Decreto ás recomendacións do Consello Consultivo,
un órgano que lle puxo unha serie de tachas pero que admitiu
que o fondo do texto non entra
en contradición coa legalidade
vixente.
A reclamación da protección
dos dereitos lingüísticos dos
alumnos para decidir como se relacionan cos profesores e en que
idioma fan os seus exames coincide cunha das críticas que formulou “Tan gallego como el gallego”, que aludiu ao dereito a
faceren o exame na lingua que
mellor dominan porque se están

a xogar as súas cualificacións
académicas. Aínda que a Xunta
non entrou a considerar a proposta do PP, a Consellaría de
Educación si lembrou que non se
trata de vulnerar os dereitos de
ningún alumno, senón de garantir a súa competencia lingüística.
Respecto ao equilibrio nas
materias que se imparten en cada
lingua, o PP admite que como
mínimo se empregue o galego na
metade das mesmas, mais matiza
que ese tamén ten que ser o máximo. Esta opción non só é de difícil aplicación porque exactamente sempre habería que impartir a metade das materias en
galego e a outra metade en castelán, senón que ademais supón un
recorte no uso do galego nas zonas nas que predomine a lingua
da Galiza, que veñen coincidir
coas áreas rurais.♦

Alberte Núñez Feixóo.

A.G . N .

Presidente da Confederación de Pais nos Colexios Públicos

Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

Virxilio Gantes

Carlos Callón

‘Temos que educar os nosos fillos na tolerancia’

‘Ten que haber unha mínima igualdade entre as dúas’

O Decreto 124/2007, do
28 de xuño, regula o uso
e promoción do galego
no sistema educativo.
Que consideración teñen
dende a Confederación
de Pais de Alumnos dos
Colexios Públicos de Galicia (CONFAPA)?
Para nós é un valor
moi positivo, pero non hai
que esquecer que é un decreto de mínimos. Galiza
é unha comunidade autónoma na que hai dous
idiomas oficiais, e é lóxico que a metade das clases sexan en galego. Os
rapaces, unha vez rematado o ensino, deben ter a
capacidade de expresarse
nunha ou outra lingua,
sen perxudicar ningunha
das dúas. Temos a dúbida
tamén de se será efectivo
porque pode haber centros e mestres que pasen
do decreto ao non ter eles
mesmos os coñecementos
suficientes para impartir
as clases en galego.
Están de acordo coas medidas que se establecen nel e que o 50%
das clases sexan impartidas en galego?
Estamos de acordo,
pero debemos facer un
apuntamento, e é que este
decreto chegará a ser
efectivo dentro dun ou
dous anos. Unha vez rematados os estudos de secundaria sería un fracaso
que os rapaces falasen
máis castelán que galego.
Por outra banda, non estamos de acordo no tocante á lingua materna:
¿un neno debe ser educa-

Esta sendo o Plan de
Normalización Lingüística efectivo?
O Plan é un documento de traballo, o problema
é que ese proxecto continúa na súa inmensa maioría sen cumprirse. Hai partes positivas, como o tema
do ensino, que xa ten desenvolvemento legal, co
recente decreto que se
aprobou. Debe ser aplicado por todos os centros
educativos, e aí xoga un
papel moi importante a
propia Administración.
Aínda que é un decreto de
mínimos, tenta garantir
que todos os rapaces e rapazas teñan a capacidade e
as competencias comunicativas mínimas na lingua
propia de Galiza.
Acusa ao PP de antigaleguista por non levar
a cabo un proxecto político para a educación e
a cultura e califícaos como enterradores do galego...
Teñen vocación diso.
Viuse durante o goberno
de Fraga, cando se facían
determinados ‘paripés’,
brindes ao sol, representacións públicas de “¡canto
se vai facer polo galego!”,
e ao final o que se dicía
non se levaba á práctica.
Había un decreto de mínimos sobre a galeguización do ensino que era
moi elemental pero que
non se facía cumprir. A
Lei de Normalización
Lingüística vótase no seu
día a favor porque se sabe
que non se vai cumprir.
Co Plan de Normaliza-

do en galego ou en castelán? Este decreto establece que o claustro debe
impartir máis asignaturas
en galego. Nós consideramos que o consello escolar debe decidir tamén
neste aspecto.
Pensan que o galego
se convertirá desta maneira no idioma base da
aprendizaxe? Garantirase desta forma a capacidade comunicativa
en galego dos alumnos?
Se se leva a cabo e se
ve detidamente, si. Pero
temos tamén a desconfianza de que poida chegar a predominar máis o
galego que o castelán.
Unha pequena interpretación que facemos é que a
implantación do galego
nas grandes urbes, onde
dende sempre os nenos e
nenas foron educados
maioritariamente en castelán, debe facerse de
maneira progresiva. O
galego ten un determinado valor social, e non debemos negar a existencia
desta lingua. Dende as
Asociacións de Pais de

Alumnos non estamos en
contra do ensino en galego. O que ocorre é que
podemos atoparnos con
mestres galego falantes e
tamén con mestres castelán falantes.
Hai quen consideraba a escola un factor de
desgaleguización...
Ten a súa lóxica. Se
nos fixamos na idade media dos mestres, esta é
bastante elevada. Nos
anos nos que estudaron a
súa carreira non había
asignaturas en galego.
Neste sentido, os mestres
deben reciclarse, facendo
cursos de galego por
exemplo. Se temos este
decreto é para que se cumpra e non que priorice unha lingua sobre a outra.
Hai algo de negativo
no ensino en galego?
Agora están xurdindo
agrupacións que ven
excesiva esta medida.
Mobilízanse ao igual
que os que defenden o galego. Nós o que temos
que facer é educar os nosos fillos na tolerancia e
non impoñerlle o galego
ou o castelán. Hai un debate e é que estamos nunha comunidade autónoma
bilingüe. Consideramos o
ensino en galego e castelán como algo obrigatorio, e non hai que
priorizar un sobre outro.
E ademais tamén deben
ter un dominio do inglés,
o que garante unha ensinanza de calidade. A tolerancia é a que debe marcar o ensino dos rapaces e
rapazas galegos.♦

ción Lingüística acontece
o mesmo: vótase a favor,
dise que se impulsa e conséguese que haxa apoio
unánime pero hai interese
en que non se desenvolva.
O PP participa nestes consensos e en canto ve que
poden aplicarse, como foi
o caso da tradución legal
do Plan, retíranse. A súa
intención é que o galego
desapareza ou sexa un
adobío sen importancia.
Non consideran o galego
unha lingua normal e un
dereito. Nós consideramos que no ensino ten
que haber unha mínima
igualdade entre o galego e
o castelán.
Chegarase a acadar
a plena galeguización
da docencia ao ampliar
a porcentaxe de horas
impartidas en galego?
O obxectivo é que o
galego sexa a lingua vehicular do ensino, algo que
está recoñecido polo Consello de Europa para Galiza, no que o ensino na nosa comunidade debería ser
en galego. O noso obxectivo inmediato é que na co-

municade educativa o decreto que se acaba de aplicar sexa cumprido, cun
mínimo do 50% das materias en galego. Pero sabemos que é un proceso paulatino até cumprir completamente a Carta Europea
das Linguas.
Acabar coa diglosia
e acadar cando menos o
bilingüismo é o seu obxectivo...
O bilingüismo a nivel
social realmente é imposíbel. O que sería un paso
adiante é que, ao rematar o
ensino, os rapaces e rapazas sexan capaces de expresarse en galego e en
castelán de igual maneira.
É o obxectivo inmediato:
dúas linguas cooficiais,
coas mesmas capacidades
de expresarse, ler e escribir. Para iso, nalgúns casos non basta co 50% do
ensino en galego, porque
nos medios de comunicación, nas empresas...
maioritariamente se emprega o castelán.
Como conseguir que
exista unha demanda
real de comunicación en
galego?
Nestes momentos hai
moita máis demanda que
oferta. Hai moita máis
xente que fala galego que
medios que transmiten a
información en galego, e
hai máis xente demandando información na nosa lingua que medios que
o fan. Hai razóns empresariais ou ideolóxicas para que iso non sexa así.
Non é certo que sexa debido á demanda.♦
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P. C O N DE

Ermitas Valencia
‘A galeguización que nos outros concellos se fixo
nos anos oitenta, na Coruña ímola comezar no 2007’
PERFECTO CONDE

Ermitas Valencia é concelleira de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística do Concello da Coruña. Aos 30 anos asume o compromiso de favorecer a galeguización dunha cidade que nas últimas dúas décadas foi usada como cabalo de Troia da oposición á lingua propia.
Mocidade, solidariedade e normalización lingüística. Vaia reto non?
É. Porque hai que empezar
dende cero. Tanto nunhas cousas
como nas outras e con moito traballo por diante, sobre todo no
de normalización.
Teñen relación as tres cousas?
No que toca á mocidade e
normalización pretendemos que
si porque, aínda que o galego na
Coruña segue vivo e se utiliza
como lingua habitual, no ámbito
da mocidade hai un baixón moi
grande de galegofalantes, e o que
imos procurar é xuntar estas dúas cousas para impulsar políticas
concretas cara á mocidade e,
dende logo, en galego para que o
noso idioma teña preponderancia. Non é unha coincidencia
simple o destas competencias. É
algo que quixemos facer así.
É un tópico pensar que A
Coruña é a cidade menos galeguizada de todas?
É un tópico porque, a pesar de
que dende a institución municipal
veuse dando esa imaxe, mesmo
de cidade antigalega, por moitas
barbaridades que se dixeran dende o pazo de María Pita, o galego
seguiu vivo e é o idioma que se

escoita nos barrios. Mais tamén é
claro que cunha diglosia importantísima. Sempre se utiliza o galego no ámbito máis público de ir
á praza mercar o peixe ou de ir falar cos veciños, pero se se ten que
vir a María Pita facer unha xestión, o que lle chama a xente na
Coruña ir ao centro, fálase moito
en castelán. Eu penso que vai haber un punto de inflexión moi importante posto que, dende o Concello da Coruña, a información e
as formas de dirixirse o Concello
á cidanaía van expresarse en galego. A xente ao chegar a María Pita vai ver que o Concello tamén
funciona en galego.
Vai ser moi difícil levar a
cabo este proceso de recuperación oficial do galego?
Somos unha Administración
de máis de mil traballadores, con
todo o que iso supón nun concello que non é pequeno. Os problemas non se amañan con catro
correctores e dez tradutores. Ten
que haber intención política de
recuperar o idioma. Por parte do
BNG e da miña concellaría temos toda a vontade do mundo de
sermos moi coidadosos neste
uso. Eu non aspiro a que en setembro todo estea en galego. Vai

ser algo paulatino. O que hai que
vixiar é que o paulatino non impida que se vaian facendo cousas
novas. E, sobre todo, o tema do
respecto á lei no ámbito da toponimia, que é algo de caixón e no
que non se pode ceder. Hai que
cumprir a lei. E xa está. Logo, o
uso que cada quen faga do idioma ou de falar nas roldas de prensa pois eu penso que vai ir máis
amodo, igual que o uso do funcionariado no mostrador. Nós tamén temos a responsabilidade de
darlle a ese funcionariado ferramentas para que poida utilizar o
galego. A maioría ten os cursos
que fai a Xunta pero nunca puxo
en práctica o uso do galego escrito. Se cadra a nivel oral si. Temos
que facer cursos internos. A vontade dos funcionarios é boísima.
O respecto á lei do que acaba de falar significa que vai rematar a diglosia na que viviu o
topónimo?
Hoxe en día aínda está todo
con iso de Ayuntamiento de La
Coruña-Concello da Coruña. Nós
queremos que, a partir de agora,
sexa Concello da Coruña. Esa
existencia de La/A ten que desaparecer. Os entes locais neste país chámanse concellos e teñen

que ser concellos. É A Coruña
porque é A Coruña. E nada máis.
Tampouco imos facer sangue
deste tema nin leña da árbore caída, pero vai ter que ser algo que
se cumpra e punto. De feito, dende que Francisco Vázquez marchou ao Vaticano, algún cambio
deuse, aínda que fose pequeno.
Por que se chegou a esta situación que agora hai que corrixir?
Porque durante moitos anos
utilizouse politicamente este tema. Utilizouno o goberno de
Vázquez como un piar do españolismo en Galiza chegando nese
camiño a situacións moi graves.
E mesmo delitivas. Icumpríronse sentenzas a respecto
do topónimo.
Por suposto, e, de feito, aínda
temos pendentes dous recursos
que se está pensando como resolver. Hai un que está a piques
de saír é está claro que non lle
van dar razón ao que naquel momento pedía o Concello. É algo
que temos que negociar cos socios de goberno. O ideal sería
que se retirasen os recursos. Hai
unhas declaracións recentes da
Mesa dicicindo que teñen toda a
boa vontade de retirar o recurso

que tamén presentaron eles por
incumprimento dunha sentenza
que levan gañando varios anos.
Que ideas básicas vai aplicar na promoción do galego?
Aos dous días de chegarmos
ao goberno, solicitámoslle á
Xunta axudas para normalizar a
lingua. A nosa idea é constituír
un Servizo de Normalización
ben dotado de persoal. O primeiro ano seguramente vai ter que
adicarse á prestación interna de
axuda aos traballadores do propio Concello. A nosa prioridade
é normalizar o idioma dentro do
Concello, corrixir toda a toponimia e non só o nome da institución. O rueiro da cidade está
cheo de nomes de rúas como
Mellid, Avenida de Arteijo, Río
Jallas e barbaridades así. Hai que
corrixir todo iso. A min o que
máis me preocupa é que a comunicación coa cidadanía se faga
en galego e, por outro lado, que
ese servizo de normalización tamén leve a cabo actividades cara
a fóra para promover e prestixiar
o idioma. O que noutros concellos se fixo nos anos oitenta neste ímolo comenzar no 2007.
Que apostas vai facer pola
mocidade da Coruña?
O único que existe agora é un
Centro de Información Xuvenil
no Fórum Metropolitano que a
verdade é que funciona bastante
ben e mesmo é un referente porque foi o primeiro que se puxo a
andar en Galiza, pero pensamos
que con iso non chega. Temos varias propostas encamiñadas sobre
todo a darlle servizos á mocidade.
Temos un problema abondo grave
vencellado ao lecer nocturno e
hai que facer algo tamén niso.
Imos ter unha colaboración estreita coa Dirección Xeral de Xuventude. Na Coruña hai máis de
400 grupos musicais anotados na
nosa base de datos e queremos facer un bo traballo con eles mesmo
intentando entrar na rede galega
de locais de ensaio para que haxa
promoción destes grupos. Imos
promover moito a participación
da mocidade na vida pública.
No que toca á solidariedade, precisa A Coruña de altos
niveis de solidariedade?
Na nosa cidade hai unha bolsa
de pobreza nada desdeñábel. A
Coruña ten unha cara, que é a que
dá cando se entra nela pasando
polos Cantóns e polos xardíns de
Méndez Núñez, e logo hai outras
que corresponden aos barrios.
Aquí o único que temos é Inditex
e varias empresas de venda por
teléfono, que atravesan unha fonda crise por culpa da deslocalización. Hai que conciliar ambas as
caras. Porén, as miñas competencias en solidariedade van máis cara a fóra. O tema do voluntariado,
etc. Estamos estudando coa Xunta para colaborar no voluntariado
do monte galego porque pensamos que é moi importante
concienciar os habitantes da nosa
cidade sobre a problemática rural.
Como está a ser o feeling entre os distintos membros do goberno que agora hai na Coruña?
Polo de agora eses flecos dos
que sempre se fala aínda non se
puxeron enriba da mesa. Ou,
máis que nada, non se resolveron, pero por falta de tempo e
non por non deseñar as cousas.
Eu penso que vai haber moitos
flecos para concretar o acordo de
goberno, pero confío en que poderemos pornos de acordo.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

A rede é como a
ta berna , serve p ara
facer amiz a des, mais
tamén p ara botar a
and ar infundios. Un
dos últimos di que o
Actimel impide o
desenvolvemento d a
flora intestinal. O utro
que o Red Bull é
canceríxeno. Ambos
son falsos. Até sairon
médicos na televisión
p ara desmentilos.

Morreu hai pouco
don Xosé, crego
galeguista de Bande.
Contáballe a Elixio
Rodríguez que unha
vez unha vella
axoenllóuselle diante
para lle pedir que
cando morrese, por
favor, non lle oficiase
a misa en galego.
Don Xosé díxolle que
non se preocupase,
que chamaría a outro
cura. A vella pensaba
que a súa lingua era
como un farrapo de
andar por casa, non
valía para presentarse
ante Deus.

Unha p arte do PP
non está contenta coa
ruptura do consenso
sobre o ensino en
g alego. Din que
seguir as consignas
de M a drid xa lles fixo
perder as eleccións
en varios concellos.

A nena sahariana
atópase este mes en
G aliz a. A familia que
a acolle pasa con ela
as mañás en revisións

O ferrocarril esquecido
no Plano de Reequilibrio Territorial
ADELA FIGUEROA

No conxunto de medidas que o Goberno galego propón para garantir a cohesión do país bótase en falta unha aposta máis decidida polo tren como
medio de transporte prioritario entre as cidades do Atlántico e do interior.

R

evisemos o obxectivo do Plano de
Reequilibrio Territorial: “Impulsar
o desenvolvemento económico
equilibrado e sustentábel de Galiza reforzando a cohesión socio-territorial para corrixir os desequilibrios internos a partir
dun proceso de dinamización económica,
planificación e coordinación das actuacións das administracións públicas en infraestruturas, apoio aos sectores produtivos e equipamentos”.
Non entendo como se pode planificar
iso sen ter en conta para nada o ferrocarril.
Seguirei reclamando até ficar cansa ou
rouca un camiño de ferro ida e volta LugoSantiago. Un Camiño de ferro ida e volta
Monforte-Lugo. Un camiño de ferro ida e
volta Lugo-Vigo e, como consecuencia,
Lugo-Oviedo.
Non me vale como desenvolvemento
sustentábel continuar a investir en autoestradas. As autoestradas poden ser boas porque facilitan as comunicacións entre localidades afastadas. Mais teñen o seu duplo gume. Xa na súa construción prodúcese un excedente de CO2, que no seu uso se incrementa aínda máis. A maioría dos seus
utentes son automóbiles privados. Cada vez
que o coche pasa de 100 km/hora a produción de CO2 increméntase en proporción ás
dúas terceiras partes do seu consumo medio
(ese que figura na documentación do coche). As autoestradas non facilitan as comunicacións entre as pequenas vilas como as
nosas e favorecen o abandono das aldeas
que fican fóra do seu ámbito .
Os camiños de ferro en Galicia utilizan
aínda locomotoras diésel. Nada disto se di
nas 500 medidas do Goberno galego. Teñen máis de 30 anos de existencia e só fican funcionais en Galicia. No país que é
unha potencia en produción eléctrica. Os
transportes por ferrocarril representan a
única alternativa coherente co cumprimento do acordo de Kioto e coa loita contra o
cambio climático.
Para alén do esquecemento, grave, dos
camiños de ferro da Galiza –os aínda non
nomeados CAFEGA (coidado coas siglas....!)–, existen outras eivas nas 500 medidas. Cito: “Desenvolver o potencial urba-

no e produtivo do territorio, harmonizando locomotora ten que ser cambiada se o tren
as esixencias socioeconómicas coas ecoló- vai camiño da Meseta por outra moderna,
xicas e culturais”. Como se precatenaria a electricidade, contende facer isto, despois de
sumindo gran parte da electriarrasar o círculo lítico da Moucidade que se produce nos noillamento
rela? Dous anos parada a autosos montes a costa de ocupar a
estrada coa xustificación das
Rede Natura con aeroxenerada Galicia
escavacións arqueolóxicas para
dores, nos nosos ríos afogados
interior
acabar por meter as máquinas
polos encoros, ou nas centrais
no mesmo Día do Medio Ammáis contaminantes
é unha eiva térmicas
biente do 2007. Ou despois de
de España (As Pontes ou Meiarrasar o castro de San Cibrao
rama). Esta operación leva cerque afecta
para urbanizar a illa ligada a teca de unha hora.
ao seu
rra por unha pequena estrada.
Cando escoito falar do AVE,
Ou despois de legalizar as canaínda considerando este tren coteiras do Courel de La Campa, desenvolvimento. mo importante, sen que antes tecomo xa ten denunciado repetiexistido unha rede de camiLugo, unha ña
damente ADEGA.
ños de ferro galega, penso naAínda non está reparado toquilo de non ter pan e andar a
cidade
do o desastre urbanístico deste
comprar postaliñas. Neste plan
considerada
verán, en que eivas herdadas da
faltan os pés postos realmente
anterior Administración Fraga,
no país.
estratéxica
sometidas as cheas e choivas de
Porque falta o máis imporfins de agosto sufriron os rigo- polos romanos, tante: facer que as comunicares da natureza. Non o esquezacións sexan realmente sociais,
sen tren que a sostíbeis, prácticas, integramos, esta sempre reclama o seu
lugar. Mas sófreno especialdoras do territorio, baratas, e
mente os pobres. Aínda non vi- comunique, fica unha cousa importante: o transmos no cárcere os responsábeis
non é unicamente para
condenada a porte
daquela desfeita, nin da desfeita
nos comunicar cos de fóra. Tado Prestige nin de ningunha perder o camiño mén é necesario, imprescindídesfeita ambiental provocada
bel para nos comunicar entre
do progreso” nós. Non é só para nos comunipola má administración dos
bens públicos.
car con Madrid. Tamén é imTerá que ser a sociedade a
portante comunicarnos co norte
que repare os danos provocados
(Asturias, Cantabria, País Vaspola especulación e o lucro prico e Francia) ou co sur (Lugo,
vado. Ou sexa os pobres a pagar
Ourense, Portugal, etc.) Convías desfeitas dos ricos.
doos a que intenten ir en tren a
Outra cita: “Reforzar a coheSalamanca desde calquera cisión económica e social entre tedade da Galicia.
rritorios, garantindo uns niveis
O illamento da Galicia intede calidade de vida equivalentes
rior é unha eiva que lle afecta ao
para o conxunto da poboación”.
seu desenvolvimento. Lugo é
A intención é boa. Eu subscribo ese unha cidade que foi considerada estratéxica
mesmo obxectivo. Mas é incompatíbel co polos romanos. Sen tren que a comunique fiestado actual das infraestruturas. Mentres ca condenada a perder o camiño do progreso
existe un tren TRD (diésel) entre A Coruña que van tomar outras vilas de Galicia. Logo
e Vigo cada 30 minutos máis ou menos (19 xa non terá hipótese de desenvolvimento.
cada día), só existen dous entre Lugo e A
No Plano de desenvolvimento fican taContinúa na páxina seguinte
Coruña, até Monforte. En Monforte a vella

‘O

Cartas

O voto emigrante
Sempre defendimos e defenderemos non só o dereito ao voto dos
emigrantes senón tamén dos fillos,
incluso dos netos. Logo puxémonos á fronte non só da reivindicación dos dereitos políticos senón
en mobilizar a nosa colectividade
para reclamarlle ao Estado español
o cumprimento de demandas económicas, sociais e sanitarias na
procura de mellorar as condicións
de vida dos emigrantes na Arxentina. Isto recoñeceuno xenerosamente a colectividade, que votou
maioritariamente a lista da Asociación polos Dereitos do Emigrante que me tocou encabezar.
Todos os sectores políticos galegos critican o actual sistema de

voto na emigración e coinciden en
que non conta coas mínimas condicións democráticas mais ocultan
interesadamente que quen teñen as
competencias para reformalo nas
cortes de España son o PSOE e o
PP, quen, alternándose no executivo, non lle dan solución de fondo
ao tema; só lle dan importancia
cando están na oposición.
A grande eiva do voto emigrante é a sombra que paira sobre o seu proceso: padróns inchados, mortos que votan, turismo electoral, saquetas de correo
que se compran, “axentes electorais” pagados. Non confundan as
nosas intelixencias confundindo
estes empregados a soldo co esforzado e convencido traballo
político electoral dos militantes.

Desde o BNG non só denunciamos esta situación senón que

fomos os primeiros en propor a
alterntativa do voto en urna. Ao

Fé de erros
Nunha carta, publicada no
número anterior, o poeta Xosé Lois García acusa o crítico
Xosé María Costa de manipular os seus versos. En concreto os que din -LÉVENLLE
ese vaso de neve/a Frida
Khalo; Volta abril a pór cores neste ermo-. Esta cita inclúe dous versos de dous poemas diferentes. O primeiro
remata en “…Khalo” e o seguinte empeza en “Volta

abril…”. Certamente, a separación de dous versos de
distintos poemas cun punto e
coma, sen outra distinción,
pode resultar insuficiente e
confusa para o lector. En todo caso era algo que xa se viña practicando en críticas anteriores, polo tanto non pode
dicirse que exista no autor da
crítica ánimo manipulador a
respecto dos versos de Xosé
Lois García.♦
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Vén da páxina anterior

mén outras eivas importantes que serán
motivo doutra análise, como a planificación do tratamento dos residuos, descentralizada, incluíndo a compostaxe e
a reciclaxe.
En resumo: O traballo é bo mais adoece de eivas graves que teñen moito a ver
coa concepción de desenvolvemento sustentábel que implica un desenvolvemento
endóxeno, o consumo perto da produción, ou o aforro enerxético, nomeadamente nos transportes.
É a primeira vez que se fai un acercamento científico e integrado ao problema do desenvolvemento de Galicia.
Por iso é unha lástima que non apostase
polos camiños de ferro entre cidades como o instrumento modernizador e integrador que a Galicia interior precisa.
Tampouco contempla unha moratoria
das canteiras a ceo aberto para parar a
destrución gratuíta das nosas montañas.
Estas dúas poden ser eivas fundamentais para que estas 500 medidas fiquen
afectadas do que en ciencia se chama
factor limitante. Faltando ese factor os
demais non actúan.♦
ADELA FIGUEROA PANISSE é
presidenta de ADEGA
Gonzalo

O exemplo de Ramón de
Valenzuela
XESÚS REDONDO ABUÍN

O perfil persoal e político de Ramón de Valenzuela é, en
palabras do autor, un exemplo de coherencia e sacrificio
na procura dun reparto máis equitativo da riqueza. Lonxe de ficaren obsoletas as súas ideas, hoxe en día seguen a pervivir as mesmas iniquidades dos seus tempos.

A

gloriosa historia do PCE non é, non debería ser, o enredo de ninguén. O mundo débelle moito a comunistas como
Ramón de Valenzuela. Non polo que escribiu
–con gastar el pluma de fío feito por man mestra e namorada da arte que veu ao mundo en
Luíntra– senón porque foi dos que en tempo de
apandar nunca agardou por ninguén. Sempre
deu o do de peito cando houbo que dalo dos
primeiros. E houbo que dalo durante catro décadas eternas. Foron 40 anos arreo de crespón
e de cera e el foi dos que nunca meteu o rabo
na silveira. Chovese o que chovese. O quiñón
de fel que lle tocou en cada momento apurouno sen escorrer o vulto estoicamente.
Era un home de letras. De boa letra. Pero
esa non era a circunstancia que o definía. O que
a el o definía era o ser un home bo de veras. Bo
e xeneroso onde os houbese. Comprobeino eu
persoalmente. Presentáronnos na librería Tanco
de Ourense alá polo 1976 e nada máis velo souben todo del. Aquilo de que a cara é o espello
da alma é unha simpleza, hai caras que meten
gato por lebre, pero a súa era un libro aberto.
Na pel da súa cara estaban gravados todos os
seus miolos internos. Nada máis velo fíxeno
amigo meu para sempre, amizade da que teño
fachenda, moita fachenda.
Eu non sei se fun ou non amigo seu. Como ía saber iso eu! A unidade de medida das
cousas da cabeza non é o metro. O que si sei
certo é que el si foi amigo meu, moi amigo
meu. Des que o vin e o ouvín, nada máis que
o vin e o ouvín souben instantaneamente que
tiña diante de min un espírito limpo que sopraría de por vida na buguina do humanismo
e do socialismo científico.
Mírese por onde se mire, digan os vendedores de cháchara o que digan: a diferenza entre
un George Bush e un Tony Blair hai que buscala con candil. E non haberá forma de facer a diferenza visíbel. Se ominosa é a patronal a cara
de can, ominosa e depredadora de lucro e de vidas é cando se embosca no anonimato e se maquilla de socialismo meramente auditivo: aí está a foto dos Azores a beber o paxariño de sangue inofensivo que incrimina a especie en si.
O imperio da plusvalía é hedonista e vil: aí
está un Hiroshima, un Vietnam, un Afganistán,

un Iraq, etcétera. Etcétera e máis os 1.200 millóns de barrigas en banda que non teñen que
levar á boca máis ca o valor dun mísero euro
per capita ao día, per capita é un dicir: a maioría dos 1.200 millóns de barrigas en banda non
ve un euro os máis dos días. E ninguén pense
que os 1.200 millóns de barrigas en banda están en lugares ignotos do mapa: todos os países
do mundo están inzados de barrigas en banda,
os do G-8 englobados. 37 millóns de súbditos
do xendarme global nin teñen seguridade social
nin saben o que é o Estado do Benestar.
Pero hai un aserto portugués que non me
resisto a estampar aquí: “cando a ditadura é
un feito, a revolución é un dereito”. E o día
que todos os famélicos do mundo decidan
comer san e suficiente tres veces ao día todos
os días, que decidirán algún día, ese día aparecerán bocas voraces por todos os recunchos. Non haberá muro nin arame que llo impida. Ese día teremos que atarnos todos os
machos porque pode ser que por fin non haxa no mundo nin pobres nin ricos.
Pero esa non é a igualdade que Ramón de
Valenzuela quería, a igualdade que quería el
era outra moi distinta: era aquela na que á hora do reparto do produto do traballo cada
quen levase o quiñón que lle correspondese
en función da calidade e a cantidade do producido. Ese era para el o único camiño á
igualdade verídica, o do socialismo científico. El ben sabía que o camiño do 0,7 por cento e da caridade é o camiño a ningún sitio.
De Valenzuela era un monllo de seguridades laicas. Pero reviroullas todas a negra
sombra do nunca máis. Pasoulle a Voltaire
outro tanto. Tanto a un coma ao outro sobráballes ciencia para saber que non somos outra cousa que consecuencia da inmanencia da
materia. Foi o mesmo É tanto o peso do corpo do misterio! E tanto o medo que mete!
Cando ás claras da vida, da súa vida, o
negror cinguido do cabrón crespón nolo abatanou, o carallazo foi gordo. Como gordo é
que non teña aínda hoxe un monumento no
sitio máis visíbel das terras do Deza. Ramón
de Valenzuela é, debería ser, un argumento
para que se institúa no mundo o Pedrón de
Ouro á Elegancia Ética.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Estado español sóbranlle recursos políticos e económicos para
isto mais fáltalle vontade para
garantir transparencia. As vindeiras eleccións do 2008 seguirán con este sistema e seguirán
tamén obxectivamente activas as
posibilidades de fraude.♦
FRANCISCO LORES
PORTAVOZ DO BNG
EN BUENOS AIRES
(ARXENTINA)

As mentiras
do tránsito
Os políticos enchen a boca estes días defendendo o carné por
puntos porque na estatística te-

rríbel de cada semana parece
ser que agora contamos uns
poucos menos mortos. A min a
estatística sempre me resulta un
tanto desagradábel e inxusta
des que souben que se nunha
casa unha persoa come un polo
enteiro e deixa os tres fillos esfameados, o resultado estatístico insistirá en que cada individuo da familia comeu un cuarto
de polo. Fóra diso, reducir uns
poucos centos de mortos nunha
traxedia de miles é ruín gloria
para os promotores dunha reforma no tránsito que non vai
ao cerne do problema.
Por moitas multas e radares
que poñamos, a velocidade segue a ser sagrada. Sábeno os
construtores e os vendedores. O

coche cobra importancia para o
condutor pola rapidez a que corre. Como os coches ao seren
novos amortecen case por completo a sensación de velocidade,
cómpre que cada ano a media de
quilómetros por hora aumente,
nunha espiral que produce bestas como eses coches de 400
cabalos que ninguén sabe para
que serven en estradas nas que,
supostamente, só se pode viaxar a 120. Pois ben, ningunha
das medidas vai en contra desta ditadura da velocidade. Seguindo esa regra de tres liberal
ben podían deixar libre o mercado de armas porque a responsabilidade individual faría imposíbel un mal uso nunha sociedade adulta como a nosa.

Non vivamos de clixés. Un
rapaz de 18 anos non ten experiencia nin coñecementos abondos para domar unha máquina
que é capaz de chegar aos 250
km/h. Por que non impoñemos
restricións á venda destes “xoguetes” a condutores noveis?
Unha persoa pódese matar a 80
km/h pero as súas posibilidades
de supervivencia multiplícanse
por tres a respecto do que pasa a
180. Limitar a cilindrada dos coches dos máis novos sería unha
medida impopular pero de seguro que traería resultados, non poeira de estatística con sabor a
propaganda.♦
DIANA ÁNGEL
(VIGO)

médicas. Xa lle fixeron
un par de lentes, para
as súas quince
diotrías, vacinárona de
todo o imaxinábel. A
cativa, de dez anos,
está triste, querería
falar todos os días coa
súa nai, pero dentro
dun mes volverá aos
campamentos, como
nova.

A historia anterior
d a nena é positiva .
M ais, non todo é
amor aos nenos.
Moitos p ais non
sa ben a quí como
desfacerse deles no
verán, envíanos a
“camp amentos”
urb anos. O s nenos
molestan nas cid a des.
O s a dultos sempre
están ocup a dos. N on
hai esp a zos p ara
eles. O que por unha
p arte se g aña , por
outra se perde. Ten
que ser así? N on hai
alternativas?

O 15 de xuño de
1977, hai trinta anos,
tiveron lugar as
primeiras eleccións.
Apenas un ano
despois xa se facía ver
un importante gremio
de desencantados coa
democracia. Agora xa
hai desencantados co
nacionalismo no
goberno, pese a que
só leva uns meses e
está en minoría. A
estes novos
desencantados non lles
vale, de pronto, a
autonomía. Defenden
a autoderminación,
sen moita
determinación, en
canto miran para o
canal de televisión de
pago.♦
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Promove a autodeterminación

Causa Galiza preséntase
en sociedade e prepara
un acto para o 25 de xullo
H.V.
Causa Galiza, organización de
cuxa creación xa deu conta A Nosa Terra (número 1.267, do dez
de maio de 2007), preséntase en
sociedade ás doce da mañá do 14
de xullo na entrada da Igrexa San
Martiño Pinario de Compostela.
Os seus promotores aproveitarán a presentación para informar
dos actos que organizará o 25 de
xullo, que evitarán competir cos
que celebren outras organizacións
que, como Causa Galiza, tamén
defenden a autodeterminación. A
hora que se baralla é a unha da tarde e o acto incluiría a lectura dun
comunicado de consenso.
A tentativa de celebrar un acto único e unitario parece desbotada porque non todos os colectivos chamados a participar querían renunciar a cadansúa mobilización. Cómpre ter en conta que
esta entidade pretende superar as
divisións que puideran producirse. En 2004, o nacemento de Bases Democráticas Galegas e a
convocatoria por parte desta organización dun acto unitario o

25 de xullo, evitaron diferenzas
entre as forzas do nacionalismo
de esquerdas situadas máis aló
do BNG. Mais en 2005 esa división volveu agromar e houbo varias manifestacións. En 2006,
Bases Democráticas case consegue superar as divisións, mais a
FPG convocou por separado.
Nesta edición de 2007, a fórmula de realizar un acto a maiores
dos que celebre cada organización salvaría os posíbeis desencontros.
Por outra banda, Causa Galiza ten o mesmo portavoz que
Bases Democráticas Galegas.
Trátase de Bráulio Amaro. Esta
coincidencia parece indicar que
existe a intención de lograr unha
plataforma común para reivindicar a autodeterminación do país,
mais cunha fórmula superadora
da anterior. Agora, aínda que en
Causa Galiza participan organizacións sociais e formacións políticas, óptase por un sistema de
afiliación persoal que evite liortas entre forzas e protagonismos
de grupos concretos.♦

O Porriño 1936
Xosé Ramón Paz Antón

Arzalluz: ‘a
Transición non
foi a nosa loita’
O ex presidente do PNV,
Xabier Arzalluz opina sobre a Transición na revista
valenciana El Temps (26 de
xuño). Agora que se conmemoran trinta anos das primeiras eleccións democráticas, como celebrou o aniversario, pregúntalle o xornalista. “Non fun a Madrid a celebralo, responde Arzalluz,
porque, para min, todo aquel
período da Transición foi un
punto na nosa loita, que en
realidade non era a nosa. Ao
fin e o cabo eramos prisioneiros dun estado e tiñamos
que facer todo aquelo que
fose posíbel para que as cadeas afrouxasen. Quero dicir
que para min aquelo non tivo o mesmo significado que
para un español. E, en segundo lugar, porque me parece unha farsa. Non podo
esquecer o papel que tivo o
rei, este home que primeiro
se alzou contra o seu pai.
Non son monárquico, mais
as leis básicas que temos son
as leis do reino. Polo tanto,
era o pai o que tiña que ser o
rei. Mais el aceptou a coroa
que lle entregou Franco e
deixou o seu pai arrinconado. A min iso pareceume
dunha baixeza tremenda. É
máis, xurou ser rei coa lei
franquista, antes de haber
democracia. Non houbo nin
pinga de vergoña. As miserias abundaban de tal maneira naquel período, e tamén
despois, que ninguén pode
glorificar o que pasou”.♦

Literatura
española
e tortilla
de cebola
en Frankfurt

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

O escritor Enrique VilaMatas escribe en El País (5
de xullo) sobre a presenza
da literatura española no
exterior. “Son unhas minorías moi minoritarias as que
coñecen algo da literatura
española actual. Houbo unha certa curiosidade por esa
literatura nos anos oitenta,
coincidindo coa aparición
da chamada nova narrativa
española e a consolidación
da democracia en España.
Non embargante, lembro
ter participado nesa época,
por exemplo, na Feira de
Frankfurt ou no Salón do
Libro de París (dedicados
ambos eventos á nova e xoven literatura española de
entón, saiva fresca para a
vella Europa) e ver moitos
escaparates de librarías decorados con imaxes tópicas
de touros e flamenco. Particularmente
lamentábel,

Xabier Arzalluz.

dentro do lanzamento da
nosa literatura en Frankfurt, foi o pavillón adicado
á tortilla española, o máis
visitado, cunha afluencia
de público (convidábase a
tortilla de cebola a quen
quixera) moi superior á dos
stands de libros. Eran daquela a gran maioría de escritores españois moi novos
e activos e ninguén intuía
que tardarían ben pouco en
apoltronarse e ser engolidos pola súpeta necesidade
de levar unha vida de correctos homes de negocios.
Hoxe en día non fica nada
daquela narrativa que puido
impresionar en Europa”.♦

‘O desastre
da posguerra
en Irak non foi
unha
equivocación’

deliberadamente por intereses estratéxicos que prefiro
non referir. Mais hei dicir
que, ou non interesaba a estabilidade na zona, ou había
outros intereses a curto prazo… Ninguén pode entender os erros cometidos polos Estados Unidos e a súa
coalición. Erros que nin un
neno cometería. Non existe
ningún estado, nin sequera
en época de paz, que abra
as portas das súas fronteiras
e fique sen exército, sen policía, sen servizos de seguridade. Desmantelouse defensa, interior e até a policía de tránsito. Dígame,
non é ese un erro que non
cometería un cativo? Polo
tanto, resístome a crer que
foron equivocacións e inclínome a pensar que todo
obedece a un plan”. “E que
futuro agarda?”, pregunta o
xornalista. “Os acontecementos en Irak camiñan cara unha guerra civil, se non
a hai xa. É unha guerra étnica, con moita intromisión
dos países veciños. Polo
tanto véxolle moi pouco futuro a este Estado iraquí.
Non creo que sobreviva a
este ano”.♦

La Vanguardia (10 de xullo) entrevista a Carlos
Kurdi, representante en
España do goberno federal
de Kurdistán.
“Apoiaban vostedes a
guerra?” pregunta o
xornalista. “Non.
Pensamos que tería
sido ben mellor rematar coa ditadura
doutro xeito. A guerra non foi elección
nosa, pero admitimos
que o que máis nos
importaba era a desaparición da ditadura
de Sadam (…)”. “O
resultado non puido
ser peor”. “É negativo porque ou non se
preparou a posguerra
ou se preparou mal Carlos Kurdi.

Latexos
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Cando
as barbas
do veciño...
X.L. FRANCO GRANDE

N

estes días a prensa francesa prestoulle moita
atención a un informe
da Comisión Nacional da
Informática e das Liberdades
(CNIL) no que se manifesta o
temor de que a multiplicación
de cámaras de vídeo con fins
de seguridade se volva unha
ameaza para “a protección dos
datos e das nosas liberdades”,
demostrando ser moi consciente de que “a innovación tecnolóxica é a un tempo portadora
de progreso e de riscos”.
O presidente daquel organismo, Alex Türk, declarou
que, nun momento en que o
goberno pensa multiplicar as
cámaras para loitar contra o
terrorismo, cómpre “provocar
unha toma de conciencia colectiva” diante de datos como
os que seguen: en 2005 o
CNIL tiña rexistradas 300 declaracións de instalación de
videovixilancia, e, en 2006,
chegou a 880. E, só nun ano,
multiplicáronse por dez as
peticións de autorización para dispositivos biométricos.
Algo semellante está sucedendo coa xeolocalización de
vehículos usados como instrumentos de traballo por
asalariados, suposto no que xa
no pasado ano o CNIL
recomendou a limitación do
seu uso a casos en que sexa
indispensábel para a seguridade do traballador, da mercadoría ou do vehículo, ou cando
sexa o único medio de seguir
as prestacións, a facturación
ou o tempo traballado. O
número de trebellos e o seu
crecente perfeccionamento,
son ilimitados.
Mentres no Canadá, no dicir dun experto, se considera
que “o vídeo é por definición
liberticida” e só se debe recorrer a el como derradeiro
recurso, en Francia “cando algo non funciona recórrese á
máquina”. Polo que conclúe
que o país está sendo vítima
dun “encantamento tecnolóxico”. Algo, pensamos nós, que
non é exclusivo de Francia,
que vai ir a máis en todas partes e que, en moitos aspectos,
xa está máis alá das fantasías
da ciencia ficción.
Espallarase o campo de
acción do control cidadán e, á
par, as liberdades dos cidadáns
van minguar, agás que haxa
moito interese por defendelas,
cousa pola que pouco ou nada
fará ningún goberno. Na Gran
Bretaña, país que se opón a
calquera documento de identificación, o control do
cidadán vai en aumento e as
liberdades individuais, ao
menos con Tony Blair, renxeron o seu. O peor, como sinala o CNIL francés, é que se
produza un endormissement
das liberdades. Ao menos,
conforta que un organismo
oficial o sinale.♦

Anxo Quintana entrevistouse co presidente Cavaco Silva

Ábrese a porta a un espazo
de colaboración Portugal-Galiza
AFONSO EIRÉ
Foi o primeiro encontro bilateral entre ambos os países logo
das eleccións galegas. O vicepresidente da Xunta, Anxo
Quintana, reuniuse co presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Nesta entrevista,
celebrada en Santiago do Cacém, o representante de Galiza
transmitiulle ao da República
Portuguesa que ambos os países teñen que estar na primeira
liña da construción da Europa
dos Pobos como aliados, creando un verdadeiro espazo de colaboración entre ambos, comezando pola materia cultural.
Moitas boas intencións. Esforzos
meritorios. Pero nas relacións
Galiza-Portugal sempre estaba o
Estado Español polo medio, impedindo non só a consumación,
senón un verdadeiro achegamento e intercambio.
De momento, Galiza e Portugal falaron de ti a ti, como dous
países. Fixérono o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana e o
presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva.
Reuníronse xa máis veces os
presidentes galegos cos presidentes portugueses. Pero foi a
primeira vez que a reunión se
“celebrou de país a país, de goberno a goberno” en palabras de
Anxo Quintana.
Os anteriores encontros sempre
supuxeron reunións parciais, para
asuntos concretos (o Estado español mediatizando as propostas).
O feito de ser un nacionalista, como o dirixente do BNG e
vicepresidente da Xunta, o que
ostentara a representación de
Galiza, foi o que lle conferiu singularidade a entrevista, por que
xa variaba o punto de partida do
representante galego.
Se temos que crer ás manifestacións duns e outros, existiu
sintonía.
Xogar un papel na Europa
Quintana amosoulle o seu convencemento a Cavaco de que
Galiza, “como nación que é”, ten
que estar en primeira liña na

O presidente portugués Cavaco Silva, no centro, e o vicepresidente do Goberno galego, Anxo Quintana, á dereita.

construción da Europa dos pobos, abrindo novos horizontes de
cooperación, para crear “un novo
espazo europeo, máis solidario e
no que se recoñezan as diversidades nacionais e culturais”.
Nesta tarefa, Quintana apostou por fortalecer un verdadeiro
espazo de colaboración bilateral
e de participación entre Galiza e
Portugal como “herdeiros dunha
traxectoria comunmente construída que ten conseguido crear
un espazo sólido de confianza e
complicidade”.
Neste sentido, Anxo Quintana
apostou por superar a “rutina de
traballo que está a operar nas relacións entre ambos países”. Por
que non se trataría só de cooperar
e ter relacións coa eurorrexión,
quer dicir, co Norte de Portugal,
senón co Estado portugués, aínda
que tamén apostou polo fortalecemento dos instrumentos institucionais xa existentes.
Unha proba foi que o encontro entre ambos os mandatarios
produciuse en Santiago de Car-

cén, no Alentejo, aproveitando o
acto inaugural da exposición No
Camiño sob as estrelas. Santiago
e a Peregrinação a Compostela.
O presidente da República
de Portugal, Cavaco Silva, referiuse na súa intervención, á ligazón histórica de Portugal e Galiza, mostrándose convencido de
que a cooperación evidenciada
na exposición que viñan de
inaugurar, é un dos “exemplos
dos mercados dos mundos”, que
comparten Galiza e Portugal co
resto de Europa.
Cavaco, logo de lembrar que
Portugal exerce agora a presidencia rotatoria da UE, avogou
pola solidariedade entre os pobos e a cooperación en torno aos
valores fundamentais, “alén das
diferenzas que poidan existir”.
O presidente portugués saudou especialmente a colaboración e a confraternidade de Portugal con Galiza, apostando
porque a colaboración existente
para pór en marcha a exposición
que viñan de inaugurar, se poda

repetir con outras iniciativas.
Na opinión do vicepresidente galego, a mostra inaugurada
en Cacém, constitúe un compromiso galego por abrir novas traxectorias de cooperación co veciño luso. “Este evento marca o
comezo dunha nova etapa de
colaboración entre Galiza e Portugal no universo da cultura”,
afirmou Quintana.
Pero Quintana quixo ir máis
alá apostando por solidificar un
marco de relación entre ambos
os países onde existan afectivamente múltiplos niveis de gobernanza, onde as relacións deixen
de estar tomadas nun escenario
institucional puramente vertical
e onde o poder se reparta”.
“Será a mellor forza de respectar a cidadanía de Europa, facéndoo a través do respecto a cada unha das identidades”.
Neste senso, Quintana afirmou que Galiza “no seu carácter
de nación, quere estar en primeira liña. Contando con Portugal
como mellor aliado”.♦

Unhas relacións difíciles
A.E
As relacións de Galiza con Portugal sempre
foron difíciles máis alá da retóricas boas intencións e os convivios de veciñanza. As elites portuguesas, maiormente as políticas,
sempre ollaron cara a España. Galiza era España coa pauliña que se parecía moito a eles,
ao que no fondo, eles non querían ser, comezando por que falaban o mesmo.
Por outra banda, Lisboa, e o seu poder
político, sempre rifou co Porto, e nunca
viu con bos ollos o achegamento do Norte portugués a Galiza. Así, mesmo dificultou sempre as comunicacións. Todos os

avances se fixeron malia Lisboa e Madrid.
O nacionalismo galego sempre tentou o
achegamento a Portugal. Fíxoo cos máis
vontade que éxitos. Con máis convicción ca
resultados. Con máis teimosía, se cadra, que
coñecemento da realidade.
Mesmo na esquerda e no nacionalismo, a
presenza do Estado español impediu moitos
anos unha relación estábel e consolidada,
tanto no plano político como sindical, máis
alá de colaboracións puntuais e meritorias.
O traballo foi dando froito pouco e pouco, axudado pola desmoronación do bloque

do Leste, que dificultaba outras relacións na
esquerda que non fosen estatais. Tamén influíu a consecución da autonomía por parte
de Galiza e, sobre todo, a maior presenza institucional do nacionalismo galego.
Un punto de inflexión habería que situalo logo do Prestige, cando unha delegación do BNG se entrevistou con todos os
grupos parlamentarios da Asemblea Portuguesa, coa súa presidencia e co ex presidente Mário Soares, suscribindo un comunicado conxunto no que se condenaba o
atentado ecolóxico do petroleiro.♦
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O Tribunal Superior considera a reclamación do BNG

En Arnoia as eleccións repetiranse
despois do verán
A.N.T.
Até despois do verán o goberno
do concello ourensán de Arnoia
permanecerá en funcións, logo
de definitivamente obrigar o Tribunal Superior de Xustiza de galiza, a instancias do BNG. a repetir os votos nunha das dúas
mesas do concello, aquela na que
se recibe o voto emigrante. Os
resultados foran claros, e non se
prevén grandes cambios, pero
máis unha vez, como veu sucedendo nos últimos anos, o voto
emigrante foi nova pedra de escándalo neste concello, como
vén sucedendo en todas as eleccións municipais recentes.
Con 1.197 votantes efectivos, máis de trescentos deles
chegaron desde a emigración, o
que deu un resultado de PP 793
votos (67% - 7 concelleiros); PSdeG-PSOE 220 votos (18,58% 1 concelleiro) e BNG 160 votos
(13,51% - 1 concelleiro).
O resultado non inflúe na determinación dos deputados provinciais, pero permítelle ao PP
desprazar a Roxelio Martínez,
alcalde arnoiés e vicepresidente
primeiro da institución provincial, en favor do derrotado candidato popular na capital, Poli Novoa. O presidente provincial do
PP, Xosé Luís Baltar, saldaría así
unha conta interna con Martínez,
que arrinca xa da crise de Cuíña
en 2003, cando a rebelión dos
deputados ourensáns non foi secundada polo vicepresidente primeiro.
O PP ataca ao BNG e PSOE
O alcalde non anda moi contento
e mentres non se pronunciou o
TXSG mandou un escrito a todas
as casas do concello no que descualificou, insultou e fixo referencias á vida privada dalgúns
dos seus veciños/as, centrándose
sobre todo naqueles que formaron parte da oposición e figuraban nas pasadas eleccións nas
listas do BNG ou PSOE.
No transfondo do nerviosismo de Roxelio Martínez estarían
tamén as denuncias polas presuntas irregularidades na xestión
dos fondos europeus do Plan Leader II e os posicionamentos públicos de destacados militantes
do Partido Popular da Comarca
do Ribeiro nos que xa non consideran a Roxelio Martinez a persoa axeitada para a designación
como deputado provincial.
Desde o Consello Comarcal
do BNG considérase que o planfleto que consta de catro páxinas
é na súa totalidade un libelo difamatorio e agresivo no que se fan
afirmacións tan graves como
chamarlle aos inspectores da
Consellería de Vivenda “Comisarios Políticos” aos membros
do BNG “secta”, “badulaques” e
outras lindezas e chega a suxerir
que estes mesmos “en calquera
momento lle poden plantar lume
ao monte”.♦

Roxelio Martínez, alcalde do PP en funcións de Arnoia.

León tivo que dimitir e
De Francisco manterase como alcalde

O PSOE trata
de xeito diferente as polémicas
de Vilagarcía e Cortegada
A.N.T.
Dous funcionarios policiais que
foron escollidos alcaldes polo
PSOE e dous desenlaces moi
diferentes. A cúpula socialista
tratou de distinto xeito os polémicos casos da elección de
Henrique León como alcalde
de Vilagarcía da Arousa e de
Avelino de Francisco como alcalde de Cortegada.
León viuse obrigado a dimitir logo de que a Xunta Electoral
Central denunciase a súa inelixibilidade por manterse en activo
como funcionario policial. O xa
ex alcalde arousán explicou logo
de abandonar o cargo que “botou en falta maior apoio por parte das direccións local e provincial do seu partido”. A confirmación deste abandono deuna, curiosamente, o aínda alcalde de
Cortegada, ex xefe da policía nacional en Ourense, Avelino de
Francisco. “Henrique fixo mal
en dimitir. Se fixese o que eu,

pedir unha excedencia, podería
permanecer no cargo”.
Mais a cúpula socialista
non quixo alongar a polémica
nin deixar sombra ningunha sobre a lexitimidade de León como alcalde. O presidente do
PSOE na provincia, Modesto
Pose, gabou a dimisión do policía ao considerala como a mellor posíbel para evitar a inestabilidade municipal.
Coa marcha de Henrique
León será Dolores García a nova alcaldesa, que xa contou co
refrendo dos socios do goberno
vilagarcián. Como curiosidade,
hai que dicir que o PSOE xa sufriu dúas baixas entre os concelleiros escollidos o 27 de maio.
Amais de León xa abandonou o
Concello Carlos Guerrero.
Dúbidas do PP
Pola contra, Avelino de Francisco manifestou reiteradamen-

te a legalidade da súa elección.
O alcalde de Cortegada, segundo as súas propias palabras, pediu unha excedencia en abril,
xusto antes de presentarse ás
eleccións, co cal evitou calquera dúbida sobre a incompatibilidade do cargo público co seu
rol dentro da policía nacional.
O propio De Francisco puxo de
exemplo o caso do xuíz Baltasar Garzón cando se presentara
nas listas do PSOE ao congreso
dos deputados.
As explicacións de De Francisco convenceron os mandos
socialistas de Galiza a pesar de
que o PP de Ourense denunciou
o caso e xa adiantou que buscará o xeito de recorrer a elección
en Cortegada. Para o líder popular da provincia, Xosé Luís
Baltar, era máis lexítimo manter
a León no cargo que a De Francisco. “Aquel, polo menos, tiña
un informe favorábel do avogado do Estado. Este nin iso”.♦

Millóns
de mentiras
XOSÉ MANUEL SARILLE

O

outro día no
programa “A
Crónica”, da Radio
Galega, Miguel Anxo Murado comentaba que a información sobre Hamas e Al Fatah,
colocaba á tendencia que resultou minoritaria nas
eleccións como a lexítima,
mentres que a gañadora, é dicir Hamas, aparecía como
golpista, desestabilizadora e
antidemocrática. Murado,
que é un bo coñecedor da xeopolítica desa zona, apreciaba que este xeito de informar
era unha consecuencia da
preguiza dos xornalistas.
Sen dúbida iso é así. As
grandes compañías apuntan
directrices xerais sobre os
problemas, que despois xornalistas sintonizados reproducen
cunha pulsión clónica notábel
e mesmo con indiferenza.
Non é preciso referirse aos
empotrados do Iraq, autorizados para acompañar ás tropas
estadounidenses a cambio de
información servil.
Pódense buscar en
calquera parte onde exista
conflito. Non fai falta ir tan
lonxe, nin a outras
civilizacións.
Venezuela é un extraordinario exemplo. Un monumento á falsidade. Así resulta que
nacionalizaron as reservas petrolíferas do Orinoco, cando
foron adquiridas polo Estado
no mercado libre. O mesmo
sucede coa telefonía, un sector
tradicionalmente desastroso,
en mans de empresas que se
negaban a cubrir o territorio
co servizo. E chega Óscar
Arias desde Costa Rica, pimpín e perfecto: “O deber dun
demócrata é crear oposición
se non a ten”.
Nin unha palabra en todo
occidente da Operación Milagro, pola que van operadas da
vista, de cataratas sobre todo,
máis de medio millón de persoas pobres de toda
Latinoamérica. A miseria e as
enfermidades crónicas do Terceiro Mundo non entran no
relato do Primeiro. Aquí interésanos sobre todo saber
como lles vai aos transexuais
de Caracas, a loita paritaria
da muller, a loita contra as
drogas e, paradoxos da vida,
a sacrosanta e pervertida
liberdade de información, incluso para unha emisora golpista como RCTV, que
retransmitiu en directo o golpe, aterrorizando a
poboación. A nós preocúpannos esas cousas, e eles,
loxicamente, non van ter
outras prioridades superiores
ás do embigo do mundo.
Democracia? Nin en
Alxeria nin en Palestina, nin
en Arabia. En Irán si, porque
favorece os donos do globo.
Tampouco se debe elixir en
sufraxio universal o
presidente de Turquía. Por
que? Porque perdemos. Ten
razón Luciano Canfora: a democracia pasou de ser unha
idea a ser case unha
ideoloxía.♦
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Palestina,
Palestina

construción do muro dito de “seguranza”, as incursións
sos tres meses para lle dar paso ao caos actual.
Cisxordania, comandada por un goberno “de emer- militares e a ocupación de terra palestina con novos
xencia” encabezado por Salem Faiiad, antigo funcionario asentamentos. Que ninguén se engane: a tal oportunidado FMI con dupla nacionalidade palestina e estadouni- de estribaría en apoiar a Abbas até as próximas elecdense, sen lexitimidade democrática ningunha e apoiado cións co fin de lle permitir mellorar as condicións de vida en Cisxordania e, sobre
por Israel, os Estados Unidos
todo, eliminar a disidencia
e unha Unión Europea que
coa súa reforzada policía, paconfirma deste xeito o seu
escoñecendo o resultado
ra lle demonstrar ao conxuncompleto aliñamento atlantisto do pobo de Palestina as
ta. No comunicado aprobado
das
eleccións
do
pasado
ano
vantaxes da cooperación con
no último Consello de RelaIsrael. Os demais, os terroriscións Externas, celebrado en
e invertindo a realidade,
tas (categoría na que se inLuxemburgo o 18 de xuño,
a UE condena
clúe a poboación de Gaza)
descoñecendo o resultado das
tamén han coñecer directaeleccións do pasado ano e ino
‘violento
golpe
perpetrado
mente as consecuencias da
vertindo a realidade, a UE
súa falta de colaboración.
condena o “violento golpe
polas
milicias
de
Hamas’”
Cabe cuestionar, en calquera
perpetrado polas milicias de
caso, a eficacia dos acordos
Hamas” e “recorda que só
aos que Abbas e Olmert, despola vía da reconciliación e da
prestixiados e sen o apoio
unidade nacional en torno do
programa de paz articulado polo presidente Abbas será dos pobos respectivos, poidan eventualmente chegar.
Mais, probabelmente, non sexa un novo acordo cos paposíbel alcanzar os obxectivos nacionais de Palestina”.
Gaza, xa totalmente desconectada como quería Ariel lestinos o que Israel procura.
E nós, os que apoiamos a causa de Palestina por deSharon, baixo control de Hamas e en situación de emerxencia humanitaria. Aínda ben que a UE, no comunicado fendermos valores tales coma xustiza, a loita contra a opreantes citado, maniféstase “gravemente preocupada coa si- sión e a autodeterminación dos pobos, valores universais
tuación humanitaria crítica que se vive en Gaza” e prome- afastados de calquera fanatismo relixioso, os que simpatite facer “todo o que estiver ao seu alcance para garantir que zamos coas expresións laicas e progresistas da resistencia
sexan prestadas unha axuda de emerxencia e asistencia hu- nacional palestina, apenas podemos ser coherentes: trabamanitaria á poboación de Gaza, a cal non abandonará”. To- llar porque se respecte a vontade democrática expresada
do ao tempo que, cos mellares modos diplomáticos, “apela polo pobo de Palestina e pola recuperación dun goberno de
a Israel a que facilite a prestación da axuda humanitaria”. unidade nacional, representativo, quen de negociar con
O goberno israelí anunciando a abertura de novas apoio internacional un acordo xusto sobre a base do cumoportunidades para a paz, ao tempo que persiste na primento das resolucións, todas, das Nacións Unidas.♦

‘D

CARLOS AYMERICH
A nosa patria resplandece ao lonxe
e alumea a súa contorna ...
Mais nós, nela,
afogámonos sen cesar
Para a nosa patria
MAHMUD DARWISH
Tras os sanguentos enfrontamentos en Gaza e o golpe de
facto protagonizado por Mahmud Abbas, Palestina –a
súa causa, o seu pobo– fica máis debilitada ca nunca. Co
pano de fondo da “guerra contra o terror”, o plano aplicado por Israel co apoio dos EE UU reproduce os vellos
esquemas do colonialismo: subversión e falta de respecto polos resultados electorais (eis o antecedente alxeriano) e división da resistencia palestina en faccións enfrontadas militarmente, separando entre os bons, cos que
se pode negociar, e os terroristas que só poden esperar a
tortura e o exterminio. Había que torpedear, do xeito que
for, o goberno de unidade nacional constituído hai esca-

A Coruña
A escena pública coruñesa, totalmente ocupada polas circunstancias que arrodean a nova situación
municipal, é un fervedoiro de contradicións, dilemas especulativos
e mesmo propostas hipotéticas de
futuro que cada quen conforma en
base aos seus intereses e as súas
conviccións. Así pois, a intensa
vida política está en período de
adaptación formalista e o escenario social pasa por momentos de
certas turbulencias que, agardamos, non sexan máis ca os lóxicos
movementos de embalo propios
das etapas transitorias. Pero aínda
dentro desta imaxe a volta de
acontecementos, ocluídos as máis
das veces nas páxinas oficiosas da
prensa local, hai lugar para cousas
que nos transportan a lugares de
frescor inxel, dunha ideoloxía naïf
de elementais discursos éticos que
son os mais precisos e incontestábeis e que, coma oasis de fragancia expositiva, nos xustifican cos
nosos máis recónditos e sinceros
desexos e anceios.
O 28 de xuño, a Comisión para a Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña, levou a cabo
un acto de lembranza e desagravio
dunha serie de persoeiros do barrio do Monte Alto, perseguidos
durante o levantamento fascista de
1936 e, ao mesmo tempo, facer
públicas a petición, unha vez máis,
dun compromiso público de todas
as forzas progresistas e democráticas para a recuperación da dignidade e a xustiza, coa derrogación
de distincións, retirada de simboloxía conmemorativa e substituír a
rotulación de rúas e institucións
que aínda ostentan nomes e apelativos relacionados co franquismo.
A convocatoria consistía nun
roteiro con 10 paradas en puntos
concretos da xeografía de Monte
Alto, onde homenaxear as xentes
e asociacións represaliadas e dar
a coñecer a historia e os feitos de
xeito público, xa que en moitos
casos estaban no esquecemento e,
incluso eran descoñecidos en

Recuperando a memoria
histórica
MANUEL LUGRÍS

A Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da cidade
homenaxeou os perseguidos pola represión fascista en Monte Alto.
gran parte por mor da “longa noite de pedra” informativa de 70
anos de ocultación. Os escritores
Manuel Rivas e Lino Braxe amais
de persoas do barrio e ilustres colaboradores musicais e rapsodas,

Guisa e Napo

foron os que levaron o peso da celebración que, durante mais de
tres horas, percorreu as rúas do
barrio na compaña dunha enorme
asistencia de veciños que mesmo
desbordou as perspectivas de parUXÍA E BRAIS

ticipación dos organizadores. A
saída do histórico Campo da Leña
e o remate no tamén histórico
Campo de Marte tivo no intermedio unha serie de emotivos encontros na distancia temporal con

familiares e amigos dos que no
seu día foron obxecto do máis terríbel encalzo e abourados polas
súas ideas e compromisos.
O masivo encosto popular e a
elaboración dun novo manifesto de
10 puntos para o recoñecemento
institucional e público das vítimas
da represión, son agora a consecuencia práctica desta exitosa convocatoria popular que deixa patente a vontade de non ceder perante o
desleixo e mesmo o colaboracionismo subliminal co pesadelo histórico da ignominia que semella
practicarse por parte de certa clase
política no ánimo engoumado e
aterecido de como non querer producir un enxeco que non sabemos a
que escrúpulos lles pode afectar.♦

Subliñado

O viño
LOIS DIÉGUEZ
Estamos seguros de que os rexedores da Comunidade Europea son
tristes, apagados e soberbos e que só viven coa obsesión de encher
as súas contas bancarias –as nosas baixan máis cada mes–. Imaxinámolos coas súas negras carteiras a correr sen tino e a entrar de
cando en vez nunha desas cafetarías decoradas á súa medida para
tomar con velocidade de lóstrego unha cocacola de enlatado xarope artificial. Nunca os imaxinaremos en roda familiar a contar un
chiste ou falar animadamente de gratos paseos polo monte ou polo
río mentres gozan dun bo viño de Amandi, do Esperón ou de Vilachá de Salvadur. Porque xa non saben o que é a vida, nen o que custa todo ese traballo de madurecer os viñedos para, á fin, celebralos
coa alegría de sentir ese pracer do viño baixando pola gorxa como
un sangue novo que nos pon en disposición de celebrar até o canto
do máis humilde paxariño. O viño, nosos fofos e enriquecidos señores da tristeza, é iso que vostedes queren destruír agora: forza de
vida e alegría para o corazón. Necesitamos máis que nunca multiplicar os nosos viñedos tan característicos e diferentes, e quizabes
embebedarnos todos e todas para montar unha marcha enorme deica Bruxelas e, tomados os palacios dos burócratas americanizados,
emborrachalos tamén a eles para que saiban dunha vez por todas o
grato que podía ser vivir sen a presenza fría e destrutora dos seus
calculados cantos. Así que, meus, tomade nota: cunha planificada
borracheira colectiva podiamos darlle a volta a eses ares fedorentos
que nos mandan outra vez da Europa transnacional. Non? E cantando con sensibilidade de taberna e consigna enardecida iso de:
“eche un cantar miudiño, miudiño, miudiño...”.♦
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As celebracións do centenario punto de partida da nova etapa

Promocións Culturais anuncia a renovación
de A Nosa Terra e a saída diaria na rede para o 4 de nadal
A.N.T.
O pasado 7 de xullo celebrouse en Vigo a Xunta Xeral de
Accionistas de Promocións
Culturais Galegas S.A., onde
se deu conta dos resultados da
empresa en 2006, os mellores
da década, avanzáronse os actos a celebrar desde o 4 de
agosto co gallo do centenario
da cabeceira e revelouse a saída antes de fin de ano do diario A Nosa Terra na rede e a
renovación do semanario. Na
mesma reunión aprobouse lanzar unha ampliación de capital
de até un millón de euros para
afrontar os novos proxectos.

De esquerda a dereita: Xoán X. Piñeiro, Afonso Eiré, Xosé F. Puga, Miguel Barros e Bieito Alonso.

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

A Xunta Xeral de Accionistas celebrouse o pasado 7 de xullo na
sala de conferencias de Caixanova en Vigo e foi aberta cun discurso de benvida do director do
semanario, Afonso Eiré. Na reunión aprobouse o informe de xestión correspondente ao período de

Renóvase o consello de administración
A Xunta Xeral de Accionistas
aprobou a nova composición do
Consello de Administración, que
estará formado por once persoas.
P RESIDENTE : Miguel Barros
Puente. Mestre e licenciado en
Ciencias Políticas e Socioloxía.
Promotor do Sindicato de Mestres nos anos finais do franquismo foi concelleiro en Vigo
e deputado no parlamento galego polo PsdeG-PSOE, partido
que abandoou en 2006. Na dé-

cada dos 90 ocupou cargos de
alto executivo na empresa privada.
VICEPRESIDENTE PRIMEIRO: Afonso Eiré López. Xornalista. Director de A Nosa Terra desde 1983.
V ICEPRESIDENTE

ECONÓMICO :
Ramón Barral Andrade. Economista. Formou parte na Transición do Partido Galego-Socialdemócrata. Autor do libro O aforro e a inversión na Galicia: un-

ha aproximación ao capitalismo
galego (1973), foi presidente de
Amigos da Cultura de Pontevedra. Ocupou diversos cargos na
empresa privada e foi director
xeral do Banco Simeón.
VOGAIS: Xosé Fernández Puga.
Economista. Desde 1981 ocupou
diversos cargos en Promocións
Culturais Galegas, como responsábel económico. Na actualidade
ocupaba os cargos de presidente e
conselleiro delegado.

Xosé María Fonseca Moretón. Economista. É presidente

das Bodegas Terras Gauda e foi
presidente da Fundación GaliciaEmpresa.
Xavier Rei. Economista
Ana Miranda. Avogada. Representante do BNG no parlamento europeo e responsábel de
emigración. Vicepresidente Executiva do grupo parlamentario
ALE (Alianza Libre Europea).
Ceferino Díaz Díaz. Economista e profesor na Faculdade de

Económicas de Santiago. Ingresou no PSdeG-PSOE no 1972, e
actualmente é deputado por esa
formación no Congreso.
Fernando Filgueira Iglesias. Médico. É presidente da

Fundación Xosé Filgueira Valverde.
Victorino Núñez. Licenciado en dereito e secretario da administración local. Fundador de
Centristas de Galicia, formación
que estivo integrada un tempo
en Coalición Galega e máis

Un novo camiño despois de cen anos
AFONSO EIRÉ
Quixera darlles a miña máis cordial benvida a esta xunta de accionistas do ano 2006.
Non é unha máis. A Nosa Terra cumpre
cen anos e a empresa Promocións Culturais Galegas S.A. tres décadas desde a súa
fundación en 1977. Daquela é unha data
para a emoción na lembranza de todos
aqueles que se sumaron á parroquia dos
defuntos, que diría un daqueles pioneiros
fundadores, o poeta Manuel María, logo
de entregar o seu esforzo nesta tarefa e
compartir arelas e ideais.
Non se trata aquí de realizar unha revisión do pasado nin de analizar unha labor
tan chea de éxitos como de dificultades
que só unha manchea de bos e xenerosos,
moitas veces con historias singulares, coñecidas ou segredas, foron quen de sacar
adiante. O cerne dese núcleo, onde están
lectores, asinantes, colaboradores e traballadores, sono vostedes, os accionistas,
sostén e motor desta empresa.
O que si quero compartir con todos é
unha reflexión que nos axude a entender
mellor a marcha desta empresa e realizar

con máis coñecemento as deliberacións e
acordos que vai adoptar a xunta xeral de
accionistas.
Somos unha empresa que naceu para
“sementar ideas”, como escribira nas nosas páxinas Ramón Cabanillas. E as ideas
son un produto sensíbel e poderoso porque
son as ideas as que moven o mundo.
As nosas, marcadas polo denominador
común da “defensa dos intereses de Galiza
e da súa identidade, comezando polo idioma”, foron tomando corpo social até poder
dicir, sen temor a enganarnos, que nunca
tiveron tanto peso, enraizamento e aceptación popular como hoxe teñen.
Percorrer este camiño estivo inzado de
obstáculos empresariais. Non foron os
atrancos lóxicos do mercado ou da evolución do sector os máis grandes con que nos
atopamos. Conseguimos pasar con éxito
das máquinas de escribir aos ordenadores,
da era gutenberg á era dixital. De realizar
todo o proceso produtivo fora a integralo
na nosa empresa. De acadar unha boa parte da facturación confeccionando libros

para outras editoriais a realizar unha reconversión fundando o noso propio selo
editorial. Fomos quen de pór en marcha en
poucos anos o que é hoxe a segunda editorial da Galiza segundo cifras oficiais. De
constituír unha distribuidora de libros que
nos permitiu dobrar as vendas e de xuntármonos no Consorcio Editorial con outras
editoras para a edición de libro de texto.
De participar accionarialmente en Norprint unha das principais gráficas portuguesas.
A Transición levou ao peche a moitas
empresas de comunicación que non souberon adaptarse aos novos tempos. Non foi o
caso de A Nosa Terra. A chegada da autonomía e as conseguintes medidas a prol do
galego anunciaban que podían chegar mellores tempos para un proxecto coma o noso autocentrado no País. Só foi así ao comezo. Logo as dificultades acrecentáronse
pola acción pouco equitativa de sucesivos
gobernos autónomos. A situación mudou
restablecéndose a igualdade no tratamento
e o establecemento dunhas regras de xogo,

que aínda que poden ser discutíbeis, non
son discrecionais.
O noso deber é hoxe, seguindo os designios e as arelas dos nosos devanceiros,
ollar cara adiante, decididos. Con prudencia pero sen sentimentos de inferioridade.
Demostramos capacidade non só para sobrevivir nestes cen anos, senón para avanzar e asentarnos fortemente como unha das
máis importantes industrias culturais da
Galiza.
O que nos demanda a historia, o que
necesita o noso país, é unha aposta empresarial decidida que sexa quen non só de
asentar os alicerces do proxecto para unha
nova xeración, senón de converternos nun
dos fortes motores que Galiza precisa. Como dicía a pasada semana cando recollía a
Medalla Castelao, “cen anos semellan
poucos cando aínda queda tanto por facer”. Temos que comezar xa a andar o camiño do futuro. E o futuro pasa por unha
ampliación do capital social que nos permita encarar os novos retos cunha base
económica sólida.
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Ás portas do futuro

apa

ación
de para o 4 de nadal
2006, no que destacou o aumento
da cifra de negocio, cun incremento de facturación do 52,8%
até acadar os 2,8 millóns de euros
e un aumento nas vendas das publicacións propias de máis dun
65% até chegar a unha cota de 1,8
millóns. No informe de xestión
ao que tiveron acceso os accionistas presentes, que representaban
case o 70% do capital de Promocións Culturais Galegas, informouse tamén dun aumento das
vendas do semanario dun 27% e a
cota acadada por Edicións A Nosa Terra, que cun catálogo moi
próximo aos 1.000 títulos, publicou en 2006 máis dun cento de
novidades, posicionándose como
segunda editora de libro galego
por número de títulos novos. Os
resultados expostos son os mellores da última década.
Na reunión o consello de administración propúxolle aos accionistas facer unha dotación especial por valor de case 900.000

adiante membro do Partido Popular. Foi presidente do Parlamento de Galicia.
Bieito Alonso Fernández.

Historiador, autor de diferentes
libros de investigación, foi un
dos impulsores da colección de
Historia de Galicia de Edicións A
Nosa Terra.
Xoán X. Piñeiro Cochón. É
avogado e xornalista. Profesor
na Faculdade de Ciencias da Comunicación de Santiago. Actuará
como secretario do consello.♦

MIGUEL BARROS

euros para, en palabras do presidente saínte, Xosé Fernández
Puga, “poñer en valor os nosos
fondos de almacén, para evitar a
súa depreciación e como paso
previo para unha expansión futura, tanto a nivel editorial como
nos medios de comunicación”.
Para levar adiante os novos
proxectos, a Xunta Xeral aprobou unha ampliación de capital
de até 1 millón de euros, que se
levaría adiante de contado, facendo un chamamento aos actuais accionistas para que acudan
a ela nun ano do centenario que
trae consigo os proxectos dun
diario na rede e unha reforma a
fondo do semanario.
Novos proxectos
Dous son os eixos dos novos proxectos de cambio que Promocións Culturais Galegas promoverá e poñerá en marcha antes de
fin de ano. O 4 de decembro,
xusto cando se cumpran trinta
anos da saído do número 0 da actual etapa de A Nosa Terra, estará
na rede o novo diario A Nosa Terra, que nucleará ao seu redor
ademais da información continua
e a análise, un portal de contidos
diversos. Simultaneamente sairá
á rúa o semanario fondamente renovado con máis contidos e novas seccións e colaboradores.
A renovación coincide coas
celebracións do centenario, que
comezarán na Coruña o 4 de
agosto, para continuar despois a
partir de outubro coa inauguración dunha grande exposición
itinerante por toda Galiza.♦

Non somos a única empresa de comunicación de Europa que se viu na obriga de
mudar en certo xeito as súas bases societarias para adaptarse aos novos tempos. De
pasar dun capital atomizado e de base semicooperativa, sen maiorías societarias, a
procurar socios empresariais de referencia
para poder continuar co proxecto. E non o
facemos para sobrevivir, senón para medrar. Para medrar continuando co mesmo
ideario que nos guiou nestes cen anos,
multiplicando a eficacia e os medios.
Dous son os grandes proxectos que
pretendemos pór en marcha e que imos someter á súa consideración. O primeiro é a
remodelación integral do semanario adaptándoo aos novos tempos comunicativos e
ás novas circunstancias nas que se está a
desenvolver a sociedade galega así como
aos seus hábitos de lectura e demanda de
información.
O segundo é unha decidida aposta pola
comunicación dixital. Unha aposta que leva consigo a creación dun grande portal no
que o alicerce será un Diario Dixital. Trátase de adaptarse aos novos tempos, aos
novos xeitos de comunicación.
A aposta polo diario dixital tamén está
presente na maioría dos grandes xornais
do mundo, que lle van concedendo cada
vez máis importancia a este soporte.
Un portal dixital, cun diario interacti-

A Nosa Terra logo vai cumprir
cen anos. Un século é tempo
cumprido para avaliar resultados e avizorar perspectivas.
Dos resultados daranos conta a
memoria. As perspectivas de
futuro teñen de ser albiscadas
dende a imaxinación e procúranse con traballo firme e cobiza de éxito.
Como empresa galega e galeguista, Promocións Culturais
Galegas, SA acomete con entusiasmo e ilusión a tarefa de
cumprir os obxectivos de defensa da identidade, do afondamento no interclasismo accionarial,
da constante apertura ao pluralismo ideolóxico e do compromiso certo co dereito á información veraz e independente que
asiste á cidadanía. A lealdade a
Miguel Barros, no centro.
estes principios hanos dar o dereito a gabarnos de ser o único periódico escrito na rede. Afortalará a expansión da nosa editorial,
en galego dende o 1907, facendo do idioma o e permitirá unha localización axeitada para a nosímbolo da nosa identidade, “a língua é a nación” va redacción reforzada.
Promocións Culturais Galegas, SA acada nesdicía Humboldt. Estenderemos a participación no
accionariado a unha nutrida base social, amplia- te intre un punto de maduración que nos permite
remos o abano da liberdade de expresión á totali- agarimar a idea da nosa consolidación como pundade do espectro ideolóxico. Tan só a violencia e tal da galeguidade e como referencia inescusábel
no esforzo por conquerir o orgullo colectivo que
o vilipendio han quedar excluídos.
O 7 de xullo a Xunta Xeral de Accionistas da deriva exclusivamente da asunción da nosa idennosa sociedade acordou renovar o Consello de tidade como pobo diferenciado.
Ollamos con optimismo e esperanza cara ao
Administración dándolle cabida a unha representación plural no ideolóxico, interclasista no eco- futuro, a nova xeira compénsanos a todos dos panómico, liberal e tolerante no político, pero ine- sados atafegos, dos días sombrizos. Endexamais
quivocamente galeguista no seu compromiso co os esforzos pola causa e o país foron baldeiros,
país. Aspiramos a converternos no foro patrióti- os nosos tampouco.
Os actos do Centenario de A Nosa Terra
co por excelencia. Un foro que exhiba a diversidade de enfoques e concepcións que Galicia ten ilustrarán o desenvolvemento da idea de Galido Estado, do mundo e de si mesma, lonxe de cia como proxecto colectivo e serán ocasión
calquera dogmatismo. Queremos representar a afortunada para un grande exercicio de pedagovoz ceibe da nosa terra, de todos. Unha voz inde- xía histórica. O cumio do noso século será atapendente porque os alicerces económicos que a laia segura para ollar na pescuda do novo futumanteñen erguida nutren os seus recursos finan- ro. Estamos cheos de esperanza porque temos
fe no noso pobo.♦
ceiros coa plural achega da sociedade civil.
O pulo económico que resulte da nova amMiguel Barros foi escollido presidente do Consello de
pliación de capital prevista fará posíbel reformar,
Administración de Promocións Culturais Galegas na
e mellorar o semanario en soporte papel, fará viáxunta xeral de accionista do 7 de xullo.
bel o, tantas veces adiado, diario, que aparecerá

vo, pero tamén como soporte futuro da radio dixital e da televisión dixital. Portal
que posibilite a comunicación con todos os
galegos, a atención a información de todos
e a súa participación. Tamén a aqueles que
están na diáspora.
Un portal interactivo que sexa trinque
do noso idioma e da nosa cultura.
Para logralo necesitamos incrementar a
plantilla de profesionais e os medios técnicos. Pero, sobre todo, necesitamos o apoio
e a colaboración de todos, accionistas, asinantes, lectores. A singularidade e o grande éxito de A Nosa Terra e da empresa que
a sustenta, é que foi un proxecto colectivo.
Así van seguir sendo. Por vocación e por
necesidade.
Petamos en moitas portas nestes 30
anos para sumar a máis e máis ao proxecto. Moitos non contestaron. Outros entreabrírona e algúns tamén nola franquearon
de par en par para darnos a súa axuda. Unha axuda desinteresada, sen pór trabas nin
pedir a cambio máis nada que o noso esforzo. Vostedes son un exemplo deses bos
e xenerosos.
Agora pretendemos comezar unha nova etapa empresarial. Máis profesionalizada e máis sólida económicamente. Por iso
imos propoñer unha nova ampliación de
capital. Sabemos que para moitos ser accionistas supuxo un sacrificio á par dun or-

gullo. Pero o futuro que nos agarda é esperanzador, cunha empresa saneada, competente e cuns produtos non só capaces de
competir nos mercados, senón aptos para
cumprir con máis eficacia os noso principios fundacionais. Por iso agardamos que
a maioría dos accionistas acudan á ampliación e dobren o seu número de accións.
Pero non queremos que a nosa aposta
quede só aí. Pretendemos que o capital autóctono galego que hoxe semella tomar
máis conciencia non só da necesidade de
defender os seus intereses, senón de que estes vaian ligados aos da maioría social de
Galiza, se integre neste proxecto. Un proxecto que sempre tivo como condición o
interclasismo. Queremos abrirlle as portas
a todos os que aposten pola identidade de
Galiza como un ben a preservar, xunto coas nosas tradicións e o noso medio natural,
capital principal para as xeracións futuras.
“A Nosa Terra é de todos os galegos. A
súa dona é Galiza enteira”, escribiu Antón
Vilar Ponte cando asumiu a dirección en
1916. Nin daquelas, nin nunca, tivemos
vocación da marxinalidade, marxinalidade
á que nos pretenderon levar por non poder
asimilarnos dentro do xornalismo vellouqueiro emanado do franquismo.
A nosa aposta sempre foi chegar ao
maior número de galegos posíbel, integrar
no proxecto a todos aqueles dispostos a

traballar por Galiza, sexan da corrente que
sexan, porque só así podemos cumprir mellor o noso cometido.
Como o fixeron en 1907 os fundadores
de Solidariedade Galega. Como en 1916 as
Irmandades da Fala. Nos anos 30 o Partido
Galeguista. Nos anos 40 en Arxentina a Irmandade Galega... facémolo agora con
preto de 900 accionistas e máis de cen colaboradores fixos ao día de hoxe e de variada procedencia ideolóxica.
Para superar eivas precedentes, para
lograr os retos do futuro, pensamos na necesidade de reforzar o Consello de administración con persoas de recoñecida e probada capacidade profesional, que nos permitan non só unha mellor xestión, en consonancia coas novas obrigas, senón facer
posíbel esa arela de extender o noso campo de acción e incidencia social. Extendelo á grande maioría da sociedade galega.
Esta foi coa arela que naceu hai cen
anos. Coa teima, para algúns ilusoria, coa
que fundamos Promocións Culturais hai
trinta e coa determinación coa que a queremos conducir para deixarlla á próxima
xeración. Esta asemblea é o primeiro chanzo nese camiño de futuro.♦
Resume do discurso de benvida
na Xunta Xeral de Accionistas de Promocións
Culturais Galegas de 7 de xullo de 2007.
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XAN CARBALLA
Na mañá do 9 de xullo morría na
súa casa de México o galeguista
Elixio Rodríguez. Natural de
Bande, onde pasaba varios meses
vivindo cada ano, Elixio contou a
súa peripecia vital nun inesquencíbel e esgotado libro, Matádeo
mañá, que desde que se publicou
en 1994 é referencia singular do
que supuxo para toda unha xeneración o despertar da conciencia
galeguista, o impacto do golpe de
1936 e no seu caso o exilio.
Elixio Rodríguez era desde
entón asiduo manifestante do
Día da Patria Galega nas rúas de
Compostela, onde acudía acompañado da súa dona Gloria, e era
saudado desde o palco como un
auténtico elo de unión co vello
ideal galeguista e republicano
que con dignidade el explicaba a
todos os que se achegaban a el.
Dono dun trato e unha conversa deliciosa, Elixio prodigouse
á súa avanzada edade en cantos
actos era chamado para axudar a
reconstruír unha época tapada pola memoria de pedra da ditadura.
Activista de mil iniciativas en
México, o seu regreso non coñeceu xubilación desde o momento
que publicou as súas memorias.
En decembro de 1997, Elixio
Rodríguez respostaba así as preguntas de seis escolares do Instituto de Bacharelato Ramón María
Aller de Lalín (ver ANT nº 809).
“O meu avó estivo na guerra e daFinou Elixio Rodríguez, o bo e
xeneroso. Vino por última vez en
xaneiro deste ano, na súa casa en
Lindavista, nun tránsito no aeroporto de DF. Alí estaba con Gloria, súa compañeira de máis de 63
anos, co seu ollar de chispa, co
sorriso permanente nun corpo
sempre pequeno e aínda máis
menguante pola idade. Abrazámonos moito, e non me soltou a
man en toda a conversa; sempre
co eterno tabaco e as gafas pousadas na cachola. Perguntou por todo o mundo, polo Goberno novo
e polo futuro. A carón, na parede
un tapiz co escudo da República
do que dicía nunca se separou.
Elixio Rodríguez, entrañábel,
incansábel, amigo leal das ideas e
da xente. Tiña dous amores incondicionais: un por Gloria, a quen
coñecera no Centro Galego, do
Elixio Rodríguez era unha desas
persoas que pola súa historia, enerxía e vitalidade, semellaba ser inmortal. O mesmo deberon pensar
os falanxistas que o quixeron asasinar, primeiro en Bande e logo no
Furriolo, nun verán, setenta e un
anos atrás, e que tiveron que espetar
na pedra as súas gadoupas de avutre. A morte chegoulle a Elixio aos
97 anos en México DF, a onde chegou como exiliado a bordo do Ipanema no ano 1939, e onde casou
con Gloria, a súa compañeira, arquiveira de lembranzas e verdadeira artífice de que nos deixara o seu
libro de memorias (Matádeo Mañá,
Xerais 1994), unha referencia obrigatoria para quen queira saber máis
da nosa historia recente da man dun

A RR AIA N O S

Morre en México o galeguista Elixio Rodríguez

Elixio Rodríguez en Celanova cabo do busto de Celso E. Ferreiro, compañeiro das Mocedades Galeguistas. No mosteiro-cárcere celanovés ambos e dous estiveron presos en 1936.

me a entender que tamen houbo
algo bo. A guerra foi un feito inxustificábel e denigrante, só co fin

de manter os privilexios dos poderosos. Non hai ningunha razón para afirmar que a guerra tivo algo

de bo, nin nada que xustifique o
millón de mortos que causou. /
Que sentiu cando, para poder sal-

var a vida, tivo que alistarse no
bando fascista? Sentín alivio e
tranquilidade. O alistamento no

Miña casa, México, miña patria, Galiza
ANA MIRANDA
que daquela o pai dela era Presidente; outro, pola súa Galiza eterna, universal, omnipresente, portátil no México que consideraba a
súa casa, pero non a súa patria.
Non tivo unha vida fácil pero si
plena, facíase querer por ela, co
seu ton de humor permanente, minusvalorando os duros momentos
nos que estivo a punto de morrer
con sentencias de morte e como
refuxiado no exilio. Integrado plenamente no México que o acolleu
dende que chegou refuxiado de
Franza grazas á intervención dos
seus queridos Luis Soto e Castelao –meu maestro decia, que ate
con el bailei unha vez, ainda que

a Virxinia non lle gustaba bailar,
confesaba rindo–, sempre contando numerosas anécdotas como a
de canda coñecera a Cantinflas.
Activo impulsor de actividades
societarias e culturais, co paso dos
anos, o conservadurismo do asociacionismo emigrante, fóino
apartando do Centro Galego,
igual que aos Viqueira e a tantas
familias de esquerda. Máis Elixio
nunca se apartou de Galiza, senón
que foi achegándose ainda máis
cada longa tempada dende a primavera ate o outono en Bande,
onde conversaba e paseaba con
vellos e novos amigos.
Gloria vivia moi pegada a él,

coidándoo, gardaba entrevistas e
material histórico, axudouno a
transcribir as notas para o libro
Matádeo mañá, esa testemuña vital do optimismo e a loita. Alí na
casa, pediume que a acompañara
a ver un armario no que tiña preparado todo por se algo pasaba,
como se xa fose inminente: unha
bandeira coa estrela, un vello cassete de Negra Sombra para escoitar ao soterralo e uns telefones de
contacto en Galiza aos que onte
comunicaron seu pasamento.
A súa relación co BNG era
longa, polos seus amigos e amigas de Celanova e de Bande, e logo por Beiras, por Nogueira e a

visita ao Parlamento Europeo co
grupo de emigrantes galegos en
América Latina en 2001, e máis
recente por outra xente que tivemos a sorte de poder estar con el.
Era amigo de todos, querido, admirado, engaiolaba ao falar dunha Galiza ceibe como esperanza
colectiva, era un referente. Participaba dende había anos como
convidado especial no palco da
Praza da Quintana o Dia da Patria
Galega. Todo un símbolo, unha
honra para o nacionalismo galego, coa súa fraxilidade física, e a
forza do ollar e a palabra.
Hoxe falei con Gloria e dixo
que faleceu acompañado, con luci-

A este matarédelo mañá
ASER ÁLVAREZ
dos seus protagonistas. A ver se
agora por fin, xa que aquí semella
que hai que morrer para que falen
ben dalguén e recoñezan os seus
méritos, a editorial se decide dunha
vez a reeditar este valioso testemuño vital que leva anos esgotado.
Coñecín a Elixio e a Gloria unha tarde de verán no seu piso de
Bande, onde me acolleron coma a
un teimudo e descoñecido aprendiz
de xornalista. Cando escoitei a historia de Elixio de propia voz, que
entón tiña 90 anos e unha lucidez
impresionante, entendín que este

país é especialmente ingrato coa
sxente máis brillante… Como podía ser que aquel home non tivera
recoñecemento público? Xa levabamos tempo “platicando” cando lles
soltei que eu era o neto pequeno do
“Churchil” de Bande. Elixio deu un
chimpo na cadeira e regaloume o
último exemplar que lle quedaba na
casa do seu libro de memorias. Aquí
o teño agora, mirándome coa súa
dedicatoria, que me emociona ler
unha e outra vez, dende que me
chamou a súa neta para avisarme da
morte do avó. Acabo de falar con

Gloria e con Gael, seu fillo, por teléfono e dixéronme que Elixio morrera rodeado dos seus, coma unha
faísca morna que se vai apagando
paseniñamente na cinza.
A través deste home bo e xeneroso coñecín tamén a revista Vieiros, e souben que Elixio foi quen
lle deu o nome “á mellor revista
galega do mundo”, nun arranque
de morriña en que lembrou a auga
fresca da fonte do Alto do Vieiro,
durante unha reunión interminable
en México, entre fume de tabaco e
claritos, con Luís Soto, Carlos Ve-

lo e outros galeguistas que non daban atopado un bo nome para a
histórica publicación.
A última vez que estiven con
Elixio e con Gloria foi no verán do
ano pasado en Celanova, cando a
Asociación Arraianos organizou
unhas Xornadas sobre Represión,
Solidariedade e Resistencia Antifranquista e lle ergeu un monumento no Furriolo ás vítimas do
franquismo. Un acto de dignificación tan satisfactorio que escoceu
ben, e aínda proe, nalgúns círculos
do poder intelectualoide e provin-
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Asociacións da familia e feministas consideran a axuda incompleta
bando da miña antipatía non me
ocasionou remorso. Non podía
elexir, era o único xeito de salvar
o pelexo. Logo, decidín desertar
porque era nacionalista e sentía
noxo e desprezo polos que conta
saña masacraban aos meus partidários. / Que se lle pasou pola cabeza cando o ian fusilar no Furriolo? No Furriolo nin recei nin
me lembrei de encomendarme a
Deus, como era lóxico naquel
transo. Sería que o meu cerebro
estaba moi ocupado pensando
noutras cousas. Cando si recei fervorosamente, e moito, foi ao regresar ao cárcere. / Nas guerras,
somos todos culpábeis de algo?
Os únicos culpábeis son os que
queren impor a súa vontade en defensa dos seus intereses, sexan políticos, económicos, territoriais ou
relixiosos. Que faría se se atopase
con algunha das persoas que o
quixeron matar? Nada. De feito
dos sicarios que pretenderon asasinarme aínda viven dous na miña
vila. Só os teño visto de lonxe, sen
rancor. Eles evitan a miña presenza e en min só provocan sentimentos de mágoa e de desprezo”.
Ademais das condolencias
públicas chegadas desde a Consellería de Cultura, do BNG e
dunha manchea de persoas e organizacións sociais, os seus amigos e amigas de Bande preparan
unha homenaxe, que terá un primeiro chanzo na derradeira semana de agosto.♦
dez, decindo hai uns dias, coa ironia habitual, que se ía recuperar
pronto para ir a Bande e chegar a
tempo para o Día da Patria e berrar: que queiran que non, somos
unha nación, e que deixara varios
mandados que xa mos escribiría.
Era un nacionalista leal, que non
gostaba das fronteiras e pensaba
que a emigración galega non tiña o
lugar que lle correspondia, considérabase só un transterrado, co
corpo alá e o sentimento aquí. Este ano queria berrarlle á vida, que
el sabia que se ía pola avanzada
edade, á sua nación, á sua patria
querida da que vivia namorado.
Foise o noso querido Elixio coa
estrela na fronte. Sempre en Galiza e no corazón dos galegos.♦
ANA MIRANDA é representante do
BNG no Parlamento Europeo.

ciano deste país. Un acto que para
Elixio foi un fito histórico, e unha
lembranza o vai acompañar neste
derradeiro voo. O Aviador Dro
Arraiano, sempre co pito de tabaco
rubio nos beizos, vai seguir sendo
para nós unha estrela de liberdade
que atravesa polas noites co seu vello avión roubado aos falanxistas o
ceo de chumbo da Raia Seca, para
animarnos a seguir loitando por un
mundo mellor nesta terra dourada
onde Elixio ten espetadas as súas
raizames. E por iso, falanxistas de
hoxe, a este home non o ides poder
matar mañá, porque o lume que
alampea xamais o veredes morto.♦
ASER ÁLVAREZ é coordenador da
revista Arraianos.

Son 2.500 euros a solución
á baixa taxa de nacementos?
LORENA OTERO
O pasado tres de xullo o Presidente do Goberno central
anunciou no Debate sobre o
Estado da Nación unha axuda
de 2.500 euros para todas as
familias que dende o 3 de xullo
tivesen ou adoptasen un fillo. A
medida foi acollida positivamente por colectivos e asociacións dedicados a familia,
aínda que sinalan que esta non
é a solución para aumentar a
taxa de natalidade do país.
A partir do próximo día 15 as familias residentes legalmente en
España poderán solicitar a axuda
de 2,500 euros na Axencia Tributaria, na Seguridade Social ou a
través da páxina web do Ministerio de Economía e Traballo. Os so-

Ao comparar esta medida có
resto dos países europeos, España segue estando moi atrás no incentivo económico. Así, en Noruega as subvencións son de
5.750 euros, en Luxemburgo a
nai recibe 1.500 euros como axuda ao parto e a posteriori unha
pensión mensual de 136 euros,
cantidade que se incrementa en
corenta euros cando o rapaz
cumpre doce anos e en Holanda,
Reino Unido e Suecia reciben un
subsidio mensual de cen euros.
Este tipo de axudas, que se
prolongan no tempo, son segundo
as distintas asociacións as que realmente benefician as familias e
as impulsan a ter fillos. AGAFAN
ven reclamando dende hai tempo,
e así llo comunicou ao Presidente
do Goberno central, o establecemento de axudas por fillo continuadas até os dezaoito anos, como
sucede en países como Alemaña
que até os dezasete, ou vintecinco
anos se é estudante, recibe máis
de cento cincuenta euros o mes.

licitantes recibirán a subvención parellas novas sobre ter fillos.
nun único pago que será comple- Luís Sánchez, presidente de
mentaria aos 100 euros mensuais AGAFAN (Asociación Galega de
Familias Numeroque xa reciben as
sas), sinala que “é
mulleres traballaspaña
segue
insuficiente pordoras durante os
que non deixa de
tres primeiros anos
ser unha axuda
do cativo, ademais estando moi atrás
puntual que non
das distintas axu- no incentivo
vai cubrir as necedas que ten cada
sidades que xera
Comunidade Au- económico.
un fillo o longo da
tónoma.
súa etapa de creA proposta ti- En Noruega
cemento”. Opivo unha acollida
as
subvencións
nión compartida
favorábel, pero os
por Ana Míguez,
organismos e aso- son de 5.750 euros
presidenta de Aleciacións centrados
crin, que considena familia e na
ra que esta axuda
muller afirman
que o diñeiro non é a solución e responde a intereses políticos e
aseguran que esta cantidade non electoralistas, alleos ás verdadeivai mudar a opinión que teñen as ras necesidades das familias.

E

Un aliciente para inmigrantes e marxinais
Esta axuda non suporá un cambio de mentalidade na sociedade española aínda que si pode
repercutir nas familias inmigrantes e nas clases marxinais
que verían nos 2.500 euros un
aliciente para ter fillos, como sinala Ana Míguez, debido o seu
baixo nivel de vida, o que podería crear unha dependencia do
Estado e converterse non nunha
axuda senón nunha fonte de ingresos habituais.
Esta situación de dependencia produciuse en Estados Unidos nos anos setenta entre as mulleres negras e hispanas a causa
da Axuda a Familias con Fillos
Dependentes (Aid To Families
with Dependent Children), analizada por Marvin Harris no seu li-

bro “La cultura norteamericana
contemporánea. Una visión antropológica.” A medida en lugar
de acadar un control da natalidade deu lugar o seu incremento.
Harris afirma que esta axuda só
conseguiu o desenvolvemento de
familias microsociais que vivían
da esmola estatal e usaban esta
axuda non como un apoio temporal senón como unha fonte regular ou recorrente de subsistencia.
Piden a cobertura completa
Os 2.500 euros só poderán producir un incremento da natalidade
cando se complementen con outras necesidades básicas da sociedade actual. O acceso á vivenda, o
incremento de garderías públicas e

de comedores, a creación de garderías nas empresas, a obtención
de axudas mensuais até a maioría
de idade dos rapaces acordes coa
renda familiar, o incremento dos
salarios das mulleres, o aumento
do tempo de baixa por maternidade e lactancia, ademais de facilitar
a compatibilidade da vida laboral
e familiar, son as medidas que debería adoptar o Goberno central
para potenciar o número de nacementos, segundo sinalan os organismos que traballan pola familia
e a muller. Precísase unha cobertura completa por parte do Estado,
engade Alecrin, e un cambio de
mentalidade que considere aos fillos como un ben social e non como un simple índice que ten efectos na economía.♦

Vivenda e
a precariedade laboral
Non embargante, a solución tampouco viría por este camiño, como sinala Elia Hermida, presidenta de AFAMMER en Ourense
(Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural). A vivenda e
a precariedade laboral, son as
principais problemas que detectan
na asociación, que tenta axudar ás
familias con roupa e libros para os
cativos e incluso colaboran no pago dos pisos. Pero dende hai dous
anos a falta de medios e apoio da
Administración fixo diminuír estas contribucións.♦

A Nosa Terra asina con Vicepresidencia
un convenio de colaboración para o centenario
MARÍA OBELLEIRO
Unha sinatura entre Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta, e o
conselleiro delegado de Promocións Culturais Galegas, editora
de A Nosa Terra, Xosé Fernández
Puga, simbolizan os termos de
cooperación para a posta en marcha das actividades do centenario
da publicación. Vicepresidencia
investirá 50.000 euros nas tres exposicións e no libro que conmemorarán o nacemento do xornal.
Segundo o acordo asinado, a
Consellería de Vicepresidencia
colaborará na realización das
actividades para a celebración
do cen aniversario do nacemento e A Nosa Terra, que consisten en tres exposicións e na edición dun libro.
A mostra itinerante “Cen
anos de xornalismo nacionalista”
achegaralle aos cidadáns a historia da publicación e amosará o
papel exercido polos intelectuais
que colaboraron co periódico.

PEPE FERRÍ N A . G . N .

Rodríguez

De esquerda a dereita: Miguel Barros, Anxo Quintana, Xosé F. Puga e Afonso Eiré.

Na exposición “As capas que fixeron historia en A Nosa Terra”
inclúense as portadas máis significativas. En “Historia de Galiza” ofrécese un alto contido didáctico e pedagóxico. Pola súa
banda, o libro “Crónica da vida
galega” recolle a historia da ca-

beceira e contará cunha tirada de
30.000 exemplares.
As valoracións
Anxo Quintana valora positivamente as actividades por dirixirse
principalmente á mocidade e ás

persoas maiores, polo fomento do
envellecemento activo, pola dignificación e a visibilidade do potencial das mulleres e porque supoñen unha oportunidade de
achegar a historia, a cultura e a
identidade de Galiza á sociedade.
O vicepresidente subliñou o continuo compromiso da publicación
coa cultura, o idioma e coa defensa da identidade galega. “Fixo isto ademais nalgúns momentos especialmente sensibles e dramáticos, e a pesares das dificultades,
mantivo sempre unha permanente
coherencia cos seus principios e
liña editorial mantendo así en todo momento unha loita de resistencia a prol da liberdade e das
ideas”, apuntou Quintana.
Pola súa banda, Miguel Barros, o presidente da Comisión do
Centenario de A Nosa Terra, destacou que o convenio pactado con
Vicepresidencia permitirá afrontar
unha función didáctica sobre a política e a historia de Galiza.♦
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Medio Rural critica
unha proposta da UE que elimina
a distinción dos viños de calidade
A.S.
Unha proposta da Comisión
Europea pide o arranque de
200.000 hectáreas de viñedos no
conxunto do territorio da UE,
ademais dunha simplificación
do etiquetado para distinguir
viños de calidade e de mesa. A
Consellería de Medio Rural pide, pola contra, que se potencien as Denominación de Orixe.
Asegurar a competitividade e o
desenvolvemento vitivinícola
europeo e fortalecer este sector
son os principais obxectivos
dunha proposta feita pola Comisión Europea o 4 de xullo para a
reforma da OMC (Organización
Común do Mercado) do viño
mediante o arranque de 200.000
hectáreas de viñedos na Unión
Europea en cinco anos, o que su-

pón o 6% de todas as viñas da UE.
Medio Rural considera que
esta proposta de reforma non é a
axeitada para o modelo galego,
sobre todo no que atinxe á simplificación do etiquetado, que
eliminaría a definición obrigatoria actual entre os viños de calidade e os de mesa. Esixen que
cando menos o etiquetado conteña entre os seus elementos obrigatorios a orixe da uva empregada. Neste sentido, a Consellería
propón a potenciación das Denominación de Orixe.
Galiza levará as súas propostas orientadas ao reforzamento da
capacidade competitiva dos viños
de calidade e á promoción, reconversión e reestruturación das viñas. Con esta proposta preténdese
liberalizar o cultivo e que no 2014
se supriman os dereitos de planta-

ción que actualmente restrinxen a
superficie de viñedos.
A reforma que propuxo Bruxelas mantén o presuposto de
1.300 millóns de euros anuais
para toda a UE para apoiar o sector, aínda que prevé cambios para España, como é a supresión de
axudas á destilación de alcohol
como materia prima para as industrias de brandy. A superficie
de cultivo, a produción e o gasto
histórico son os criterios que ten
en conta a organización para a
concesión das axudas.
A Comisión Europea teme que
o excedente de viño se siga elevando á vez que a importanción deste
tipo de produto tamén aumenta.
Bruxelas busca coa redución dos
viñedos manter a competencia a
países como Australia, Sudáfrica
ou o continente americano.♦

2.500 euros
por fillo
MANUEL CAO
O anuncio do presidente do goberno español no Debate do
Estado da Nación, realizado a semana pasada, causou unha
importante sorpresa nas fileiras propias e alleas tanto polo tipo de medida, pola súa contía e polo lugar onde se fixo. Todos os nenos nados a partir do 3 de xullo do 2007 terán como
premio un cheque de 2.500 euros quedando por concretar o
alcance real da medida unha vez definido o seo ámbito de
aplicación, os beneficiarios, sistema de pagamento, as posíbeis condicións, consecuencias tributarias, etc.
Na política actual, cunha sociedade democrática xa moi
afeita ao ruxe ruxe da política e á escasa credibilidade dos
discursos este anuncio representou un revulsivo que marcou
a axenda recorrendo ao vello sistema da lotaría e á sorpresa
como forma de impactar unha parte da opinión pública que
tende a fuxir cada vez máis da política tal como se demostra nun abstencionismo en ascenso. Este modelo de propoñer medidas está moi afastado do compromiso democrático
clásico, cun programa de goberno presentado previamente
os electores para poder ser aplicado, e debe verse como unha forma de definir a axenda e as preferencias políticas dende o poder a menos de nove meses para o final da lexislatura. A súa función principal consiste en tirar unha pedra na
auga estanca, despreguizar o electorado e preparalo para as
novas ofertas que se aveciñan.
Con este anuncio, José Luis Rodríguez Zapatero retomou a iniciativa política –confirmada pola remodelación do
goberno– cunha medida de apoio á natalidade típica dos gobernos do PP despois de anos de manter un discurso ancorado nas posicións feministas clásicas que priorizan a promoción da muller no eido laboral sobre a súa función reprodutora. Curiosamente, esta medida tómase unha vez que España está a aumentar poboación pola inmigración e despois
de estudos que revelaban un envellecemento que lle afectaría directamente á economía pero sobre todo á estabilidade
social e ao mantemento da herdanza antropolóxica e cultural. Talvez algunhas medidas que tratan de facer compatíbel
a vida laboral coa familiar poderían axudar pero todo indica
que o obxectivo básico é mellorar as taxas de natalidade cun
maior apoio económico directo ás familias.
O Estado de benestar en España adicou escasa atención ás
políticas de axuda familiar en contraposición cos modelos
aplicados en Europa tanto por gobernos de dereita como de
esquerda; agora inténtase avanzar en políticas de protección
aos anciáns coa Lei da Dependencia para proseguir coa axuda á infancia e as familias con fillos a cargo. Pois ben, esta
medida é un paso máis que incide nos incentivos directos a
procrear ou adoptar, sobre todo naquelas familas de baixos ingresos onde os rendementos de 2.500 euros son importantes,
e todo indica que se abre unha poxa de subvencións á natalidade por outras administracións (comunidades autónomas,
concellos) o que fará incrementar o atractivo destas axudas
para os colectivos menos favorecidos. Algo semellante ocorre
xa nalgúns países con mulleres adicadas basicamente a ter fillos e crialos á conta das axudas públicas.

‘O

Estado de benestar
en España adicou escasa atención
ás políticas de axuda familiar
en contraposición
cos modelos aplicados en Europa
tanto por gobernos de dereita
como de esquerda”

Tecnicamente, esta medida é unha subvención fácil de
administrar que se pode retirar ou aumentar en calquera
momento en base á evolución da natalidade e ás preferencias do goberno. O custo orzamentario é tolerábel e non
compromete a novos gastos pero ha xerar tensións con autonomías celosas das súas competencias que tratarán de artellar axudas, sobre todo naquelas con taxas de natalidade
baixa como sería o caso de Galicia.
Dotar de 2.500 euros a cada neno nacido despois do 3 de
xullo é unha lotaría artificial que deriva da lectura do ciclo
político electoral realizada polo goberno e que ten como bases de partida reais unha baixa taxa de natalidade e a chegada ao poder dunha nova xeración que volve recoñecer o valor
da familia polas políticas aplicadas na UE.♦

A negativa do PSOE a concretar os investimentos ferroviarios divide a Xunta

Poucas posibilidades de éxito
para a reforma do voto emigrante
A.N.T.
Logo do Debate de Política Xeral 2007 dúas foron as propostas
relacionadas con Galiza que se
aprobaron por maioría. Ámbalas xurdiron de iniciativas do
BNG. O PSOE opúxose á aceleración dos investimentos en infraestruturas ferroviarias. O PP
votou en contra da proposta de
reforma do voto emigrante.
Antes do final do outono, o Congreso dos Deputados debaterá unha proposta de reforma da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral
centrada na reforma do voto emigrante. A proposta que presentou
o BNG insta ao goberno a un
cambio profundo no xeito do sufraxio que garanta a limpeza do
censo con medidas de control e
verificación das identidades dos
votantes e o segredo, facilitando a
votación en urna ou a través dalgún outro medio. Este punto centra a gran demanda do nacionalismo galego, que considera que o
Censo de Residentes Ausentes
(CERA) funciona arestora coma
un plus de votos do que se beneficia sempre o partido que detenta o poder no goberno central.
A proposta tamén cuestiona o
actual reparto de representantes
e pide que se teña en conta de
maneira proporcional a importancia numérica do censo de

Francisco Rodríguez e Olalla Fernández Davila no Congreso.

electores no exterior. De chegar
a reformarse este punto variaría
a composición parlamentaria e
evitaríase que Galiza perdese representación parlamentaria. Até
agora, a influencia do CERA nas
circunscricións galegas non se
reflectía na representatividade
das catro provincias.
Coa resolución parlamentaria
búscase tamén maior transparencia nas campañas electorais no

exterior e un control orzamentario dos fondos de todas as agrupacións de electores no estranxeiro. Deste xeito evitaríase o
uso de diñeiro público para actos
partidarios.
A pesar do apoio do PSOE a
esta proposta, parece improbábel
que os termos se aproben no debate posterior, sobre todo pola
oposición do PP e unha longa
tradición de aprazamentos na re-

forma legal do voto emigrante.
Camiños de ferro
Co voto en contra do PSOE
aprobouse outra resolución que
esixe do goberno a aceleración
dos investimentos nos camiños
de ferro. A proposta pídelle ao
goberno central que consigne
nos orzamentos do 2008 o comezo das obras nos tramos Ferrol-

Uxes, Ourense-Lubián e a saída
sur de Vigo.
Ademais, o congreso acordou esixir do executivo o compromiso de estabelecer servizos
de proximidade nas áreas metropolitanas A Coruña-Ferrol, VigoPontevedra e Santiago-Vilagarcía. Tamén pide que se estimule
o diálogo coa Xunta para mellorar os trens Ourense-Vigo, Ourense-Santiago, Ourense-Monforte-Lugo-A Coruña-Ferrol e
tamén as comunicacións con
Valdeorras.
A negativa socialista a aprobar a resolución proposta polo
BNG creo certa polémica dentro
do Goberno galego ao consideraren os nacionalistas que o compromiso dos seus socios na Xunta co tren non se correspondía
coa súa actitude parlamentaria.
O presidente galego, Emilio Pérez Touriño, descartou calquera
cambio na política de investimentos estatais nas infraestruturas e subliñou que a chegada
do AVE a Galiza está asegurada
para o 2012.
A resposta do presidente fai
ben difícil que se avance no tren
de proximidade, unha vella demanda que noutras comunidades
conta co decidido apoio dos gobernos autónomos. Tanto Catalunya coma Euskadi teñen redes
ferroviarias propias.♦

Bilbao
O12 de xullo cúmprese o décimo
cabodano do asasinato de Miguel Ángel Blanco, representante do PP no concello biscaíño de
Ermua, tras 48 horas de secuestro abafante. Foi a acción máis
contestada da historia da ETA e
un punto de inflexión na percepción que moitos cidadáns vascos
tiñan en torno ao emprego da
violencia. Por unha vez, a resposta social foi espontánea, e só
o interese partidario rematou por
deturpar a unidade de socialistas,
nacionalistas, populares e xentes
sen adscrición fixa contra a ETA.
O 10 de xullo de 1997, Blanco dirixíase a unha cita cun cliente en Éibar, onde traballaba como
economista pouco despois do
xantar. Un comando da ETA interceptouno e secuestrouno, comunicando ao xornal Egin que,
de non producirse un reagrupamento dos presos da organización
en cadeas vascas nun prazo de 48
horas, sería executado. Desde
aquel intre, en toda Euskadi, pero
especialmente en Ermua, xurdiu
un movemento cidadán inédito de
resposta cívica e pacífica fronte á
violencia. Só a noticia do seu asasinato deu lugar a episodios puntuais e concretos de acoso a algunhas sedes sociais da extinta
Herri Batasuna (HB), e reproches
aos militantes da esquerda abert-

A dez anos do asasinato
de Miguel Ángel Blanco
DANI ÁLVAREZ

Dez anos despois do asasinato do concelleiro popular en Ermua Miguel
Ángel Blanco, as ensinanzas da reacción social que se produciu daquela quedaron diluídas polas diferentes estratexias dos partidos políticos.
zale polo seu silencio estrondoso.
As manifestacións daqueles
días só foron comparábeis ás que
se produciron tras os atentados
do 11-M. En Ermua, o alcalde
socialista, Carlos Totorica, liderou esas marchas dándolle vida a
un movemento bautizado como
Espírito de Ermua, do cal hoxe
apenas queda nada pola utilización partidaria que se fixo do
acontecido por parte do PP. O
propio Totorica foi impulsor do
Foro de Ermua, unha organización agora dirixida por sectores
da extrema dereita á que o propio concello vasco lle solicitou
hai uns meses que retire o nome
da vila da súa denominación.
No verán do 1997, a ETA enfrentouse por primeira vez a un

clamor no que se lle dicía o que
moitos vascos pensaban dela,
que era unha organización extemporánea, que vivía fóra de realidade e que non gardaba a máis
mínima piedade pola vida humana. A propia execución do crime,
con Blanco coas mans atadas,
axeonllado, e recibindo dous tiros na caluga, foi a proba definitiva para moitos cidadáns de que
da ETA antifranquista xa quedaba apenas a súa denominación.
HB fíxose cómplice do crime
cun silencio escandaloso que a
abocou a unha soidade total. En
Ermua media ducia de negocios
propiedade de simpatizantes da
esquerda abertzale tiveron que
pechar polo boicot cidadán. Para
o recordo quedan as imaxes do

lehendakari José Antonio Ardanza pedindo que non se compartise con eles ningunha reclamación, por lexítima que esta for,
ante a actitude despiadada de
quen calaba ante tan brutal crime.
O PP de José María Aznar camiñou, non embargante, cara a
un carreiro de busca da rendibilidade política que fixo escachar
aquel sentimento popular. En setembro, na madrileña Praza de
touros das Ventas, desenvolveuse unha homenaxe a Blanco que
rematou cos asistentes bailando
“La Macarena” de Los del Río, e
con asubíos ao cantautor catalán
Raimon por interpretar un tema
na súa lingua. Eran os días nos
que a frase “A por eles” da xornalista Victoria Prego marcaba o

percorrido da utilización partidaria dos sentimentos humanos de
paz e concordia, dinamitando as
pontes entre nacionalistas e
constitucionalistas, e instigando
un enfrontamento social que, por
sorte, xamais se concretou.
Os dirixentes da ETA nunca
calcularan que a resposta cidadá
podería ter semellante dimensión. O PP, daquela no goberno,
interpretou que esa marea social
lle servía para xustificar calquera
cousa que se fixera contra a violencia e, desde entón, abriuse a
veda contra a persecución de todo o movemento abertzale, sen
distinción de siglas ou ideoloxías. Chegou a teoría de Jaime Mayor Oreja de que “todo era ETA”
e pechouse o xornal Egin, encarcerouse á cúpula de HB, acusouse o PNV de ser cómplice da
ETA e apenas o Athletic de Bilbao se librou da caza de bruxas.
Un ano e medio despois os nacionalistas asinaron o pacto de Lizarra e chegou unha tregua indefinida da ETA, despois fracasada. E
o PP, que dixera que xamais negociaría con asasinos, sentou con
eles en Zurich. O único certo é que
o secuestro e asasinato de Blanco
forma parte da memoria colectiva
dun pobo que espertou contra a
senrazón. Unha senrazón que aínda pervive dez anos despois.♦

Nº 1.276 ● Do 12 ao 18 de xullo do 2007 ● Ano XXX

CONCLUSIÓNS DO DEBATE DE POLÍTICA XERAL

Nº 1.276 ● Do 12 ao 18 de xullo do 2007 ● Ano XXX

FMI
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

anunciada dimisión
de Rodrigo Rato
como director xeral
do Fondo Monetario
Internacional (FMI) pon
de manifesto, á marxe do
que exprese o interesado,
que a institución non goza
de boa saúde. A cada son
máis as voces que falan de
rematar con este modelo.
O FMI naceu nunha
pequena vila, Bretton
Woods, perto de Nova
York, en xuño de 1944, un
mes despois do
desembarco de
Normandía. Xa se sabía
quen ía perder a guerra,
tratábase de deixar claro
quen a gañaba. O
presidente dos EE UU,
Franklin Delano
Roosevelt, convoca máis
de 700 representantes de
44 estados. Pero
anteriormente, dende
setembro de 1943, xa
negociaran os delegados
de Inglaterra e os EE UU
as bases do novo modelo.
O primeiro obxectivo
foi o de garantir a
estabilidade na paridade de
moedas, de xeito especial
do dólar, recente aínda a
crise de 1929.
A partir dos anos 70,
coa crise económica e do
petróleo, o FMI existe para
controlar as economías do
chamado Terceiro Mundo
e a devolución da débeda
externa.
En 1979 coa entrada
de Robert McNamara
–antigo secretario de
defensa dos EE UU e
impulsor da utilización de
napalm contra a
poboación vietnamita– o
Banco Mundial comeza a
outorgar os préstamos de
axuste estrutural,
condicionados sempre a
cambios de leis nos
países favorábeis ao gran
capital.
O FMI é un dos
axentes máis importantes
na coacción da soberanía
dos Estados. Os imperios
non se construíron
mediante amorosas
relacións entre pobos
senón que xurdiron da
guerra e do expolio.
Sempre.
Venezuela xa anunciou
a súa marcha do FMI. A
Arxentina, o Brasil, o
Uruguai, Indonesia e as
Filipinas reembolsaron
dunha soa vez o que
debían, impedindo o cobro
de intereses.
O FMI representa un
modelo fracasado onde un
só país, os EE UU, teñen o
dereito de veto nas
grandes decisións
económicas. E iso é máis
importante que a cadeira
de Rato.♦

Os ecoloxistas consideran un erro
aumentar os plantíos non adicados á alimentación

Lula defende o ‘desenvolvemento
do biocarburante’ para enriquecer o sur
CÉSAR LORENZO GIL
O presidente brasileiro, Luiz
Inácio Lula da Silva, aposta por
converter o seu país na punta de
lanza dunha nova dinámica económica baseada nos biocombustíbeis. Así o expresou no cumio UE-Brasil celebrado a pasada semana. Os ecoloxistas europeos critican o aumento deste
tipo de cultivos porque cren que
fan perigar a seguranza alimentaria e empobrecen a terra.
A estratexia económica e social do
goberno brasileiro encontrou na
produción de biocombustíbel un
xeito óptimo de producir riqueza
no país e servir de exemplo para
outros países do sur pobre que poderían lograr beneficios da produción agrícola pensada para os carburantes. Os dous primeiros pasos
para convertir o xigante sudamericano no gran referente en materia
de biodiésel xa están dados. En
abril, Lula reuniuse con George
Bush para estudar o xeito de facilitar o contacto na investigación
científica sobre biocarburantes e
propiciar tamén a importación
dos producidos no Brasil. O pasado 5 de xullo acordou en Bruxelas un achegamento á UE para se
converter no socio privilexiado
na importación deste tipo de combustíbel. Europa quere que o 10
por cento do carburante que se
consuma no continente no 2020
proceda dos cultivos. Mais os recursos propios só alcanzan para

Luiz Inácio Lula da Silva.

un 70 por cento desa necesidade.
O Brasil é, por tanto, a mellor
opción. Até o 2004 o 25 por cento do biocarburante importado
pola UE procedeu do país latinoamericano e esta porcentaxe segue en aumento por dúas razóns:
a industria brasileira do etanol
obtido da cana de azucre ten longa experiencia e ademais a súa
produción xa é rendíbel co cru

valendo máis de 30 dólares por
barril. Para que o biocombustíbel
europeo dea beneficios, o petróleo debería valer máis de 76 dólares, como mínimo.
Os ecoloxistas critican a
aposta de Lula por considerar
que a superficie empregada para
os biocarburantes non se poderá
adicar ao cultivo para consumo
humano. Tamén cren que o mo-

En tres meses, o Mercosur
Crónicas do mundo
deberá liquidar os tres ultimatos que penduran como tres afiadas espadas
enriba da caluga.
O primeiro ultimato
veu do Brasil, que lle peLAUDELINO PELLITERO
diu a Hugo Chávez unha
rectificación dos seus coTres son as liñas esenciais para a análise
mentarios despectivos cara ao Senado brasileiro, dominado pola oposición de centrode- desta crise institucional; a económica, a xeoreita, pero que lle dá soporte á precariedade política zonal e a política.
No plano económico a República Bolivaparlamentaria do PT. O presidente venezuelano cualificara de papagaios de repetición riana é unha irresistíbel tentación. Unha fedo imperio as súas señorías que fixeran un nomenal fervenza de dólares, na procura de
pronunciamento a favor da renovación da li- bens de consumo que o país non produce.
cenza a Radio Caracas Televisión. Cando o Unha insaciábel demanda de produtos indusex-ministro de Exteriores brasileiro e asesor triais, alimentos e servizos que precisa a ecopresidencial Marco Aurélio Garcia rebaixaba nomía que máis medra do continente.
No primeiro trimestre do 2007, a tendeno nivel de esixencias, solicitando só algún
xesto amigábel cara ao Senado brasileiro, cia importadora medrou un 47 por cento e calatopouse coa sorpresa do segundo ultimato: cúlase que a finais de ano se sitúe nos 35.000
o do presidente venezuelano. Ao considerar millóns de dólares. Entre o 2003 e o 2006 as
que non existe motivo ningún: nin procede- importacións do Brasil pasaron dos 606 aos
mental, nin económico, nin político, nin in- 3.555 millóns de dólares. Pola contra, as externacional que xustifique a demora dos se- portacións apenas pasaron de 275 a 600 minados paraguaios e brasileiro na aprobación llóns de dólares. O mesmo acontece co resto
do ingreso, fixou o prazo de tres meses como dos países dá área Mercosur. No caso da Arlímite para a vixencia da solicitude de adhe- xentina as importacións pasaron, no mesmo
intervalo, de 137 a 475 millóns de dólares.
sión de Venezuela.
Xa que logo, non existen razóns econóSe en setembro non aprobaron o ingreso,
entón a República Bolivariana retirará a soli- micas para negar a entrada de Venezuela. Ao
contrario, ten como beneficiarios netos os
citude de adhesión.
Hai dous días chegou o terceiro ultimato, países que actualmente integran o Mercosur,
o do parlamento paraguaio, que decidiu non que amais dos intercambios comerciais beneincluír o tema na axenda nin dos tres nin dos fícianse doutras decisións do país co terceiro
PIB máis alto de América do Sur.
catro próximos meses.

nocultivo de soia, millo ou trigo
empobrece a terra e facilitará a
desertización, tal e como ocorreu
noutras épocas no propio Brasil
co cacao, o café ou o caucho.
Lula deféndese indicando
que a fame no mundo non se produce por falta de terra senón porque o reparto da riqueza fai
prohibitivos os prezos da comida
para a maioría da poboación. O
presidente do Brasil aclarou que
para o biocombustíbel só se emprega o 10 por cento de toda a terra cultivada do país e que as actuais plantacións de cana ou soia
están moi lonxe da Amazonia.
Outra crítica que recibe o goberno brasileiro ten a ver coas
condicións de traballo dos xornaleiros. É neste punto onde máis
insisten voces como as de Fidel
Castro, que pensa que o aumento
da produción creará maior miseria entre os campesiños. Lula deféndese indicando que nesa industria hai abusos acotío e que regular o mercado é un bo xeito de
dignificar as condicións laborais.
Nese regulamento, o presidente brasileiro quere que o biocarburante se converta nun ítem
recoñecido polos mercados internacionais, como é o petróleo
ou o zinc, por exemplo, con cotización bursátil propia. Outro dos
seus desexos é exportar a tecnoloxía brasileira para que outros
países, especialmente en África e
Asia, poidan mellorar o seu acceso ás fontes de enerxía.♦

No plano da xeopolitica
zonal, Venezuela exerce un
mecenado na integración
continental achegando xenerosas cifras aos orzamentos de importantes proxectos de cohesión suramericana: Banco do Sur, Rede de
dutos gasíferos, Telesur...
Xa que logo, non existe aparente razón zonal
que aconselle a negativa, a non ser a dos portavoces de intereses externos que non gostan
da cohesión suramericana.
Para rematar, queda a análise política.
Chávez é un activo que produce importantes
lucros electorais internos, para aqueles que
descualifican o presidente da República Bolivariana. A oposición brasileira liderada polo PSDB, os candidatos presidenciais arxentinos Eduardo López Murphy ou Roberto Lavagna, os líderes dos partidos Colorado ou
Liberal que concorren co ex-bispo paraguaio
Fernando Lugo, que encabeza as enquisas co
proxecto progresista da concertación, a oposición uruguaia, que foi relegada do poder
pola Fronte Ampla... aproveitaron a campaña
mediática internacional contra a decisión de
non renovar a licenza de RCTV para sacar
rédito político.
Un Mercosur máis forte e ampliado, con
vocación social, só pode ser considerado como un elemento necesario para a cohesión rexional. Un Mercosur fraco só benefia intereses externos. O 16 de xullo, día no que se reúne o parlamento do Mercosur pode ser un bo
momento para envaiñar as espadas que desafían a continuidade do bloque económico.♦

Ultimatos no Mercosur
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Aquí fóra
O primeiro ministro xaponés Shinzo Abe
encara as eleccións á Cámara Alta do Parlamento do 29 de xullo próximo en medio
dunha sorprendente baixa de popularidade
e falta de confianza por parte da poboación.
Inmerso no primeiro ano do seu mandato, nos últimos meses, o executivo que
preside debeu afrontar serias dificultades.
En decembro caíu o ministro de Reformas Administrativas, Genichiro Sata,
acusado de estar relacionado coa presentación de informes falsos relativos ao financiamento da súa formación política.
Despois, o ministro de Sanidade, Hakuo
Yanagisawa, foi obxecto de moi duras
críticas por cualificar as mulleres de “máquinas de parir”. En maio último suicidouse o ministro de Agricultura, Toshikatsu Marsuoka, presuntamente implicado nun escándalo de corrupción. Hai poucos días, o ministro de Defensa, Fumio
Kyuma, xustificaba o lanzamento das bomas atómicas sobre Nagasaki en 1945,
erguendo unha nova controversia. Por último, as irregularidades detectadas na
contabilidade do sistema de pensións públicas (50 millóns de contas que recibiron
menos beneficios dos que lle correspondían) puxéronlle a guinda ao desaconcerto actual. Cando Abe asumiu o cargo a
súa taxa de aceptación era do 70 por cento e hoxe non chega ao 30 por cento, segundo o periódico Asahi Shimbun.
A primeira urxencia de Abe consiste
en arranxar o escándalo das pensións.
Prorrogou o peche das sesións da Dieta
un par de semanas para facer aprobar unha lei que lles garante aos pensionistas a
recuperación do diñeiro perdido. Abe e
algúns membros do seu gabinete, incluído o director da Axencia da Seguridade
Social, responsabilizáronse do escándalo
e prometen resolvelo no prazo dun ano,
pero para entón pode que xa non estea no

Abe en caída libre?
XULIO RÍOS

‘C

ando Shinzo Abe asumiu o cargo
a súa taxa de aceptación era do 70 por cento
e hoxe non chega ao 30”

cargo. O Partido Liberal Democrático
(PLD) goberna en coalición co Novo
Komeito. En total suman 132 escanos de
242. O 29 de xullo renovarase a metade
da Cámara e o mantemento da súa cómoda maioría é a maior incógnita. O Partido Democrático viu medrar, inesperadamente, as súas expectativas.
O ambicioso programa de goberno de
Abe suxería facer borrón e conta nova co
pasado para facer de Xapón un país normal, traducindo no plano político e diplomático internacional a forza da súa economía. Visitas á China, Europa, Asia central,
África, etc., concretaban esa aspiración a
un cambio de rumbo. A creación en xaneiro pasado do Ministerio de Defensa viña
significar esa saída dunha longa posguerra. O punto clave da súa axenda política é
a reforma da actual Constitución, que debe pechar esa etapa e posicionar o Xapón
no novo contexto internacional a partir da
súa propia experiencia histórica. Temeroso
de perder a competencia coa China polo liderado rexional, Tokio é consciente da necesidade de complementar a resistencia ao
crecente poderío da China cunha política
máis ambiciosa que garanta a defensa dos
seus intereses estratéxicos. Pero todas esas
cábalas perderon protagonismo fronte á
dura xestión política do día a día.
En calquera caso, sexa cal sexa o resultado destas parciais, o PLD mantería
aínda a súa maioría na Cámara Baixa e
Abe conserva, polo momento, a confianza do partido, revalidada recentemente
polos seus antecesores no cargo, Yoshiro
Mori e Khunichiro Koizumi. Pero unha
derrota gobernamental de certo calado na
Cámara Alta podería mesmo levar a Abe
a presentar a súa dimisión.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)
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As dúas primeiras bandeiras celebráronse en Galiza

Orio favorita na Liga ACT 2007
A.N.T.
Logo das dúas primeiras regatas da Liga ACT 2007, a embarcación de Orio comanda a xeral
grazas ao seu fulgurante comezo. Os Mecos do Grove son
quintos. Cabo de Cruz, novena.

do, ten un excelente plantel e seguro que mellorará os seus pobres resultados. Laredo é terceira
esta tempada e promete espectáculo para rachar o predominio
abismal en canto a número de
traiñeiras de Euskadi.

A Liga ACT de remo comezou o
7 de xullo no Grove e continuou
en Boiro o día seguinte. A principal competición de traíñas segue
dominada este ano polos equipos
vascos e cántabros, que manexan
grandes orzamentos grazas ao
patrocinio publicitario e ao apoio
dos medios de comunicación (especialmente gorentoso no caso
da ETB vasca). Nese comezo en
Galiza “xogaron” como locais Os
Mecos grovenses e Cabo de Cruz
de Boiro, os dous únicos representantes galegos nesta tempada.
Logo das dúas primeiras regatas, Orio converteuse na gran
dominadora, cunha esmagante

As posibilidades galegas

Traiña de Orio logo de gañar a bandeira de Boiro.

autoridade que lle facilitou obter
dous triunfos en terras galegas. A
embarcación guipuscoana só tivo rival nos biscaíños de Urdaibai de Bermeo, que foron segundos nas dúas primeiras regatas.
Aínda que é cedo de máis para

Clasificación da Liga ACT

Clasificación da Liga Galega

Tras dúas xornadas

Tras catro xornadas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orio ................................. 24
Urdaibai de Bermeo ........ 22
Laredo ............................. 18
Zarautz ............................ 15
Mecos do Grove .............. 14
Pasaia .............................. 12
Zumaia ............................ 11
Hondarribia ..................... 10
Cabo de Cruz de Boiro ..... 9
Pedreña .............................. 8
Castro Urdiales ................. 8
Arkote de Plentzia ............. 5

Tirán ................................. 39
Samertolameu de Meira ... 35
Náutico de Vigo .............. 34
Perillo .............................. 32
Chapela ........................... 27
Amegrove ........................ 24
Esteirá ............................. 23
Coruxo ............................. 21
A Cabana ......................... 15
Pobra do Caramiñal ........ 13
Ares ...................................13
Castropol ........................... 5
As Xubias .......................... 4

calibrar as posibilidades reais de
cada equipo, si parece que tanto
Urdaibai como Orio van manter o
máis interesante duelo, aínda que
non se debe esquecer a Hondarribia, vencedora na edición do ano
pasado. Os guipuscoanos de Hondarribia arrancaron bastante mal e
xa están a once puntos da cabeza.
Malia este dominio aparente
das escuadras vascas, non hai
que esquecer o potencial cántabro. Castro, segunda o ano pasa-

Galiza ten dous representantes
que foron fundadores da Liga
ACT. Tanto Os Mecos como Cabo de Cruz estiveron nestes últimos tres anos nunha posición intermedia, sen posibilidades reais
de gañar pero libres de calquera
ameaza de descenso.
Para esta tempada, as previsións
son semellantes. Polo momento, Os
Mecos manteñen o quinto posto e
Cabo de Cruz o noveno.
A comunidade galega é a que
menos representantes ten nesta liga, con dous equipos de doce,
mais desde a Dirección Xeral para
o Deporte xa se manifestou o desexo de que outros equipos poidan
volver a esta categoría, considerada a elite da traiñeira. Cando se
iniciou a liga, no 2003, a embarcación de Tirán tamén participaba.♦

Tirán comanda a Galega
A embarcación moañesa de Tirán
lidera a Liga Galega cunha comodidade que mete medo. Despois
de catro regatas, segue invicta e
só Samertolameu de Meira (Moaña) e o Náutico de Vigo parecen
capaces de lle facer sombra.

A Liga Galega deste ano
ten 13 representantes que disputarán un total de 15 probas
até a derradeira semana de
agosto. Neste ano só compite
na liga un equipo foráneo, o
Castropol asturiano.♦

O Celta
non ten
amigos na
prensa
C. LORENZO
O affaire Gustavo López foi
unha excelente noticia para
os medios galegos. Nunha
fría época de postemporada
onde os grandes titulares os
escribe o fume das posíbeis
fichaxes poder retransmitir
unhas negociacións contractuais nas páxinas dun xornal
ou nos informativos de radio
e televisión é un presente para calquera xornalista ou empresario de comunicación.
Utilizar a prensa en batallas partidarias de calquera
caste é algo común. Faise na
política, entre os famosos das
revistas do corazón e até cando se fala de premios literarios. O que si ten de particular
o caso é o aliñamento unánime da prensa coa causa de
Gustavo. Crebando vellos pudores, moitos redactores esqueceron os seus prexuízos e
tomaron claro partido por unha demanda que –pensaban–
lles podía reportar máis lectores. Só con ese prisma se pode entender un titular que afirmaba “Moitos celtistas daranse de baixa ao non renovar
Gustavo” ou caben opinións
directas en contra da decisión
céltica de publicar os datos
contractuais do arxentino.
Fincarse nos medios para
cobrar máis é unha arela de
moitos traballadores mais só
uns poucos privilexiados o
conseguen. A Gustavo funcionoulle a estratexia grazas
a esa percepción “a man alzada” de que aliarse co mediocampista crea simpatías,
máis nun intre no que o caudal informativo en deportes é
tan baixo que calquera cousa
serve para encher páxinas e
minutos. Mais, por que o
Celta non logrou apoio semellante, sendo como é unha
empresa con recursos e moito interese informativo? É
unha incógnita. A falta de
responsábeis de prensa até
hai seis meses pode explicalo
pero quizais a razón estea,
sobre todo, nunha avinza xeral dos xornalistas –e dos
seus xefes– contra un consello de administración que decidiu despedir persoas moi
asentadas na cidade, con fondas amizades cos medios.
Esa decisión, en principio
allea aos problemas con Gustavo, debería facer pensar
moi seriamente en Casa Celta sobre o xeito de se relacionar coa prensa e os perigos
que lle esperan para encarar a
difícil tempada do ascenso.
Fernando Vázquez soubo
ben o que era non ter un só
amigo na prensa. Sufrirán o
mesmo Carlos Mouriño e
Xabier Martínez Cobas?♦

Lagarta Lagarta.

Francisco F. del Riego.

Aplauso en Arca
á narración oral

Gaiola de paxaros
na Fundación Granell

Cunqueiro segundo
Francisco del Riego

125 anos
de teatro galego

A I Festa da Oralidade concluíu o pasado 7 de xullo en Arca (O Pino) cun rotundo éxito de participación en todas as
actividades que conformaban o programa. A xornada que quería servir de homenaxe á arte de narrar e que foi organizada polo Colectivo Tatalo e Nova Escola Galega arrancou cos obradoiros de
Iolanda Aldrei e Xosé Cobas. Ambos os
dous se viron obrigados a duplicar as súas intervencións debido á afluencia de
público. O acto central contou coa participación musical de Ugia Pedreira e
Óscar Fernández e as actuacións de Carlos Blanco, Iolanda Aldrei, Xabier Docampo, Cándido Pazó e Paula Carballeira.♦

A Fundación Granell vén de inaugurar a
mostra titulada Aviary, do artista británico Wedgwood Steventon, que se inscribe dentro do ciclo de exposicións
Xoves Poéticas Surrealistas, no que a
entidade dálles cabida a autores noveis
que tentan reinterpretar coa súa obra o
legado do surrealismo. A mostra que
agora se pode ver en Compostela está
formada por 24 collages realizados entre os anos 2002 e 2005, que reflexionan sobre un dos grandes piares do pensamento surrealista: a idea de liberdade.
Pola exposición desfilan paxaros de diferentes especies, acompañados por
outros cun carácter máis metafórico.♦

O pasado 11 de xullo presentouse na Casa de Cultura de Vigo Álvaro Cunqueiro.
Escritor, un ensaio biográfico escrito por
Francisco del Riego e editado por Ir Indo
dentro da colección Galegos na historia.
A obra, de carácter divulgativo, recolle
experiencias que ambos escritores compartiron dende que se coñeceron de cativos e as informacións que Cunqueiro lle
facilitou ao que fora director da Real
Academia Galega. Xunto ao achegamento á vida, del Riego inclúe ademais na
obra unha pequena análise da obra do
que dá en cualificar como “un home
imaxinativo, que soñaba con facer mundos propios e que gozaba de contar”.♦

Ribadavia será cita obrigada para os amantes do teatro a partir do 17 de xullo por un
duplo motivo. A capital do Ribeiro será,
por unha parte, a primeira parada da mostra coa que o IGAEM ten previsto conmemorar os 125 anos de teatro galego. Comisariada por Carlos Biscaínho, a mostra
achégase dun xeito didáctico á historia da
escena galega. Nesa mesma data dá comezo a XXIII edición da Mostra Internacional de Teatro, que se prolongará até o
24 cunha programación na que priman as
montaxes sobre a memoria histórica. O
festival contará coa participación do bailarín turco Ziza Azayi, a compañía madrileña
Micomicón e do grupo Lagarta, Lagarta.♦
PA C O VILABARR O S

Otero Urtaza
lembra a
experiencia das

Misións
Pedágoxicas
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Eugenio
Otero Urtaza
‘As primeiras Misións
Pedagóxicas da República
fixéronse en Galiza’
XAN CARBALLA

PA C O VILABARR O S

Profesor de Historia de Educación na
Escola Normal de Lugo, Eugenio Otero
Urtaza (Pontevedra, 1953) é o Comisario
da gran exposicion sobre as Misións
Pedagóxicas organizada pola Sociedade
Estatal de Conmemoracións Culturais e
colaborando en Galiza a Consellería de
Presidencia. Despois de abrir en Madrid e
A Coruña recalará dous meses na Estación
Marítima de Vigo desde finais deste mes.
Foron perto duascentas Misións as realizadas por todo o
territorio do Estado entre 1931
e 1936 e formaron parte do
grande esforzo educativo da
República, que abriu 5.000 es-

colas e repartiu máis de
600.000 libros. Cando se empezou a interesar polas Misións?
Empecei a traballar neste
tema en 1977, recén acabada a
carreira, e impresionábanme as

‘Len nas bibliotecas e despois queren ter cama na casa’
Na mostra de Vigo vaise incoporar material importante sobre
a presenza das Misións no país.
Pezas novas sobre as que realizou o rector compostelán Rodríguez Cadarso, unha vitrina
con material de Xerardo Álvarez Limeses e de Díaz Rozas.
“En Santiago Alexandre
Rodríguez Cadarso, unha persoa extraordinaria e pouco estudada que morreu nun accidente de tráfico en 1933, pola súa
conta montara Misións Pedagóxicas desde a Universidade,
acompañado por Manuel Díaz
Rozas na Coruña e Xerardo
Álvarez Limeses en Pontevedra. Fixeron unha enorme cantidade de actividades e de repente chega un telegrama a Dieste
no que lle pide colaboración e
organizan formalmente a Misión Pedagóxica galega de
1933, a máis longa que fixo o
Patronato en toda a súa historia,
desde o 17 de agosto até mediados de decembro. Alí con Dieste estiveron dous galegos extraordinarios, Xosé Otero Espasandín e Antonio Ramos Varela,
a maiores do persoal que viña
de Madrid, con Ramón Gaya e
a exposición do Prado, Sánchez
Barbudo ou o poeta Arturo Serrano Plaja. Entre os galegos
que tamén colaboraron nesa misión tamén estivo o pintor Cándido Fernández Mazas”.

Situación da misións en Galiza.

A consulta do mapa das misións galegas permite coñecer a
súa extensión xeográfica nun
período curto, “No 32 foron as
promovidas por Rodríguez Cadarso. A do 33 empezou na
Mezquita e percorreu lugares de
Ourense, chegaron a Noia, a
Rianxo, foron pola Costa da
Morte, Betanzos, Vilalba, Ribadeo e A Fonsagrada nunha rota

con numerosas paradas que durou cinco meses. No 1934 houbo outras dúas, unha feita por
Díaz Rozas e outra en Pontevedra, cunha ponla pola costa e
outra no interior, A Cañiza e Arbo. Todo isto está documentado
e sabémolo con certeza porque
se conservan as memorias”.
A investigación permitiulle
a Otero Urtaza coñecer algúns

outros fitos da renovación pedagóxica, “consérvanse outros
materiais, como por exemplo a
historia de Xosé Benito González que foi desterrado fóra de
Galiza e iso salvoulle a vida,
cousa que non pasou co seu
compañeiro de Misión en Pontevedra que foi fusilado. Soubemos que foi o primeiro mestre freinetiano galego. Freinet
era o modelo máis progresista
da época e o seu método chegara á península por Catalunya,
através dunha revista que facían aqueles mestres de Lleida temos noticia deste ensinante galego, que simboliza o enorme
compromiso educativo dos
seus compañeiros da época”.
Sábese menos das misións
galegas de 1935 e 1936, “si onde foron pero non quen as fixeron. A primeira foi no Pindo e
pensamos que estivo Otero Espasandín, e outra foi a dous meses de estoupar a guerra, en Ramirás, e creemos que nela puido
estar Maruxa Mallo, pero fáltanos evidencia documental”.
Na exposición viguesa exhíbese algunha peza froito do coñecemento in situ das pegadas
deixadas polas Misións, “Habería que investigar moi a fondo
estes percorridos, pero non tiven tempo a tanto. Localicei a
familia da costureira da Fonsagrada que fixo os traxes do gui-

ñol que se estreara en Malpica
con decorados de Fernández
Mazas. Era unha muller sensacional e exhibimos na mostra de
Vigo as súas fotografías”.
Sobre a presenza do galego
nas actividades contan as lembranzas de Dieste “dicíame que
el usaba o galego habitualmente, pero non sabemos se nalgunhas das obras de guiñol se
fixeron en galego. Era unha escola progresista, feita en castellano, aínda que xa había Decreto de Bilingüísmo e editados algúns libros escolares en
galego que tentaremos expoñer
en Vigo”. Sobre a presenza de
galegos tamén hai que reseñar
que o guiñol que levaba Dieste
despois xa marchou a Castilla e
a Extremadura, e alí incorporou a Urbano Lugrís, que tiña
experiencia de guiñolista e participara no guiñol máis famoso
da época, o de Bartolocci”
Da reacción negativa ao paso das Misións paga a pena
ouvir o que conta de Pedrafita
do Cebreiro, “un dos lugares
onde máis efecto tivo porque
estaba bastante incomunicado.
Cando chega unha bblioteca
das misións tivo un éxito tan
extraordinario que os caciques
querían suprimila porque dicían que os aldeáns “despois de
ler queren ter camas na casa”,
ou sexa sair da miseria”.♦
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fotografías das Misións Pedagóxicas. En 1982 fixen un primeiro libro sobre o tema e tiven a sorte de que buscando
persoas que participaran daquela aventura contactei con
Rafael Dieste, un extraordinario humanista, afectuoso e encantador, que me contou cousas da súa etapa nas Misións,
nunha das cales, en Extremadura, el coñeceu á súa futura
esposa Carmen Muñoz.
As Misións foron un símbolo do que quería facer a
República no eido educativo?
Quizais tiro para casa, porque son historiador da educación, pero todo o relacionado
coa innovación educativa está
entre as cousas máis importantes que se fixeron naquel período. Nunca os mestres estiveron
mellor considerados que naquel
momento, máis aínda que agora
a pesar da mellor situación económica, porque se logrou darlle
consideración social a un oficio
que ademais pasou a ter un período de formación moito máis
intenso. Quen exercía toda a influencia era Institución Libre de
Enseñanza porque a idea das
Misións xa a tivera Francisco
Giner nos primeiros anos da
Restauración. Hai un documento na exposición onde se ven as
propostas que lle fai en 1881 ao
primeiro goberno de Sagasta,
falando de misións escolares ou
ambulantes, que habían levar a
cultura ás aldeas. Para Giner tiñan un sentido distinto ao que
foron despois as Misións Pedagóxicas na II República, porque
tanto Giner como a Institución
Libre de Enseñanza concibían
un proxecto que ía máis alá
dunha grande reforma educativa, era unha formulación política na que falaban dunha España
plural, de pobos, de diferenzas.
Pensaban nunha España plural e

non só, porque tamén mantiveron conversas cos máis importantes movementos intelectuais
portugueses, singularmente os
da Geração do 1870, que desembocou na proclamación da
República en Portugal. O problema de Giner era que sabía
que a poboación rural, maioritaria, vivía allea por completo á
cultura democrática. Era un
tempo no que os mestres chegaban ás aldeas e mesmo eran expulsados porque molestaban ao
poder da igrexa e dos caciques.
A idealización daquel mundo
rural hai que desfacela porque a
vida era moi dura e como os
mestres eran vistos portavoces
das ideas da liberdade en ocasións eran literalmente botadas,
porque a simple alfabetización
dos nenos e ás veces dos pais
era considerada un perigo.
Como se puxeron en
marcha?
De entrada Giner quería levar un apoio cultural aos mestres. Cando el morre en 1915
queda á fronte da Institución
Libre de Enseñanza Manuel
Bartolomé Cossío, que era un
home diferente, cunha grande
formación estética –foi o redescubridor do Greco para a cultura española–, carecía do rigorismo de Giner e era máis achegado ás inquietudes dos mestres
de a pé. En 1912 houbera unha
primeira Misión e despois foise
ás Hurdes. Cando se proclama
a República os novos gobernantes decátanse de que o mundo rural, en xeral, está bastante
alleo ás reformas en curso e unha das iniciativas é reactivar a
idea de Giner e Cossío de desenvolver unha actividade cultural nas aldeas. Fórmase un
Padroado en Maio de 1931 co
triplo obxectivo de levar a cultura ás aldeas, formar aos mestres que van levar adiante ese

esforzo e promover educación
cidadán e de coñecemento dos
valores democráticos. Un Padroado no que participaron
grandes intelectuais da época.
A idea era ir como auténticos misioneiros, como se desenvolveu ese proceso?
Querían fuxir do paternalismo e a idea era levar o mellor
que tiñan nas cidades para que
as persoas das aldeas puidesen
disfrutar dos novos adiantos e
elementos de cultura. Por iso
unha das iniciativas foi facer
copias de cadros importantes
do Museo do Prado para levalos en itinerancia. Non eran copias calesquera, fíxoas entre
outros un xoven Ramón Gaya,
que cos anos sería un grandísimo pintor. E implícanse no
proxecto unha manchea de intelectuais e o corpo de inspectores de educación, que estaba
moi viaxado e ao tanto das técnicas pedagóxicas máis modernas que se producían en Europa. Foi o caso do galego Manuel Díaz Rozas que organizou
unha das misións galegas en
1934 e presidiu a sección de
pedagoxía do Seminario de Estudos Galegos. E con todos elesun conxunto de mestres cunha
fonda ilusión por difundir os
principios democráticos.
As misións eran ambulantes e funcionaban durante todo o ano.
Habíaas continuamente e
organizábanse segundo a infraestrutura que podían ter nos lugares e sabendo se ían ser ben
recibidas. Eran homes e mulleres que ían a un conxunto de aldeas e levaban unha biblioteca
duns cen libros, un gramófono
cunha colección de discos, tamén un proxector de cine, especialmente con documentais
(chegaron a usar 500 pero están case todos perdidos) e pelí-

culas de Charlot (A rúa da paz
co septimino de Beethoven era
unhas que se puña habitualmente e está na exposición).
Nalgúns casos ían cunha mostra de pintura, e ocasionalmente cun grupo de teatro, comandado por Alejandro Casona,
pero este só estivo por Castela
e Aragón e Extremadura. A misión duraba de catro a sete días
e visitaban dous ou tres lugares
dependendo da xente. A biblioteca deixábase no sitio e ás veces os gramófonos cos discos.
Daquela repartiron moitos libros?
Até o 1 de marzo de 1937,
cando se desfai o Patronato e todos os esforzos de propaganda se
concentran na guerra, repartíranse 5.522 bibliotecas (case 500 en
Galiza), uns 600.000 libros. Estaban compostas por un cento de
libros e cando a Misión daba un
informe positivo do funcionamento da biblioteca facíanse novos envíos. Quedaban polo xeral
nas escolas e algunhas foron parar a cárceres e asociacións
obreiras. Contiñan libros para
adultos e outros para nenos, moi
variados: uns de pedagoxía para
o mestre, manuais de historia e
literatura, novelas clásicas e modernas pero tamén poesía de
García Lorca, contos para nenos... No caso de Galizan non sei
se distribuíu algún libro en galego pero en Cataluña si houbo libros en catalán. Desde o ano
1935 houbo un recorte nos orzamentos e baixaron algunhas actividade e a renovación de libros.
Con Rafael Dieste chegou
o guiñol ás Misións?
Ese foi un dos servizos dos
que non falei e outro os cursos
para mestres. O guiñol fíxose
porque apareceu Dieste, porque
o teatro era moito máis difícil de
facer chegar a sitios de mal acceso e movía moito material.♦

A limpeza
da fachada
VÍTOR VAQUEIRO

S

egundo colectivos
vencellados á defensa do
idioma galego, a Dirección
Xeral da Policía incumpre a lexislación actual no que atinxe á
designación estrita de
topónimos galegos, empregando
formas deturpadas, como La
Coruña e, imaxino, outras.
Un, que non é –grazas á
axuda impagábel de San
Roque– autonomista, non deixa
de se surprender do feito de
que quen escreben as leis son
os primeiros en incumprilas.
Un pasea polas cidades do país
e olla como nos cuarteis da
Guardia Civil ou nas
Comandancias de Marina
aparece, de maneira
sistemática, a bandeira española
e xamais a galega.
Naturalmente, desta
situación poden, se sermos
estritos, tirarse dúas leituras: a
primeira é a de que os
chamados cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado son entes
que se achan á marxe da lei, ou
leis, que os diferentes
parlamentos redixen. Dito en
palabras da rúa, a lei non vai
con eles –quere dicerse, que
non os acompaña–, ou, se preferirmos, eles non teñen por
que acatar a lei.
A segunda leitura é a de que
esas forzas son, en propriedade,
españolas e somente españolas
e, polo tanto, non son
estritamente galegas e, así,
débense a unha única bandeira e
ignoran outras cuestións, para
elas –licitamente– secundarias.
Desta actitude, continuando o
noso razoamento, derivaríase a
falsidade da afirmación que asegura que a Xunta de Galiza, a
Generalitat ou o Eusko Jaurlaritza son, igualmente, Estado. En
realidade, do actual deseño territorial e das asignacións
competenciais semella que
deberíamos inferir (vaia lapsus!:
cando quería escreber inferir escrebin inferior) que o Estado—
Estado, o que se di Estado, reside só en Madrid, fica
constituído por Presidente do
Goberno, Consejo de Ministros,
diversos Ministerios, Parlamento Español e outros poderes adxacentes e é fondamente hostil a
todo aquilo que implique
diferenza, que, nunha ou noutra
medida, refuge a uniformidade e
a asimilación e, en calqueira caso, mesmo o Estado Autonómico é un mal menor que lle causa
desgosto e repugnancia.
Dixen hai poucas liñas que
non era autonomista. Con efeito, síntome cidadán dunha
nación que se chama Galiza e
por iso dubido se se debe
reivindicar que o Estado
empregue os nosos topónimos
ou deixar que designe A Coruña (La Coruña) ou Ourense
(Orense) como o fai con
Bordeaux (Burdeos) ou Köln
(Colonia). Que aceite, na súa
práctica, que somos, para el,
estranxeiros. Descoñezo, sinceramente, cal será o mellor
exercicio didáctico.♦
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Once relatos arredor do amor
Paloma Calvo Varela estréase na narrativa
Título: A vinganza da mantis.
Autora: Paloma Calvo Varela.
Editorial: Espiral Maior.

Nada no 1986 (Pastoriza, Arteixo), Paloma Calvo Varela mereceu xa os galardóns Xesús Alonso Montero de narrativa, no
2002; o Premio de Poesía do
Concello de Cambre, en dúas
ocasións, 2004 e 2005; ou do
Certame Literario de Bar- Os temas
badás, no 2003 que
e o Premio de
Poesía María selecciona
Soliño de Can- teñen
gas, no 2004. maioritariaS e g u r a - mente
mente non se- que ver
rán moitos os co amor.
lectores aos que O amante
os nomes destes premios lles torturado, o
digan algo. Pre- medo a non
cisamente que- ser amado,
remos comezar a infidelidahoxe cunhas de, o
palabras de re- fascinio pocoñecento ao lo aconvenlabor deste tipo
de premios; as cional, e tadoses de ilusión mén o seu
que reparten contrario, o
son ben necesa- medo a non
rias para quen encaixar.
queira seguir o
camiño das letras, confírmanlle ao comunicante que non berra no deserto.
Paloma Calvo Varela tamén
escribe poesía e ocasión haberá
para deternos nela, mais o seu
primeiro libro édito, este que
hoxe traemos a estas páxinas, é
de narrativa, así que hoxe vexamos que historias quere contarnos e como as arma unha
moza que aínda anda encetando a vintena.

Paloma Calvo Varela.

Dálle a benvinda á nova autora Henrique Rabuñal, que publicaba os seus primeiros libros
xustamente cando Paloma nacía. Once son os relatos que integran A vinganza da mantis,
que á súa vez intitula un dos relatos máis interesantes que esta
nova autora nos ofrece. Cos libros de relatos pasa que moitas
veces os autores escollen o título dun relato para darlle nome ao volume, porque lle teñan
especial apego ou por calquera
outra razón. Porén, no caso que
nos ocupa, o título do relato
achega unha idea bastante clara
do contido que podemos atopar
nel. Velaí logo que a materia
amorosa, a tematica centrada
nas relacións afectivas, está
presente en todos os contos.

Aínda que a presentación editorial (un fragmento da presentación de Henrique Rabuñal )
sinala que o relatos reflicten a
vida da mocidade actual, e isto
é innegábel, ha de dicirse que
os protagonistas non sempre e
necesariamente son mozos ou
mozas. Certo é que esa é a tendencia e nunca teñen idades
avanzadas, mais o libro arrinca
co relato dun traballador incansábel ao que, de súpeto e pouco
antes da xubilación, lle marcan
o prazo final da súa vida.
Logo deste relato de clara
orixe biográfica -a perda do pai,
a xulgar desde as palabras prologares de Rabuñal- vén un ramallo de tres que son dos mellor
traballados do volume. Os da
segunda metade (desde “Osíxe-

no, nitróxeno e argón”) perden
interese, non dan agochado o
feito de seren exercicios nos
que autora vai explorando as súas habilidades narrativas. Sabe,
sempre, lograr estruturas climáticas, o cal é de importancia
trascendental, o que fai que no
remate da lectura de cada conto
relativicemos para mellor a impresión xeral que nos produce o
feito de que non domine ben os
períodos, o ritmo.
Os temas que Paloma Calvo selecciona teñen maioritariamente que ver co amor. O
amante torturado, o medo a
non ser amado ou a fin do
amor; a infidelidade; o fascinio
polo aconvencional, e tamén o
seu contrario, o medo a non encaixar; a necesidade imperiosa
de sexo, e demostrar ser insuperábel na arte amatoria; a obsesión; o amor como unha partida de xadrez. Expostos ás veces con vehemencia e máis como un xogo que con sentido
tráxico. Inclusive aquel no que
se conta o proceso de adicción
ás drogas e a posterior liberación desa condena.
De todos, o mellor é o que
dá título ao volume, un relato no
que se mesturan drogas e alcol
cun xogo de vinganzas que crea
intriga e sorprende. Temas moi
propios da adolescencia. A impresión xeral de que estes relatos durmían nunha gaveta e non
lles foi suficientemente revisada
a lingua é moi fonda. Disto non
só ten culpa a autora, que deixa
indicios de poder chegar a ser
unha boa narradora, mais ningunha editorial debe consentir
que saia á luz un libro con este
maltrato lingüístico.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

Dicionario de Mulleres Galegas
Aurora Marco

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

A NOSA TERRA

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

1. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

2. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.

2. MEMORIA DA ESCOLA.
VV.AA.
Xerais.

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

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

4. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.
5. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

4. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.
5. OUTRA CORUÑA É POSÍBEL.
Manuel Monge.
A Nosa Terra.

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

Os paxaros tamén migran ao
sur, de Silverio Cerradelo, gañou
o premio ‘Terra de Melide’
2006. Esta
obra é o debú como narrador deste
escritor, nado
na Limia
mais veciño
de Barcelona.
O libro conta
a historia do
amor entre
Jordi e Eva,
unha moza alemá con problemas coa droga.
Erotismo e denuncial social.
Edita Xerais.♦

Retrato xeracional
Sotelo Blanco publica unha
reedición revisada de Adeus
India, adeus, de Xosé Manuel
Villanueva, que xa
presentara
esta novela
no 2001.
Nas páxinas
deste libro
de 748 páxinas desfila
toda unha xeración, a que
chegou á mocidade na
transición
española e foi
deixando polo camiño os seus
soños colectivos e individuais.
A obra recibira o premio da
Crítica Galicia hai seis anos.♦

Novela picaresca
Unha mañá, o director teatral
Paulo Barreiro esperta convertido nun cativo de 10 ou 11
anos. Así comeza Trinta e dous
dentes, de Xabier López
López, unha
novela definida polo
propio autor
como
picaresca e de
iniciación
mais que
tamén quere
ser unha reflexión sobre a
minoría de idade imposta a individuos e
culturas. A obra foi finalista no
Premio ‘Torrente Ballester’
2006. Edita Galaxia.♦

Relatos curtos
José Alberte Corral Iglesias
volta á narración con
Buracos no espelho, que agora edita a Agal na súa
colección
‘Criaçom’.
23 relatos
curtos de
diferentes
temáticas e
estilos que
se senten
enlazados
por un
persoal xeito
de entender o
mundo e a
sociedade. Son palabras e retratos de perdedores,
traballadores e vítimas. ♦
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Historia
da educación
Aproveitando a posta en
marcha do Museo da
Educación da Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense,
aparece Memoria da escola.
Cultura
material e testemuños da nosa
historia educativa contemporánea de Mercedes
Suárez Pazos e Xosé Manuel
Cid Fernández baixo a
coordinación de Carmen Benso
Calvo. Edita Xerais coa colaboración da Universidade de Vigo
e a Deputación de Ourense.♦

O Ferrol
do século XVIII
Ferrol e A Graña en 1752. O
catastro do Marqués da Ensenada, de Pilar Blanco e Mª
Xesús García, é un percorrido
pola Ferrolterra de hai
250 anos,
atendendo á
demografía,
economía e
cultura e
outros datos
que se recolleron dun xeito
prolixo durante o reinado de
Fernando VI. Inclúe un cd cos
catastros de Ferrol e da Graña.
Edita Embora.♦

Ensaios diversos
Santiago Lamas publica un
conxunto de tres ensaios baixo
o título Ferrín e outras
historias, que edita Do Castro.
En “Volverse
contra si” cavila ao redor
do suicidio,
especialmente
a través da
obra de Xosé
Luís Méndez
Ferrín. En
“Nunca chegarás a nada” reflexiona sobre
Hugo Pratt e o seu personaxe
Corto Maltés. En “De homes,
lobos e lobishomes” repara no
asasinato en serie.♦

Reflexións actuais
Galaxia publica Arte e parte.
Dos patriarcas á arte suicida,
de Xurxo Borrazás e O voto
emigrante. Viaxe pola zona
escura da
democracia
española, de
Anxo Luxilde, dúas
obras da
colección de
‘Ensaio’ sobre
aspectos
modernos da
literatura galega e do sistema
electoral. Ideas novidosas
sobre temas moi actuais.♦

Literatura e galeguidade
da man herética de Borrazás
Título: Arte e parte. Dos patriarcas á arte

suicida.
Autor: Xurxo Borrazás.
Edita: Editorial Galaxia.

Xurxo Borrazás con este seu libro de (auto)reflexións (Arte e
parte), presenta o seu pensamento a respecto da “literatura” (e as
artes en “xeral”) e a, digamos,
porque en realidade non existe,
“vida literaria galega”. Desde os
patriarcas até hoxe mesmo. Fala
case de todo. Das dúas tradicións
en que se insire a escrita en galego, a institución da literatura, as
institucións literarias e políticas,
os premios –literarios, claro–, a
“desaparición” do noso idioma, a
falta de crítica, a novela, o famoso “canon” (verdadeiro canón
que arrasa con todo), o día das letras, as políticas culturais (sic)
dos partidos, o nacionalismo como proxecto e como fustración, a
vida literaria nos xornais galicianos e a súa relación cos escritores
galegos, as relacións política-literatura, da propia escrita, etc. É
dicir, de todo aquilo que sempre
se fala máis nunca se chega a clarificar, non sei se por medo ou
porque ninguén ten gañas de meterse, como Borrazás, “en duelos
sen padriños”.
Os diversos capítulos son,
por dicilo así, verdadeiras epifanías tal como as define Joyces no
Ulises: instantes en que as palabras como fotóns reconstrúen a
figura de interferencia, visíbel só
na súa franxa brillante. A figura
de interferencia é, evidentemente, a “literatura galega”, ben que
Borrazás non acredita moito no
concepto de “literatura galega”,
que lle serve tanto aos escritores,
escribe, como a virtude á pobre
Juliette de Sade. E pódese
concordar con el –ao cabo, non
séremos, simplemente, unha póla da literatura mundial que demandaba Goethe?–, mais o
“concepto”, se concepto é, de
“literatura galega” serve, de momento, para entendérmonos un
pouco entre todos –talvez non
para moito máis, aparte para fabricar artefactos que usan o de literatura galega como adxectivo.
Non se trata, nesta reseña de
debater, punto por punto o que di
Borrazás, é dicir, os acordos e os
desacordos (avancemos que serían máis os primeiros que os segundos). Entre os desacordos, estaría, por exemplo, algunhas das
ideas avanzadas no acápite dedicado á “literatura nacional” dentro
do capítulo, excelente, “Mitoloxías”. As únicas literaturas que non
se preocupan de (ou por) seren nacionais son aquelas que, precisamente, teñen resolvido o “problema”; e, por outra banda, non estaría tan seguro, como afirma Borrazás, que “calquera narrativa nacional confórmase en torno á determinación dun canon, non só de
autores e de grupos xeracionais,

Xurxo Borrazás.

sempre heteroxénos, senón tamén
de sistemas de valores e modelos
de representación histórico-literarios dos sectores sociais dominantes”. De acordo completamente
coa segunda parte, mais, en verdade necesítase da conformación
dun canon? (cousa na que, por outra parte, Borrazás tampouco cre,
véxase “Canonazos”). Con todo,
nesas frases reproducidas, e algunhas máis que aparecen aquí e
acolá por todo o libro, o autor
apreixa perfectamente, achamos,
a realidade. Se dunha banda é verdade que, en certa maneira temos
a necesidade (construída, non ontolóxica) de dispór dun canon que
fixe e garante un sentido estábel
do valor, por outra, o proceso de
canonización da cultura galega
vai intimamente ligado ao “feito
diferencial” e á identidade nacional. Ora ben, se a constitución
dun espazo nacional na Galiza
(non un pseudo-espazo ou un simulacro, que é o que se constituiu,
como ben ve Borrazás) é un obxectivo de toda actividade político
cultural –se é que optamos pola
nosa supervivencia–, tamén hai
que dicir que un canon non é garantía de nada nin a única alternativa posíbel. Sobretodo se temos
en conta que o canon é unha estrutura profundamente neurótica,
xa que desterra o desexo do seu
eido, o campo da produción, e impón no seu lugar unha norma. Unha política cultural adecuada, xa
que logo, non debe ter só unha dimensión “nacional”, senón tamén
unha dimensión “libidinal”. A necesidade –para algúns perentoria,
Borrazás non o ve tan claro, e eu
tampouco– de fixar un canon (a
fixación polo canon) releva, non
obstante, unha característica do
“campo cultural galego” que abre
novas posibilidades do movemento e de acción política e cultural.
Trátase do carácer anal da nosa
cultura. Como di Freud en “Caracter e erotismo anal”, as cualidades coidadosos, económicos e tenaces corresponden a un erotismo

anal predominante nos primeiros
estadios do desenvolvemento sexual dos nenos, que máis tarde é
sublimado. A fixación polo canón
e a obsesión polo buraco –polo
orificio que hai que penetrar e polo baleiro que é necesario encher–
remiten, penso, á retentividade
anal da cultura galega e revelan
unha dimensión esquecida (sublimada) da nosa identidade nacional: unha identidade nacioanal, unha galegui(anali)dade.
Galegui(anali)dade que hai que
desublimar e restituírlle a súa dimensión libidinal para pasar da
“produción excremental” a unha
produción de “fluxos” que estabelezan innumerábeis conexións (a
probreza en “subculturas”, da que
fala Borrazás) e desta maneira
crear novas relacións dentro do
campo cultural.
O problema, Arte e parte
acho, non con- é un libro
siste en escoller
entre cultura incitante e
con canon ou excitante,
culturas sen ca- que axuda
non –entre orde a reflexionar
e caos, autori- sobre
dade e anar- a ‘literatura’
quía, ouro e galega
merda,
don
Sigmund di- actual.
xit–; o problema que hai que
resolver, e urxentemente, consiste
en encontrar novas formas de produción de valor, non un canon institucional, estrutura vertical, estábel e fixa, sacerdotisa maior que
invoca un valor transcendente, ou
paraíso mortuorio dos Grandes
Artistas e Escritores (para iso xa
temos o día das letras, como ben
ve Borrazás), senón, seguindo a
Guattari, unha máquina cultural,
de caracter transversal, menor e
incluínte, cos súas regras inmanentes, que produza valor en formas novas e moitas veces insospeitadas.
Todo isto dío moito mellor, e
máis claramente, con outras palabras Borrazás. Como tamén can-

do, por exemplo, fala da necesidade dunha literatura desinhibida,
sen “necesidades” patrióticas,
que adoitan levar, estas necesidades, a un cul-de-sac do que ninguén sabe como saír del. Ou a denuncia das políticas culturais (sic)
realizadas desde o poder. Averdade é que o poder, nestes momentos, parece ser o gran mecenas, o
“guía” da creación no país, non
esquezamos que mesmo están a
facer “concursos”, premios, de
“grafittis” de “artes do movemento” (entra neste apartado o fútbol
e toda clase de deportes, incluído,
claro, o xadrez?), e por que non
“pintadas”? Talvez habería que
preguntarse para que serven as
consellarías, e concellarías, de
cultura, pois dá a impresión que
se dedican máis ben a inmobilizar
a cultura galega do que a outra
cousa. Por outra banda, tales concellerías e consellarías, non gastan máis en “salarios” –internos e
externos– do que adican á suposta promoción da cultura?
Arte e parte é un libro incitante e excitante, que axuda a reflexionar tanto sobre a “literatura” galega actual, que debe esquecer todo intento de “equilibrar” a
comunidade, que debe romper,
hereticamente, toda filiación, como a dos “patriarcas” e devanceiros (e nestes apartados quizais a
nosa discordancia con Borrazás
fose maior, ben que é verdade que
os problemas non variaron moito
desde entón –agudizáronse– mais
cambiaron, ás veces non nun sentido que se podería calificar, se a
iso nos atrevemos, de “progresivas”, as súas formulacións), aínda
que a tarefa destes non foi a dunha recuperación, senón a creación
dunha cultura galega que expresase unha identidade diferenciadora –aí está o Ensaio histórico
sobre a cultura galega, de Otero,
que se podería inscribir, como
Arredor de si ou Nós, os inadaptados, de Risco, nunha loita dentro do “campo cultural” contra
unha xeración máis nova e, tendencialmente, anti-nacionalista:
Fernández Armesto, Dieste, Otero Espasandín, etc.–; vía, por certo, que non se esgotou, mais que
tampouco se “renovou”).
Nunha entrevista no Faro
de Vigo (evidentemente, no Faro das letras), Borrazás avisaba que debater contra nós mesmos era beneficioso. Completamente de acordo. Por outra
parte, como dícia Yeats, e cito
de memoria, cando debatemos
cos outros usamos da retórica,
cando debatemos con nós propios sae a poesía. Talvez, a fin
de contas, se trate diso. Porque,
contra todo o que ocorreo e está a ocorrer, non era nin é posíbel loitar coas únicas armas da
boa fe e a honradez cultural. A
solución pide outras. E tanto!♦
X.G.G.
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Manuel Lourenzo recibe a letra ‘E’
da Asociación de Escritores
Recoñece a traxectoria do dramaturgo
LORENA OTERO
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG)
recoñeceu o pasado oito de
xullo, a obra de Manuel
Lourenzo, un dos dramaturgos máis importantes de Galiza, co premio “A Letra E”
de escritor, na súa vila natal.
Manuel Lourenzo ao longo dos
seus cincuenta e catro anos foi
profesor, tradutor, actor, director teatral e dramaturgo, múltiples facetas que sempre se
orientaron cara o teatro e Galiza. Unha ampla traxectoria que
comezou en 1960 coa obra teatral O Moucho e a creación,
cinco anos despois, do Grupo
Teatral o Facho, considerado
como iniciador e impulsor do
Teatro Independente Galego.
Participou na fundación de
diversos grupos e compañías
galegas de recoñecido prestixio
como Teatro Circo, Escola
Dramática Galega, Compañía
Luís Seoane, Elsinor Teatro e o
proxecto Casahamlet, unha iniciativa teatral xurdida en 1998,
xunto a Santiago Fernández,
que reúne a teoría e a práctica a
través dunha escola de teatro e
unha compañía teatral.
Lourenzo é un dos principais impulsores da cultura e da
lingua galega a través da súa
obra, composta por preto de

O presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, xunto ao galardonado Manuel Lourenzo.

cen espectáculos e máis de cincuenta creacións publicadas e
estreadas, que agora viu recoñecido o seu labor na décimo
terceira edición do premio “A
letra E” que outorga anualmente a AELG. Unha homenaxe,
“O Escritor na súa Terra”, que
dende 1995 tenta ser un contrapunto ao día das Letras Galegas, recoñecendo e valorando
unha figura clave da literatura
contemporánea galega a través
do contacto directo co galardo-

ado, facéndoo partícipe do acto
a el e a súa vila.
O nome de Manuel Lourenzo únese, grazas a AELG, a outros doce grandes da literatura e
cultura galega: Avilés de Taramancos, Bernardino Graña, Manuel María, Mª Xosé Queizán,
Xosé Neira Vilas, Uxío Novoneyra, Luz Pozo Garza, Xosé
Chao Rego, Xosé Fernández Ferreiro, Salvador García-Bodaño,
Pura Vázquez e Dora Vázquez e
Mª do Carme Kruckenberg.

Entre Alfoz e o Valadouro
O acto, que se desenvolveu entre o Concello de Alfoz e o de
Valadouro, de onde é oriúndo o
premiado, consistiu na plantación dun érbedo no Parque de
Concepción Areal en Valadouro, árbore simbólica do protagonista, o descubrimento dunha placa na casa natal e na
inauguración da Pedra Escultórica dedicada ao homenaxeado,
na que se recolle uns versos da

súa obra: “Temos fillos e fillas
/ e reinamos felizmente en Tebas, / a cidade da miña madureza / a dos amañeceres frescos
/ e dos solpores ruibos e solemnes”. Ademais de outorgarlle o
seu nome ao Centro Sociocultural Xuvenil e da Terceira Idade desta vila. Posteriormente
fíxoselle entrega do galardón
na Torre Pardo de Cela en Alfoz e foi nomeado socio de
honra da AELG, rematando o
evento cun xantar.
O poeta Cesáreo Sánchez
Iglésias, presidente da Asociación de Escritores, resaltou a
capacidade de Manuel Lourenzo de reflectir na súa obra “todo
o que o ser humano ten de fermoso e dolorido, para que nunca se borre das nosas conciencias a vella memoria de todo o
que permanece na nosa cultura
deste anaco da humanidade que
somos os galegos”. Eloxios que
completou a loa de Henrique
Rabuñal Corgo, profesor da
Universidade da Coruña, afirmando que Manuel Lourenzo
“leva case medio século sendo
a carne e a mente lúcida do teatro galego desde todas as posicións”. A súa obra “é ruído profundo, abisal, advertencia e
golpe e que acolle nas súas
saias as preguntas do labirinto
que fabricamos os humanos, si,
o seu e o meu, o noso”.♦

ECOS LUSóFONOS
Xosé Lois García

Reler
Chiquinho
de Baltasar
Lopes
Retomar a lectura dun dos autores máis
clásicos da literatura africana de expresión portuguesa como é Baltasar Lopes
representa entrar nos rexistros da
conciencia nacional que se deu en cada
un dos cinco países que conforman a comunidade lusófona en África. No caso
de Cabo Verde, a súa literatura está lexitimada no predominio expresivo fronte
ao factor represivo. Nesta concordancia
é importante volver ás orixes do movemento literario de Claridade para adxudicar a súa primacía ao autor do romance Chiquinho de Baltasar Lopes (19071990), publicado en 1947. Dúas datas
que concordan, neste ano, co centenario
do seu nacemento e co sesenta aniversario desta publicación. A lexitimidade
con que foi afrontada esta excelente
obra reafirma as esencias caboverdianas
e seu colectivo máis emerxente.
Antes da publicación de Chiquinho

Baltasar Lopes xa irrompira no campo
das letras como poeta co pseudónimo de
Osvaldo Alcántara, cuxa lírica, no contexto da revista Claridade, presentada
por primeira vez en 1936 e na que tiveron a ver outros dous grandes escritores
como Jorge Barbosa e Manuel Lopes.
Tres columnas imprescindíbeis do movemento modernista caboverdiano dos
anos trinta e que viñeron a confirmar o
nacionalismo e unha sintonización coa
independencia literaria de Cabo Verde
con respecto á literatura colonial. Aínda
que Lopes recoñeceu que o modernismo
literario do arquipélago, no que respectaba á súa escrita, tiña certa influencia co
modernismo brasileiro de Manuel Bandeira e Ribeiro Couto. Isto confírmao o
poema de Alcántara “Saudade fina de
Pasárgada” que non deixa de ser un excelente contributo de aproximación a
Bandeira, no seu poema: “Vou-me embora para Pasárgada”. Esta corrente tamén foi asumíbel por Jorge Barbosa no
poema: “Você Brasil”, no que manifesta:
“Eu gosto de você, Brasil,/ porque você
é parecido com a minha terra”.
Lopes, no primeiro número de Claridade, publica un capítulo de Chiquinho onde se comproba esa reivindicación
reiterada da expresión popular de Cabo
Verde. Estamos, pois, ante a presenza
conceptual e ideolóxica, nese concerto
de orientación híbrido de portugués e
crioulo. En toda esta percepción, Chi-

quinho non está exento de certas marcas
estilísticas que marcou no Brasil Guimarães Rosa. Mais neste romance maniféstase unha primacía pola liberdade e
unha toma de conciencia sobre o crioulismo que provén daquel movemento da
negritude norteamericana. Lopes foi un
dos codificadores desta realidade porque el tiña referencias do movemento
negro de Harlem dos anos vinte, sobre
autores como Langston Hughes, Countee Cullen e Claude Mackay. Un move-

mento que se amplía nas Antillas, o Brasil e chega a perdurar en África como
firmeza da súa propia realidade orixinal.
Chiquinho aparece como un adianto da
literatura emerxente que lexitimou o
contexto creativo caboverdiano. En esta
apreciación, Lopes proporcionou un renacemento que, obxectivamente, converteuse en necesario sociolóxica e culturalmente.
Chiquinho pode que exerza, no horizonte reivindicativo da África de expresión portuguesa, unha certa primacía no
concerto nacionalista, en valorar e rescatar as propias esencias africanas. O
destaque de Lopes é dinámico sobre a
autenticidade de Cabo Verde, ao concretar unha proxección sobre un neno que
vai marcando diversos ciclos e, na súa
transcendencia de adulto, estará marcado por varias traxedias.
Toda unha historia contada que pode
ser a suma de outras non narradas de
millóns de africanos que confirman os
desasosegos de África. Lopes foi o primoxénito destas aventuras que se concretan en Chiquinho. Reler esta novela,
guiados pola indispensábel exuberancia
deste escritor, equivale a retomar a memoria para poder entrar noutros autores
dos PALOP, que singularmente nos integran en variadas particularidades sociais
e culturais e, sobre todo, entrar por ese
camiño iniciático da existencialidade
ancestral de Cabo Verde.♦
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Os pecados capitais explica
unha parte da historia de Galiza, a do narco.
Sendo sinceros, esta historia ten como orixe un conto sobre a soberbia; a historia dunha
casa que era máis alta ca o campanario da igrexa. Pensei que o
personaxe que mellor define este pecado en Galiza é un narcotraficante. Mais cando rematei
o conto decateime de que quedaba curto e por iso construín
outros seis contos ao redor do
mesmo personaxe. O lector pode empezar o libro por calquera
dos capítulos sen perder nada
da historia completa. Afeito como estaba a facer novelas, decateime do difícil que é escribir
contos. Teñen moito mérito os
narradores “en curto”.
Sendo sete capítulos era
tentación fácil dedicarlle cada anaco a un pecado.
Hai moita xente que pensou
iso. O que eu quería explicar é
que cada pecado capital leva
aparellados os outros. Neste
caso, a soberbia fai xurdir a ira,
a cobiza, a luxuria… Cada personaxe que conta a historia déixase levar por todos os pecados
en conxunto.
Os sete personaxes teñen
segredos e un lado escuro.
Incluso Lola, que comete
todos os seus erros guiada polo
corazón. Non quería facer unha
novela de bos e malos senón
explicar que a sociedade está
chea de condutas pusilánimes.
Don Andrés, a pesar dos cartos
e o poder, é un coitado, un covarde que constrúe todo un imperio para merecer o amor de
Lola e non é quen de confesarlle o que sente por ela nin na
hora da morte.
Como veciño da Arousa,
inspirouse nalguén en concreto para o personaxe de
don Andrés?
En moitos. Mais hai que
entender que o narcotráfico está moi asentado nas bases da
sociedade de moita parte da
costa galega. Só conto tres
anécdotas. Unha vez estabamos meu pai e máis eu nunha
taberna en Palmeira e entrou
un vellote todo rufo e convidounos a todos a unha chiquita.
“Que tomen o que queiran que
esta noite tiven descarga, dixo”. Outra vez estabamos atracando no peirao o barquiño
dun parente e achegáronsenos
uns rapaces. Ollaron a lancha
de arriba a abaixo e botáronse a
rir. “Ese carallo non vale para
nada. Como vaian detrás vosa
cóllenvos en nada”. E finalmente, aínda que podería estar
contando cousas destas toda
unha tarde, recordo de ir ao enterro dun rapaciño que morreu
de accidente con 17 anos e comentar en voz alta que el me
comentara que quería volver
aos estudos. Pois interrompeume un home e díxome: “non
sei para que querería voltar ao
instituto porque con nós estaba
gañando unha paga ben xeitosa”. Ese home era un narco.
E ese cambio social daríase igual sen narcotráfico?
Galiza é fronteiriza e ten
unha agarimosa e longa costa
na que é doado desembarcar.

Francisco A. Vidal
‘As lendas tamén se crean hoxe en día”
CÉSAR LORENZO GIL

Francisco Antón Vidal (Palmeira, 1957) publica agora Os pecados capitais (Xerais), novela coa que gañara o premio ‘Terra de Melide’ 2005. Unha historia que
o autor define como “un conxunto de sete contos ao redor do mesmo personaxe,
don Andrés”, un narcotraficante de éxito. O escritor arousán conta no seu haber con
outras seis novelas, unha obra teatral e varios estudos sobre historia e etnografía.

PA C O VILABARR O S

Estas dúas características convertérona en destino do contrabando desde sempre. Os conserveiros aproveitaban as viaxes para traeren de Portugal café, folla de lata e incluso abelás. A droga aproveitou esa infraestrutura pero aumentou
tanto o caudal de diñeiro que
corrompeu todo o sistema, xusto no intre da crise mariñeira
nas nosas costas.
Outra das facetas nas que
destaca é na investigación
histórica e etnográfica.
Penso que hai moito por fa-

cer neses ámbitos e hai que traballar arreo xusto agora, nunha
época na que tantas tradicións e
ritos se están perdendo. Eu sempre levo comigo unha gravadora e ando aleuto para non perder
ningunha conversa. Falando cos
vellos sabes dos motivos dunha
festa, das razóns de determinadas prácticas “litúrxicas” populares ou de historias marabillosas. Non é certo que as lendas
sexan cousa antiga. As lendas
tamén se crean hoxe en día, como aquel relato do barbeiro que
ficou na vila que o encoro ía

asolagar e cando viu a auga entrarlle pola porta da barbearía,
esganou o pescozo coa navalla.
Eu incluíno nunha novela.
Xustamente, vostede gañou varios premios coas súas
novelas. Que encontra na ficción que non lle dea o traballo de investigación?
Liberdade. Eu non renuncio
a aproveitar todo o material
que recollo acotío pero na literatura podo usar a imaxinación, saltar as limitacións técnicas que impón o rigor científico para narrar aquilo que me

interesa co ritmo e o xeito que
mellor me parecen.
Por que lle gustaría que
lembrasen os seus libros?
Eu querería que no futuro
calquera interesado no tema da
emigración galega atopase datos nas miñas novelas. Os galegos seguen emigrando e a emigración pasada marca moito a
nosa socioloxía. En Palmeira
durante o inverno quedan os
vellos, mirando uns para os outros, mais no verán a vila énchese de emigrantes retornados. De alí emigraron aos EE
UU e ves con tristura como os
fillos dos teus conveciños xa só
falan en inglés e non teñen ningún vínculo coa terra dos pais
salvo pasar un mes na praia.
Ademais, xa estamos vivindo a
outra cara do problema, a chegada de xente de fóra con ganas de manter a presenza dos
seus países de orixe nun contorno diferente. Sobre iso tamén hai que empezar a escribir.
Tamén cultivou a colaboración xornalística. Cal é a diferenza de escribir para un libro e escribir para un xornal?
Eu escribo sobre eses temas
de historia e etnografía que tanto me gustan e uso as páxinas
dun periódico para adaptar o
que descobres ao ton divulgativo e inmediato que un medio
escrito merece. N’A Nosa Terra
fixen dúas seccións: ‘Camiño
vello. Congostra nova’ recollía
fotografías etnográficas como
desculpa para reflexionar sobre
aspectos curiosos do país. ‘Meu
santo. Miña santiña’ tentaba humanizar as vidas de santos porque para a Igrexa Católica os
santos son coma os líderes comunistas para o PC, unha sucesión de milagres e bondades. E
non era tal. Moitos eran ladróns, putañeiros, malos pais…
vaia, grises coma as de todos.
Agora escribo na Voz do Barbanza unha columna de opinión
que tamén é moi narrativa e usa
a metáfora para falar do día a
día en temas políticos, económicos ou sociais.
En que está a traballar
arestora?
Teño pendente un estudo
sobre a relación entre o calendario de festas galego e o grecolatino, que ten coincidencias
moi relevantes. Tamén teño
aparcada unha novela influída
por A quella dos milagres, de
Naguib Mahfuz. É unha novela
feita a base de pequenos flashes sobre a vida dunha cidade.
Está escrita pero quero corrixila. É algo que fago normalmente. Case nunca quedo conforme
coa primeira escritura, prefiro
distanciarme da obra, que pouse, e logo volver a ela.
Que está lendo agora?
Estou con Os restos do día,
de Kazuo Ishiguro. Gústame
moito tamén Gabriel García
Márquez, tamén os seus traballos xornalísticos, que moitas veces son pouco accesíbeis. E non
me perdo ningunha novidade de
Xosé Manuel Martínez Oca, que
é un mestre para min e que ten
gran responsabilidade sobre a
miña obra porque sempre fai lecturas críticas e substanciosas que
me aprenden a mellorar.♦
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Barcos e gavias
para abrir as cidades ao mar
Os VIII Encontros de Embarcacións Tradicionais
de Ferrol propoñen a creación de portos históricos
GUSTAVO LUCA
O VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Ferrol permitiu coñecer en Galiza os avances en protección
urbanística e cultural relacionados coa navegación. Entre as moitas conclusións destacou a esixencia de nomear
portos históricos que axuden
a manter os buques clásicos.
Un barco de aparello de cruz
amarrado na beiramar urbana
abre realmente unha cidade ao
mar e pode coartar as propostas especuladoras de rañaceos
e disneylandias coma as que
hoxe ameazan varias cidades
galegas.
Esta é a proposta dalgunhas
asociación de defensa do patrimonio naval reunidas en Ferrol
para o VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais. Herveline Delhumeau, responsábel
do patrimonio marítimo e fluvial francés, coida que a fasquía dun ou varios veleiros sobre o horizonte urbano conta a
historia dunha cidade de mar
mellor do que calquera monumento ou edificio simbólico.
Thedo Fruithof, representante do Herdo Marítimo Europeu (EMH en siglas inglesas)
tamén defendeu en Ferrol a
presenza emblemática e patrimonial dos barcos clásicos e
recordou a iniciativa holandesa
de concederlles a certas cidades da beiramar a condición de
Porto histórico.
Para o congreso galego dos
barcos tradicionais reunido en
Ferrol foi unha conmoción coñecer o decidido encontro de
Holanda e Francia co seu pasado naval. De feito as iniciativas defendidas entre outros
por Delhumeau e Fruithof non
fan senón continuar o que antes fixeron Boston, Baltimore
e Greenwich cando preferiron

contar a súa historia mediante
os altos mastros dos baleeiros
ou a silueta do Cutty Sark, o
barco mítico da singradura entre Londres e Australia. As autoridades de Ferrol, que foi
brillante sede do VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galiza, liquidou en
1982 por oito millóns de pesetas para chatarra o veleiro
máis querido da su historia coma cidade naval, o Galatea
que agora renace como símbolo da cidade escocesa de Glehelee. O concello deste porto
patrimonial non se arredou ante o elevado prezo da reparación do Galatea e hoxe recibe
a compensación de velo convertido en atractivo internacional.
Franceses e holandeses preparan importantes exencións
fiscais para os propietarios de
barcos tradicionais amarrados
na beiramar urbana.
Imposto
sobre o vento
No entanto, o Encontro
de Embarcacións Tradicionais do Ferrol protestaba contra o insoportábel peso da fiscalidade autonómica e do
goberno central sobre
os barcos patrimoniais.
Constátase que Galiza
leva camiño de se converter en exemplo negativo da UE de impostos
abusivos sobre os barcos de vela a pesar da
súa condición de arquivo vivente da historia
naval. A Administración
autonómica non fíxo senón inventar disparatados impostos pola ocupación da lámina de auga, o fondeo, o uso dos
faros e sinais marítimos

e previsibelmente, como se comentaba ironicamente en Ferrol, pola utilización do vento.
Os defensores da tradición
a flote reclaman unha tregua
pero as administracións temen
calquera excepción como o
lóstrego. A parroquia que ama
a dorna, o trincado, a gamela e
os botes sente máis perigo de
naufragar fronte á burocracia
coa perante un camouco percebeiro. Miguel Núñez, da Dirección da Mariña Mercante admite que para os vellos barcos
de traballo ou mesmo de recreo
rescatados pola súa beleza, a
lei é complexa, desordenada e
contraditoria. Os modelos clásicos carecen de protección patrimonial e os modelos tradicionais non existen como bens
de interese cultural. A proposta
do representante da Administración española é completar
un inventario segundo modelo
da nómina de inmóbeis a conservar e protexela con obrigas

para os propietarios e exencións legais.
O deán do Colexio de Enxeñeiros Navais, Guillermo Gefaell, lembra que o Acordo de
Wilhelmshaven (Memorandum
of Understanding) subscrito por
España no 2000, ten unha definición operativa para os barcos
tradicionais. Unha relación
completa dos barcos catalogábeis fica en tres: tradicionais,
antergos e clásicos e históricos
ou patrimoniais. A normativa
para as embarcacións tradicionais é confusa e agás que se
adecúe o RD 544 de 2007 será
imposíbel a matrícula dos barcos con apelido histórico ou patrimonial. Para o deán dos enxeñeiros é precisa unha normativa específica na liña das que
xa prepararon outros países da
UE e en particular Dinamarca.
Ferrol sinala un alto relanzo de experiencia e excelente
programación para os Encontros de Embarcacións Tradicionais. O oitava edición atraeu a mítica
goleta La Recouvrance dende Bretaña así
como barcos que son
museos a flote procedentes de Portugal,
Euskal Herria e Astúries. Mariñeiros de
remo e vela con pavillóns de todos os mares xuntaron no porto
empavesado das Curuxeiras máis de cen
embarcacións,
A
conferencia
maxistral de Staffan
Morling sobre a delongada guerra entre
o trincado e a dorna
tivo a virtude de traer
a primeiro plano a o
importante protagonismo histórico dos
barcos tradicionais
de pesca.♦

primeira vez que falei
con Elixio Rodríguez
foi por teléfono. Andaba por aquí e chamou ao meu
pai, sobriño daquel tenente
Pousa –padriño meu– que pronunciara a célebre frase coa
que o vello aviador republicano
e galeguista titulou o seu libro:
“Matádeo mañá”. Elixio
salvouse así, por esa frase, de
morrer a mans dos desaforados
e sanguinarios falanxistas que
sementaron o terror nas
cidades, aldeas e camiños de
Galicia no verán do 36. Conta
esa aventura, xunto con moitas
outras, nesas súas memorias
publicadas por Edicións Xerais
e que están entre os mellores
relatos autobiográficos da nosa
Guerra Civil.
El era un gran contador. Tiven ocasión de coñecelo persoalmente algún tempo despois
desa primeira conversa telefónica. Foi en Celanova, na solaina
que dá á horta da Casa de
Curros Enríquez, onde compartimos xantar e falas xa non
recordo con ocasión de qué. E
xa tampouco lembro se foi Antón Piñeiro, Juan Fonseca ou
González Tosar quen mo
presentou. O heroico aviador da
República, independentista e de
esquerdas, antigo membro do
arrichado núcleo celanovés das
Mocidades Galeguistas, xa con
máis de noventa anos ao lombo,
comía, bebía e fumaba aínda
máis ca min. Falaba ao caso e
mostrábase plenamente namorado da súa dona, quen lle escondía xoguetonamente algún pito
no que parecía máis un rito de
coquetaría pre-coital que unha
preocupación seria pola saúde
daquel home de ferro. Mentiría
se dixese que recordo detalladamente aquela leria: Elixio e
mais eu –e moitos outros que
andaban por alí– estabamos fondamente afectados por unha desas trallas dilatadas e felices que
proporciona a conxunción do
viño do Ribeiro co licor-café de
Celanova. Só lembro con algunha claridade que, por petición
miña, me relatou de novo o episodio no que o meu padriño lle
salvara a vida e a súa fuga, con
avión incluído, ao campo republicano durante a Guerra Civil.
Elixio Rodríguez acaba de
morrer agora aos 97 anos de
idade en México, onde refixera
a súa vida e lle fora ben. A súa
figura merece a lembranza polo
menos de todos os que temos
algo que ver con aquelas terras,
entre o Arnoia e o Limia, do suroeste ourensán: o seu Bande
natal, a Celanova do convento
que foi cárcere no 36, o Entrimo
socialista, a Quintela de Leirado
eternamente conservadora, Cortegada, Gomesende, o Portugal
de Castro Laboreiro e Lamas de
Mouro. Supoño que Piñeiro,
Valcárcel, Tosar, José María e
outros paladíns da ourensanía,
nos que adoitamos delegar os
prófugos, non deixarán que Elixio se nos marche así como así.
Como quen colle un avión e
cambia de bando sen dicir ren.♦

A COSTA ENRUGADA
ANA SAÁ

Son preto de 1.195 quilómetros de lonxitude de costa os que se poden visitar en Galiza, sobre todo agora que chegou o verán. Os seus cantís, esteiros, dunas e praias son algúns dos fenómenos
naturais que agocha unha costa variada, caracterizada pola alternancia de zonas rochosas e areosas e multitude de entrantes e saíntes, e que se recollen no libro A costa de Galiza (A Nosa Terra).

Augas Santas, unha das praias que constitúe a zona denominada polo turismo As Catedrais. Á dereita, Fisterra desde o monte Pindo.

Aproximadamente o 16 por cento pode gozar das vistas da cidade
da costa galega está constituído herculina. Na actualidade alberga
por areais e o resto corresponde a a sede do Centro de Estudos Meterreo rochoso. A pesar de haber dioambientais.
un intenso labor pesqueiro, hai
Na ría de Corme e Laxe atómultitude de lugares para visitar. pase o faro de Cabo Vilán (CaM. Daporta, A. Leiro, I. Pontani- mariñas), recoñecido en 1933 Silla, V. M. Caamaño e M. Núñez si- tio Natural de Interese Cultural.
tuan no libro A costa de Galiza ca- O actual faro data de 1896 –o
da un dos recunchos do litoral. Co- primeiro de España que funciomezando un percorrido polo norte, nou con enerxía eléctrica, cun
a primeira parada para deterse é a feixe que alcanza 40 millas-, pepraia das Catedrais (Ribadeo), de- ro aínda se conservan restos do
clarada Monumento Natural en primeiro, de 1854. A torre faro
novembro de 2003. Trátase dunha mide 25 metros e está sobre un
intensa erosión exercida polo mar peñasco que mide 105 metros de
sobre os acantilados de esquisto e altura sobre o nivel do mar.
pizarra que orixinou entrantes e
A próxima parada é o concello
saíntes nas rochas, pasadizos, fur- de Noia, na Ría de Muros e Noia,
nas e pedazos de rochas aislados con arredor de 18 quilómetros de
ou unidos á terra por xigantescos lonxitude e unha superficie de 125
arcos rochosos. Este espazo natu- quilómetros cadrados. Contan que
ral vai dende a punta Corbeira até Noia foi fundada por unha neta de
a punta do Gallín, nos concellos de Noé, Noela, de quen deriva o seu
Barreiros e Ribadeo.
nome, e que nun monte da serra
Xa na Ría de Ferrol unha vi- cercana está enterrada a arca que
sita obrigada é a do Castelo de construiu o seu avó para sobreviSan Felipe (Ferrol), de estilo pre- vir ao Diluvio Universal.
dominantemente neoclásico. Foi
Por outro lado, as dunas de
reformado a mediados do século Corrubedo contan con 1.000 hecXVIII, aínda que a súa Dunas de Corrubedo.
orixe se remonta ao ano
1589, cando se comeza a
construír no mandato de
Felipe II para defender a
ría dos corsarios ingleses.
Outro castelo é o de
Santa Cruz (Oleiros), na
Ría da Coruña, declarado
Ben de Interese Cultural
polo seu alto interese histórico. A illa conta cun paseo ao seu redor no cal se

táreas de superficie e gran diversidade de hábitats e especies animais e vexetais de gran interese.
Dende 1992 foi declarado Parque
Natural e Zona Húmida de Importancia Internacional (Humidal
Ramsar) e incluído na proposta
galega Red Natura 2000 e declarado Zona de Especial Importancia para as aves. É a duna máis
grande do noroeste peninsular
con máis dun quilómetro de largo, 200-300 metros de ancho e
máis de 20 metros de altura.
Seguindo o percorrido polo litoral galego atópase a praia da
Lanzada (Sanxenxo). Rodeada
por unha ampla zona de dunas,
conta cunha intensa oleaxe ao
abrirse cara o Océano Atlántico.
É unha das máis coñecidas praias
de Galicia e ten máis de dous quilómetros de lonxitude. Localmente dáselle nome aos seus tres tramos: Area Gorda, Lapa e a propia
praia da Lanzada. Nela son tradicionais os paseos a cabalo.
Outro espazo para visitar é a
illa de Ons co denominado Burato do Inferno, unha furna con
forma de pozo onde se
escoita bruar o mar nas
entrañas da terra. É unha
perigosa fenda que descende verticalmente até
o mar e está cargada de
lendas e supersticións.
Hai os que din que os días de temporal se oen os
gritos e xemidos das almas que atrapou o demo,
debido quizais ao son
dos extinguidos araos
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que antigamente habitaban no
seu interior.
As rochas metamórficas do
Faro de Cabo Home (Cangas)
forman parte dun complexo que
vai dende Malpica até o Sur de
Galiza. A cor escura contrasta co
gris claro dos granitos da Costa
da Vela e a disposición dos estratos en distintas orientacións con
fallas e priegues dá lugar a formas
de paisaxe dunha beleza especial.
Xa como punto final deste
percorrido polo litoral galego
atópase o concello de Oia, co seu
histórico monasterio, ao que segue A Guarda. Alí, o Monte TeCantís do Limo (Ortegal)

gra é o segundo lugar de Galicia
que máis visitas recibe ao ano
por detrás de Santiago de Compostela. Unhas vistas panorámicas á desembocadura do río Miño
e ao concello portugués de Caminha, a súa citania (poboado galaico-romano da denominada
“cultura castrexa”) e riqueza arqueolóxica fan que sexa unha visita obrigada na comarca do Baixo Miño. 341 metros de altura
marcan o remate do costa galega
na desembocadura do Miño. Ao
seu pé atópanse as praias do Muiño, Camposancos e Lamiña e un
importante porto pesqueiro.♦

A santa
esposa
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Sabucedo

a loita entre a forza e a intelixencia
MARÍA OBELLEIRO
O primeiro sábado de
xullo de cada ano os
habitantes de Sabucedo érguense co balbordo das campás para asistir á misa da alborada, que anuncia o
tempo sagrado da festa. As badaladas e os
estalos dos foguetes
son a voz do pobo situado entre os vales
do Umia e o Lérez.
Logo de asistir á misa
na honra de San Lourenzo, patrón da parroquia, centos de
persoas dispóñense a
emprender a subida
ao monte.
Entre o po, a suor
e a néboa e acompañados dun caxato e
de pan, chourizos,
botas e empanadas,
unha gran marea de
homes e mulleres
acoden á cita anual
cos montes da bisbarra. Os toxos e as
xestas da Conla,
Montouto, o Souto, a
Carballeira de San
Benito, o Cábado e a
Planzadoira son testemuñas principais
da busca e rodeo das
distintas greas. Á dimensión vexetal e
animal dos montes
do lugar únense o
compañeirismo e a
solidariedade dos
amantes das bestas,
que traballan coordinados para conseguir
baixar o maior número de cabalos.
Ao mediodía, homes e mulleres agardan coas bestas na
parte baixa do Cábado. A subida ao monte sempre
comporta riscos. Nesta última festa, ademais de varios feridos leves,
Santiago, un mozo da aldea tivo
que ser evacuado en helicóptero
tras sufrir unha forte caída. Non
obstante, como din os vellos de
Sabucedo, “San Lourenzo nunca
permite que os mozos falten á festa” e Santiago, con puntos no rostro e feridas nun brazo, puido aloitar no curro celebrado o domingo.
Namentres, situados á beira das
casas de Sabucedo, milleiros de
curiosos agardan a que a gran
mancha escura que discorre baixo
a faldra da Espiñeira chegue ás estradas da aldea.
A aloita no curro
Durante á tardiña do sábado, no
curro ten lugar a pureza da rapa, a
loita entre o home e a besta sen
máis recursos que a propia forza e
a habilidade. A diferenza dos demais curros, en Sabucedo non está permitido empregar paus, cordas nin arames para que a besta
non sofra. Só os homes e mozos
do pobo, ou que se senten moi

ceo, as cores metálicas dos globos danzan ao son que emiten as decenas de casetas nas que venden
polbo á feira, churrasco e todo tipo de
adobíos. Rúa abaixo
contémplase a mancha humana das máis
de trinta e mil persoas
que asisten cada ano
a Sabucedo na primeira fin de semana
de xullo. Entre a xente, centos de xinetes
cabalgan ao lombo
dos seus cabalos.
No 1963, a Rapa
das Bestas de Sabucedo foi declarada
Festa de Interese Turístico Nacional. Este ano a distinción
foi superada coa declaración de Festa
de Interese Turístico
Internacional pola
súa singularidade e
beleza. A tranquilidade de Sabucedo, o
canto dos paxaros e
o son das augas do
río quedan interrompidos na maior rapa
de toda Galiza, que
congrega un bo número de curiosos e
de xornalistas dos
máis abraiantes recunchos do mundo.
As orixes da festa

identificados con el, poden emprender a loita co animal. Boboró
xa falara do perigo no curro, “o
encerro de Pamplona é un xogo
de nenos comparado coa rapa das
bestas. Aquilo dura un segundo,
isto dúas xornadas enteiras”.
O espírito mesmo do pobo
combate coas bestas, que aínda
conservan intacta a súa pureza
morfolóxica, para cortarlles as crinas. Para poder rapalas, un dos
aloitadores monta aos lombos da
besta, tápalle os ollos e suxeita o
fociño, axudado por outro aloitador. Na cola, outro home terma
con forza até que acaba coa furia
indomábel do animal e logra desequilibralo. Hai quen pensa que unha vez no chan comeza o rito. Non
obstante, os aloitadores apuntan
que o mérito consiste en manter a
besta de pé inmobilizada mentres
lle cortan as crinas. Pola súa banda, os rapaces inícianse na xuventude ao amarrar e separar os poldriños das bestas, co fin de preservalos de posíbeis golpes.
Durante séculos, o adro da
igrexa empregábase a modo de curro. No ano 1779, os aloitadores

Ao igual que a historia de Sabucedo, que
sempre sufriu unha
forte dependencia
eclesiástica, a rapa
ten unha compoñente
mítica e sagrada. Os
XAIME G . SA N T O S
habitantes de Sabupuideron cortarlle as crinas ás bes- cedo contan que a orixe da rapa titas nunha estrutura rectangular vo lugar hai cinco séculos, cando
construída a carón da igrexa pola unha gran peste asolou a comarca.
iniciativa do crego Felipe Carabeo. Dúas irmás, co fin de defenderse
Durante a última década, a da peste, ofrecéronlle a San Louloita tivo lugar no novo curro, si- renzo dúas bestas da súa propiedatuado no Campo do Medio. A de. Pasada a peste, as mulleres
construción é circular para evitar cumpriron a súa ofrenda e, ano
o risco que supuña aloitar no cu- tras ano, as bestas multiplicáronse.
rro rectangular, pois nos catro reHoxendía aínda sobreviven as
cunchos as bestas colapsaban.
chamadas greas “do santo”, caracMalia que o curro novo acolle terizadas por teren as orellas “famil cincocentas persoas, cóntanse nadas”. Os cabalos do santo son os
por milleiros ás que se ven na que se rapan no curro. As bestas
obriga de quedar fóra. Na area co- particulares son rapadas polos
llen unhas trescentas bestas, pero seus donos na xornada do luns, na
a cantidade de cabalos é propor- que tamén se marcan os novos
cional ao número de aloitadores. poldros, chamados “bichos”.
Cantos máis aloitadores saltan,
Manuel Cabada explica no limenor é o número de bestas, xa bro A Rapa das Bestas de Sabuceque se precisa un maior espazo. do (Ir Indo, 1992) que a actitude
máxico-relixiosa da rapa segue
O pobo cambia a morfoloxía
manténdose na actualidade. Os
habitantes do lugar atribúenlle ao
Durante a tarde do venres, centos santo tanto a chuvia como a prode tendas de campaña comezan a tección. Son habituais as frases,
alzarse nas veigas de Sabucedo. “chove porque San Lourenzo está
Lilas, vermellos, amarelos e azuis anoxado por ir pouca xente á misa
tinguen de cor as fincas nas que da alborada” ou “chove porque
pastan as vacas e as ovellas dos ha- San Lourenzo está anoxado por
bitantes o resto do ano. Baixo o vir tantas televisións...”♦

MARICA CAMPO

É

unha historia vella a do
home que chama santa á lexítima e se deita con outra.
Respéctaa tanto, que non a toca.
Cómoda, ademais de perversa, a
estratexia de lle chamar respecto
ao que é desleixo, desafecto,
desprezo, conveniencia, egoísmo
e moitas outras cousas ben afastadas do campo semántico do
amor. Os que non aman
fornican, rezan uns versos de
Bernardino Graña. Fornicadores
son os que andan na loita contra
o Decreto de Normalización.
Din respectar o Galego, mais
déitanse co Castelán, “a outra”
que lles promete maiores vantaxes e satisfaccións. Se aínda
tivesen o valor de declarar abertamente o esquecemento e o
repudio, poderiamos acreditar na
“súa” verdade. Así, no dobre xogo, advertimos só falacia interesada, engano, xogo sucio. É evidente que falamos distintas
linguas –nunca mellor dito–,
porque nós falamos de identidade, país, memoria, futuro e eles
din éxito social, oportunidades,
diñeiro e tamén futuro, mais nun
senso ben diferente ao que nós
lle damos a esa palabra. Talvez
cómpre mudar o discurso e non
lle botar margaridas aos porcos
(e perdón polo de porcos, que
non quero insultar, mais o refrán
que traduzo do castelán é así). É
preciso falar do Galego en clave
económica. Xa o fixo outrora
Pondal, do que se di que á
pregunta de que por que non
prosperaba Galiza, respondeu:
“Porque renunciou á propia
lingua”. Máis recentemente Xosé Manuel Beiras argumentou no
mesmo sentido. E unha, que non
é precisamente economista, querería poder expresar dun xeito
coherente as que son intuicións
verbo do valor da propia lingua
(quizais debería dicir prezo, porque o valor ten máis a ver cos
argumentos que moitos
chamarán “románticos”). Escóitase con frecuencia que, agora
que caeron as fronteiras, os
defensores das linguas minoritarias estamos a crear outros
muros que nos illarán. Quen escribe, por ser luguesa e coñecer
ben a muralla, sabe que os
muros protexen e, contra o illamento, teñen portas. O Galego
preserva todo o que nos converte
nun produto con denominación
de orixe. Coas palabras
desaparecen as cousas do
mesmo xeito que coas cousas
desaparecen as palabras. A nosa
riqueza tanxíbel, expresada en
euros, noméase na lingua que temos de noso. Alén disto, a
conciencia de pobo creada
fundamentalmente polo propio
idioma, desencadea un mundo
de sinerxías a prol dun país máis
próspero. A idea de emigrar, tan
arraigada en nós malia a
saudade, encontra hoxe menos
acubillo nos que teñen unha
conciencia lingüística máis clara
aínda que ás veces non abonda e
as maletas semellen ser a única
saída. A necesidade de ficar é
unha espora para o cabalo da
imaxinación a crear riqueza.
Andrómenas?
Se cadra non tanto.♦

Nº 1.276 ● Do 12 ao 18 de xullo do 2007 ● Ano XXX

Liz
Clairborne
MARGA ROMERO

R

eparo nos anos setenta e en
USA na imaxe das primeiras executivas, desas
mulleres que opinaban en
empresas e que comezaron a
contar. Lembro agora á miña tía
Beatriz, modista en Caracas, polos anos sesenta, cosendo e
facendo milagres con fermosas
teas para clientas como aquelas
mozas de alterne que calzaban
tacón e levaban o van ben
cinguido e se perdían polas
Torres do Silencio, teas das que
herdei algún retallo. A imaxe entre unhas mulleres e outras conmove e é admirábel a ousadia de
quen desexou transgredir e converter á muller que entra na oficina, á muller independente economicamente, nunha persoa
practica e elegante no seu vestiario. Liz Claiborne só podía ser
unha muller, abonda con probar
algúns deses traxes que marcan
estilo e que se poden atopar nas
tallas XL ou no apartado de
tallas grandes, traxes que se
lavan e duran, de boa calidade,
pensados para as mulleres que
traballaban, sen moito tempo
que perder antes de comezar a
súa xornada. Volvo ás miñas
costureiras e penso nos
mandilóns que contrastaban coa
saia ou co vestido da festa do
patrón e en como mudaron os
tempos, tamén as festas. Quizais
estea aí o segredo, converter o
mandilón nunha prenda
atractiva, converter a saia, o vestido en roupa práctica, as costureiras adaptáronse ás vidas das
súas fillas e quizais fose Liz
Claiborne quen lles dera a receita, con esa roupa que che vale o
mesmo para ir a unha reunión de
traballo que para saír de noite.
Contou moito o diñeiro para a
fortuna da que se habería de
converter nunha das marcas de
moda máis vendidas no
mercado, o prezo da roupa estaba pensado na muller da clase
media que gañaba o seu e a roupa duraba. Liz deulle moita
importancia á cor, quizais herdada dos seus estudos de arte por
Europa, e a alegría entraba no
traballo. As mulleres foron tratadas como persoas traballadoras,
cunha preocupación pola súa comodidade e imaxe, e na na
empresa contou o traballo en
equipo. En 1976 Liz fundaba cos
seus socios a empresa que leva o
seu nome, logo cando a abandona co seu marido, Art Ortenberg,
ligado ao mundo do téxtil, nace
Liz Claiborne & Art Ortenberg
Foundation, para defender o medio ambiente, relacionada coa
loita contra o tráfico de márfil,
mentres na empresa que aínda leva o seu nome e que é membro
da Asociación para o Traballo
Xusto, se crea un código de conducta en 1994 e tamén se loita
contra a violencia doméstica desde 1991, facendo ver cunha campaña que o amor non é/ abuso/
non é amor. Liz Claiborne
morreu o 28 de xuño en Nova
York, na cidade na que un día
trazou unha liña de abrigo distinta, e na que descubrindo a comodidade do seu corpo, soubo o
que era cómodo para dirixirse a
un traballo que debía ser digno.♦

Cornelius
M. BARROS

Funk contaxioso, rock contundente e soul bailábel reméxense na “batidora ultraecléctica” de Cornelius. O resultado: Greatest hits, o primeiro traballo da banda no que emerxe un estilo propio e cornealizado.
Nin é un disco recompilatorio,
aínda que se suxira no nome,
nin un traballo de versións de temas inmortalizados pola radio e
a televisión, por moito que o público galego os coñeza de telos
escoitado en boa parte dos escenarios do país. Greatest hits é
en realidade o debut discográfico de Cornelius, unha banda de
rock de Vilagarcía de Arousa
que navega sen complexos entre as turbulentas augas do rock
máis xenuíno e a vitalidade do
funk. Antes da presentación oficial do disco, que terá lugar en
setembro, a banda ofrecerá durante os meses de verán unha
xira de concertos na que levarán
por todo o país os ritmos eclécticos que definen este primeiro
traballo. A boa acollida que está
a recibir o disco e a afluencia de
público aos seus concertos avalan o que eles dan en definir como “a primeira mostra dun proxecto completamente apaixonado que, sen ningún tipo de limitación, tenta buscar un son propio”.
Cornelius formouse a principios de 2005. Tras a disolución
da banda Salty Water, Toni B.
Willisch, Xosé Vilas, Miki Meixús
e Antonio Casado El Abuelo
(músico de sesión de artistas
como Sergio Rivero ou Andy
Lucas e programas de televisión
como Caiga Quien Caiga) deciden continuar a súa carreira
musical formando novo grupo.
Con Salty Water gravaron varias
maquetas nos estudios Fussion
da man de Javier Abreu, a finais
dos 90, e gañaron algúns dos
concursos máis destacados da
escena galega no 2000. Pero a
banda esmoreceu e aos xa exSalty Water sumáronselles o vo-

calista David Chiquillo e o baixista Andoni Arcos, que completan a formación de Cornelius.
“Comezamos a traballar facendo o que nos apetecía, sen
grandes expectativas e sen impoñernos ningún tipo de limitacións”, comenta Antonio Casado El Abuelo. Os seus pasos
iniciais resumíronse nun primeiro momento nos seis cortes
da súa primeira maqueta, que
se chamou do mesmo xeito que
a banda. Esas copias, gravadas
e producidas por eles mesmos
pronto comezaron a colleitar recoñecementos, quedando finalistas en certames como Cuac
FM e Novaxove Music 2006 e resultando gañadores do Festichán 2005 e do MusicaliA 2007.
Durante ese tempo foise xestando a obra que agora se publica, Greatest hits, gravado novamente por Javier Abreu e
masterizado por Segundo Grandío nos Estudios Casa de Tolos.

Funky e ritmos negros
Dacabalo entre o rock e o funk,
Cornelius basea a súa propos-

ta nunha persoal mestura de
estilos. Así, dende o funk contaxioso que destilan temas como Dance, no que resoan ecos
de Jamiroquai, até o rock and
roll xenuíno de Dangerous, no
disco aparecen tamén os coqueteos da banda co soul, como sucede en Change your heart ou o folk rock de Dragonfly.
“Non nos cortamos”, explica Antonio Casado “temos tantos temas que se achegan a
música disco como ao hard
rock máis potente”. “Cando
comezamos decidimos non limitarnos nin tiñamos intención
de achegarnos a ningún son en

En directo
■ 13 de xullo, sala 600,
MELIDE.
■ 24 de xullo, Praza Alfredo
Brañas, CAMBADOS.
■ 3 de agosto, Noalla,
VILALONGA.
■ 12 de agosto, CELANOVA.

concreto”, sinala. “A xente
quédase máis coa nosa vertente funki e esquécense de que
somos máis rockeiros”.
Aseguran non ter unha referencia clara pero o seu estilo está influenciada polos
gustos dos seis músicos que
compoñen o grupo. Neste primeiro traballo Chiquillo asumiu os labores de composición xunto con Antonio Casado e Toni B. Willisch.
Do seu directo teñen dito
que é “contundente e sen fisuras”. O certo é que en 2006 o
programa de radio Maketón 40
Principales nominounos ao
mellor directo do ano en Galiza
e compartiron escenario con
Enrique Bunbury, Kiko Veneno,
Macaco, Pereza ou a Fundación
Tony Manero, entre outros.
Greatest hits inclúe ademais
unha versión dun tema do xamaicano Peter Tosh, un dos pais
do reggae. Dangerous é o tema
que a banda desprové dos seus
xeitos orixinais para arroupala
dun rock cociñado a lume lento
e aderezado por veces con ritmos procedentes do country.
Cornelius rende así homenaxe a
un dos músicos máis destacados de Xamaica, membro durante anos de The Wailers, que
viviu á sombra de Bob Marley
até que decidiu iniciar a súa
carreira en solitario. Músico,
cantante, compositor, rebelde
e gran activista pola igualdade
de dereitos, a loita contra o
apartheid e pola legalización
da marihuana, o seu legado sigue vixente máis de vinte anos
despois do seu asasinato. Súa
é aquela frase que reza “eu
non quero a paz, quero igualdade e xustiza”.♦
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Que vén Santo Ildefonso!
MARIANO RODRÍGUEZ
Que vén Santo Ildefonso de visita a Toledo
nun cofre de prata dentro dun camión de mudanzas da empresa Crujido, sección obras de
arte. Santo Ildefonso, o da casula que lle impuxo a Virxe, o gran milagre do século VII,
vén por fin á cidade onde nacera, xa era hora.
Pero só de visita, iso si, que logo terá que regresar a Zamora, onde repousarían as súas cinzas desde tempo inmemorial tras escapar do
pulo sarraceno. E aquí en Zocodover, o prelado e o militar, todas as autoridades, até o arcebispo e o xeneral, e a música marcial coas
baionetas ofrecendo os seus fíos. E unhas 200
persoas rotas de aplaudir, viva Ildefonsiño, España católica e visigoda, misa mozárabe e
chunta chunta. Todos despois reunidos na catedral, que saíu na televisión dos curas. Parece
que unha nena se atreveu a mirar dentro do cofre das reliquias, e se lle puxo mal o corpo, como un pulo de noxo sería, pobriña. E outro,
contando entusiasmado que viña de Illescas,
mire vostede e ouza, que por alí pasaran tamén
as reliquias, e a súa virxe, a que alí teñen, saíra a recibilas, mire vostede e ouza.
Lograra o tal santo Ildefonso reputación
de sabio maiúsculo, no seu século e para todos os vindeiros, por defender como ninguén até entón, tras anos de esgotadores estudos e meditacións, e con moita axuda do
Altísimo, desde logo, porque se non, non hai
quen, que a virxindade de María sería, propiamente falando, virxindade perpetua, prolongándose todos os días fértiles da súa vida
tras dar a luz o fillo de Deus. Mire vostede e
ouza, que xa entón os había teimudos no
erro, dálle que dálle coa diferenza mortal e
demoníaca que o erro representa, os que falaban dunha virxindade só temporal da Virxe, destinada a aniquilarse polo posterior coñecemento carnal. Noxo de carne!: ían ser os
rivais de santo Ildefonso, crisol de virtudes,
os definitivamente esmagados pola ciencia
ildefonsina (un ano de excomuñón se non
rectifican axiña, ou degolo ou fogueira se
lles dá por insistir). Porque é o caso que daquela non só podía correr o sangue con estes
asuntos de virxindades –ao cabo, sempre sabemos atopar os homes bos pretextos para
abrirnos en canle uns a outros–, senón que
os santos varóns e tremendos intelectuais
daqueles tempos gastaban a súa vida a matinar nestas cousas e outras así.
En Zocodover de Toledo, que viva santo

Salvador
Rodríguez
‘Todo o que
está ben escrito
é literatura’

Capela de Santo Ildefonso na Catedral de Toledo.

Ildefonso. E os ritmos marciais, cregos e xenerais, ouza, mire vostede, e todas as autoridades, relixiosas, civís e militares. E España
sempre católica, España como Polonia.
De súpeto, entre tanto aplauso e delirio

católico-nacional, unha muller ponse moi seria, o brillo da súa intelixencia negándose a
desaparecer dos seus ollos. E dille ao seu
acompañante: vámonos, este mundo non é o
noso! Eu detrás deles.♦

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

A crianza do viño
A clase de envellecemento que
lle afectará ao viño vén determinado polo tipo de recipiente empregado na súa crianza.
Crianza en madeira: onde o
viño recibe unha suave e lenta
oxidación, que dependerá do
tempo de crianza, do tipo de madeira e da capacidade do envase.
Emprégase maioritariamente
madeira de carballo.
Crianza en botella: o viño é
sometido a un ambiente redutor,
podendo ser aplicada a viños con
ou sen crianza previa en madeira.
Crianza sobre lías: nela o viño permanece sobre os restos de
levaduras da primeira ou da segunda fermentación, xa sexa en
botella, como nos casos dos viños
escumosos, en pequenos envases
de madeira ou en depósitos de
aceiro. Neste tipo de crianza ademais dos fenómenos de oxidación
e redución suceden outros derivados da autólise das levaduras.

Crianza baixo veo: Onde o
viño permanece, dentro dun recipiente de madeira de mediana
capacidade, por debaixo dun veo
de levaduras vivas de flor.
Crianza por criaderas e soleras: Corresponde ao típico sis-

tema de elaboración de viños xenerosos en botas de carballo onde son sistematicamente mesturadas as colleitas, polo tanto o
viño obtido non pertence a ningún ano en concreto.
Durante a crianza do viño en
madeira suceden unha serie de
fenómenos que modifican as súas
características primixenias. Estes
fenómenos son os seguintes: Entrada de osíxeno a través da madeira ou dos trasegos. Posibilita a
polimerización entre os antocianos (compoñentes colorantes) e
os taninos (compoñentes que engaden estrutura), ou destes entre
si, o que estabiliza a cor do viño,
suaviza a aspereza dos taninos e

proporciona unha sensación de
volume no paso de boca.
A entrada de osíxeno na barrica depende do tipo de madeira
empregado, segundo a especie
botánica e as súas condicións de
cultivo, do espesor da madeira
(canto máis espesor teña a madeira menos permeábel é a súa entrada), da idade da barrica (co paso
dos anos prodúcese unha progresiva colmatación dos poros interiores que están en contacto co viño namentres que nos exteriores a
sucidade do ambiente vai limitando ou chegando a impedir o paso
do osíxeno ao interior), do tamaño da barrica (canto máis pequena é maiores son as achegas tanto
de osíxeno coma das substancias
contidas na madeira).
Tamén depende das condicións ambientais nas que se desenvolve a crianza: cando a humidade relativa é baixa e a temperatura elevada, a permeabili-

dade ao aire é maior, e polo tanto as perdas de viño.
Precipitación de diversas
substancias do viño na barrica,
coma os tartratos, etc.
Formación de esteres entre os
ácidos e os alcois dos viños, o que
transforma a composición aromática cara a unha maior complexidade.
Cesión de substancias contidas na madeira.
Combinación dos aromas cedidos pola madeira da barrica
cos do viño.
Perda de viño a través da madeira.
Cando se realiza a fermentación maloláctica do viño en barricas os taninos se polimerizan
con determinados polisacáridos
proporcionando unha sensación
graxa e de volume.
Evidentemente, non todos os
viños nin todas as variedades son
aptas para a crianza, pero iso merece outro cantar.♦

MARÍA OBELLEIRO
Vén de publicar o libro Libertarios, que recolle as accións do Exército Galego
Libertario. Existiu a banda armada?
É totalmente produto do
meu maxín. Trátase dun xogo lúdico. A partir dunha serie de historias ocorréuseme
imaxinar a existencia dun
grupo anarquista. Nos demais relatos hai chiscadelas
sobre situacións que existiron, pero se falo delas perderíase o encanto.
Que teñen en común os
relatos que narra?
Só teñen en común que
fun eu o que os escribiu e o
espazo no que se desenvolven, o Morrazo. Se lle preguntas á xente do Morrazo
saberían dicir qué hai de verdade nas historias. Polo demais, o libro é absolutamente
libre, fronte ao que se leva
agora. As historias non seguen un fío condutor. Deixeime levar pola imaxinación.
Por que elixiu a forma
de crebacabezas?
Existe un influxo de Modelo para armar, de Cortázar.
É coma se tirases ao chan un
vaso, rompese o vidro e se
construíse de novo. Trátase de
xogar co tempo e co espazo.
Na realidade que creou
di que hai un buraco na
historia por mor de nacionalistas e comunistas.
Imaxino o lector preguntándose por qué foi tan descoñecida a existencia do grupo
armado anarquista. O nacionalismo e o comunismo
aparecen sempre como as
únicas resistencias, pero agora estase a descubrir algo que
para a xente é novo. Nos anos
da represión, o sindicalismo
maioritario para os traballadores do mar era o anarquista.
Como xornalista e escritor, pensa que o xornalismo é literatura?
Todo o que está ben escrito é literatura, e tamén hai literatura que é xornalismo.
Cada vez é máis difícil facer
literatura no xornalismo polo
ritmo de traballo. Eu xogo no
territorio que divide ambos os
dous. En Memoria de náufragos achegueime á literatura
dende o xornalismo. Agora o
proceso é inverso, servinme
das técnicas do xornalismo
para contar algo inventado.♦

Non á vaga
de carcundia
FRANCISCO CARBALLO

N

os dous
parlamentos, no
estatal e no de
Galiza, ouvíronse estes
días afirmacións dun
reaccionarismo tal que me
forzan a lembrar o
carlismo do século XIX e
o falanxismo. O triángulo
do PP estatal e a súa
“noiva” galega axitan
todos os agoiros
esquecidos das “Sibilas”.
Mesmo, entre nós, dáse a
coñecer unha nova etnia
“tan gallega como la
gallega”que me fai
sospeitar ramificacións de
Atapuerca a localizar en
excavación na terra de
Lemos.
Deixádeme elucubrar.
O presente sacode a todos.
Moreas de familias a levar
anos a mamar da teta
funcionarial e a seren
privilexiadas nas
convocatorias públicas e
privadas, agora senten que
poden perder a cadeira.
Este fermoso presente non
lle les convén. Añoran
tempos idos de seguridade
da clientela.
Cantos lles abren os
ouvidos á COPE, ás
manifestación do
arcebispo Cañizares, a
cantos rexeitan a
cidadanía, teñen que ser
pesimistas. Eses axentes
dos mass media ofrecen
un miradoiro diluvial e
incendiario: ou afogarse
ou queimarse. Len
diariamente a Arthur
Schopenhauer?
Non hai razóns para
navegar en vagas de
carcundia. Vivimos un
intre ilusionante: hai
perigos, hai un dominio
xeral, en EE UU-UE-Asia
Oriental, dun sistema
económico social
desigualador, materialista.
Mais hai, á vez, un salto
cualitativo da ciencia, das
conciencias, das opcións
liberalizadoras que
aseguran alternativas para
este planeta dunha época
nova en igualdade e paz.
Estamos á beira dun
cambio sistémico que
globalice a humanización,
a solidaridade e o uso de
tecnoloxías libres para
todos.
Na Galiza estamos a
saír dun “franquismo
social” cara a un espazo
democrático. Comeza o
intre de sermos nós os
autores do paso a formas
igualitarias, respectuosas,
cultas. Temos cerebro,
técnicas, idioma,
tradición, audacia de
navegantes. Mesmo
podemos rir a cachón con
eses novos “tan gallegos
como los gallegos” e, cada
un de nós multiplicarmos
webs ao estilo de Mario
Maceiras. A voar,
amigos.♦
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Cen mil folquis en ORTIGUEIRA
M.B.
Volveu repetirse. A fórmula
máis que testada de música
celta, acampada na praia, ambiente folqui e gratuidade total conseguiu que máis de cen
mil persoas tomaran Ortigueira. Un éxito de edición na que
brillaron con luz propia o
acordeonista Kepa Junkera e
unha Mercedes Peón entregada.
As previsións non fallaron. Novamente Ortigueira converteuse
durante 96 horas no encontro
multicultural de referencia do
verán galego, cunha participación que superou, segundo as
estimacións dos organizadores,
as cen mil persoas. O areal de
Morouzos tornou novamente
nunha sorte de mar multicolor de
lonas de campaña, que abaneou
ao ritmo dos djembés en improvisadas jam sessions. Buses até a
bandeira e concertos multitudinarios na praza da vila permiten
diagnosticar o éxito do certame.
No que se refire ao musical,
despois de varios anos de achegamento ás músicas mediterráneas, o festival virou o temón cara o camiño marcado dende as
orixes, da man dunha programación que mirou con forza as propostas máis sobresaíntes das
chamadas nacións celtas e que
apostou polas bandas do país.
Pero, entre todos, cabe destacar
dous nomes pola especial conexión que lograron co público. Un
deles foi Kepa Junkera, que levou
a Ortigueira o repertorio do seu último disco Hiri. O acordeonista
vasco fixo vibrar os miles de espectadores que se reuniron a noite
do sábado diante do Escenario Estrella, no que foi un dos momentos
máis especiais do festival. O outro:

Mercedes Peón e Kepa Junkera.

Mercedes Peón. A artista, máis que
entregada sobre o escenario electrificou o peche do festival cos temas
da súa última entrega discográfica,
que leva por título Sihá, un disco
que vén a rebufo do éxito de Ajrú e
no que a coruñesa volve fusionar a
tradición coa modernidade.
Polo festival tamén pasaron
bandas internacionais como Flook,
estrela do cartel do venres, que consagrou sobre o escenario a súa proposta de raíz celta, na que a música
irlandesa se funde cos ritmos africanos. Sobre o escenario demostraron
que lles acae ben o premio de Mellor Grupo Folc que o pasado ano lle
outorgou a BBC. Tamén sorprendeu o folc polaco de Kroke e a aposta dos bretóns Bagad Kemper.
Outra presenza destacada do
festival foi precisamente unha
das bandas veteranas da escena

galega. Despois de sete anos Milladoiro regresou a Ortigueira e
fíxoo cun novo disco na maleta,
Unha estrela por guía, onde a
banda fai propios os versos de
Manuel María arroupados co seu
inconfundíbel estilo. Iso foi o domingo, un día no que a organización tirou das bandas do país como antídoto para a fuxida de festivaleiros. O gancho de Rosa Cedrón, presentando o seu primeiro
traballo en solitario, ateigou esa
mesma tarde o Teatro da Beneficencia, quedando fóra, por falta
de aforo, centos de persoas.
Actividades paralelas
Durante as tardes que durou o
festival pisáronse as actividades
paralelas. Activouse a sección de
vídeo, co pase do documental

Cabo Verde Sabí. A muller e a terra, o home e o mar, dirixido por
Manuel Maseda. Os obradoiros
de percusión e de danza que se
celebraron no Campo de San Roque polas tardes serviron para
comezar a quecer o ambiente. E
recibiu abundantes visitas a mostra Nazón de Breogán, organizada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia co gallo do 70 aniversario da sinatura do primeiro
Estatuto de Autonomía galego.
Coa resaca que deixan no corpo catro días intensos de música,
os organizadores xa teñen a vista
posta no Ortigueira 08. O encontro xa ten datas. A cita de referencia coa mellor música de raíz galega e internacional será o 10, 11,
12 e 13 de xullo. Comeza a conta
atrás para a edición 30 aniversario do Festival de Ortigueira.♦

Kurt Elling no Festival de Jazz de Pontevedra
M.B.
O Festival Internacional de Jazz
de Pontevedra cumpre quince
anos e celébrao cun programa
no que teñen cabida o jazz e o
blues, a música instrumental e a
cantada, as tendencias máis clásicas e as máis experimentais.
The Joshua Redman Trío, Kurt
Elling, The Campbell Brothers
e a Chicago Blues Revue son
algúns dos convidados.
O jazz feito da outra banda
do Atlántico e o traballo desenvolvido polos jazzmen do país
están no punto de mira da XV
edición do Festival Internacional
de Jazz e de Blues que se celebrará en Pontevedra do 16 ao 26
de xullo. Para festexar os seus
primeiros quince anos de andaina, o festival coidou que a programación englobase tanto cantantes e instrumentistas de Norteamérica como de Europa, jazz
académico e blues de impacto,
escenarios intimistas e espectáculos trepidantes, unha constante que se vén repetindo nas últimas edicións pero que acada
desta vez as cotas máis altas.

O aclamado saxofonista Joshua Redman abre acompañado
do seu trío o apartado máis destacado do festival, o ciclo de
concertos da Praza da Ferrería.
O californiano presentará o domingo 22 de xullo os temas do
seu último traballo Back East, co
que está a xirar por todo o mundo. Rodeado de música dende
cativo, Redman acadou dende
moi novo un virtuosismo técnico
no saxo tenor que o fixo merecedor da gabanza da crítica e que
situou os seus traballos ás portas
dos Grammy. Ademais, o intérprete mantén unha relación co
cine moi estreita, tendo asinado
e colaborado bandas sonoras como a de Rúa 42, Kansas City ou
Media noite no xardín do ben e
do mal e Space Cowboy.
Dende Estados Unidos tamén se achegará Kurt Elling,
considerado pola crítica como
un dos máis celebrados cantantes de jazz do panorama mundial actual. De feito, Kurt Elling
vén encabezando as listas da
maioría das revistas especializadas dende o 2000 e foi elixi-

do por dúas veces mellor cantante masculino pola Asociación Norteamericana da
Prensa Especializada.
A noite do 24 terá como
protagonistas a The Campell
Brothers. Estes norteamericanos de Rochester teñen revolucionado a música gospel co
emprego da “steel guitar”, deseñada para ser tocada en posición horizontal, empregando
unha barra de metal que se desliza sobre as cordas. Pero os
Campell Brothers van máis alá
da música relixiosa cun gospel
eléctrico con claras influencias
do country, do blues e do jazz.
Os Campell deixaron a súa pegada na pequena pantalla participando na banda sonora da serie televisiva Os Soprano.
Destacado será tamén o espectáculo Chicago Blues Revue,
no que o intérprete de blues eléctrico se fai acompañar no escenario dos artistas convidados
Big Time Sarah e Billy Branch.
Noite de blues da man de tres
mitos da música de Chicago.
O festival rematará na Pra-

za da Ferrería co concerto do
pianista serbio Bojan Zulfikarpasic, nomeado en 1989 o mellor músico de jazz de Iugoslavia e en 2002 Cabaleiros da
Orde das Artes e das Letras do
goberno francés.
Formación e jam session
En paralelo, o festival fai novamente fincapé no aspecto formativo coa posta en marcha do
Workshop a cargo dos músicos
Walter Smith III, Matt Brewer e
Jonathan Blake, que farán de
Pontevedra o referente do perfeccionamento deste estilo musical durante unha semana. Ademais Carlos Azevedo dirixirá o
SPJ, a banda do Seminario Permanente de Jazz. O Workshop,
que se presenta como unha das
grandes apostas do festival, está
concibido como un proxecto de
formación dunha semana de duración. Este ano as xornadas darán comezo o luns 16 nas aulas
do Seminario Permanente de
Jazz e se desenvolverá até o
venres 20 de xullo.♦
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O Trinque
Illa da Memoria
Até o 17 de xullo aínda se pode
visitar a exposición A Illa da
Memoria. A represión no cárcere da Illa de San Simón 19361943’ na Casa de Cultura ‘Cuartel Vello’ de Rianxo. Unha mos-

tra fundamental para entender os
padecementos dos centos de prisioneiros de guerra que penaron
nesta cadea por se opoñeren ao
golpe de Estado franquista. O
horario de visitas é de 9 a 14 h.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

O colectivo Malaherba e a A.X. de Actividades de Ocio de
Matamá, en VIGO, organizan este festival desde o venres
20 ao domingo 22 no Torreiro desta parroquia. O venres
tocan, dentro do Matamá Folc a partir das 22h, Ardentía,
Zurrumalla e Brigada Víctor Jara; o sábado teremos no
Malaherba Rock a O Leo i arremecághona!, Ataque Escampe, Oxtiax ke te Pariu, Ofensiva e Deskarats; o domingo ás 12h haberá unha Sesión Vermú con música de
aqueles que queiran participar, continuando ás 19h coa
animación infantil a cargo de Peter Punk, e, ás 19h30
cunha exhibición de capoeira a cargo do Grupo Nago, e
ás 21h a actuación musical de The Turre´s Band. Información completa en www.sonsdalameira.com.♦

Sons do Vento
A IV edición deste festival celébrase o sábado 21 en MELÓN, coa participación dos grupos Kógito, Transilvanians, The Turre´s band e Motor Perkins. A organización dispón de zona de acampada –de balde–, comida e
bebida a prezos populares, exposicións e mercadiño.♦

Linguas Vivas
O venres 20 desde ás 20h30 no Multiusos Fontes do Sar
de SANTIAGO poderemos gozar de máis de cinco horas de
festa e axitación, coas actuacións de Fermín Muguruza
co seu internacionalmente aclamado Euskal Herria Jamaika Clash, os italianos Banda Bassotti, os galegos Nao,
os ex-Spook and the Guay Boom Club, e o catalá DJ Capita. Entradas á venda anticipadamente por 18 euros en
Zurich e Gong de Compostela; Maldizer e Portobello da
Coruña; Maix e Gong de Vigo; no C.S. Fundaçom Artabria de Ferrol; Tipo de Pontevedra; a Cova da Laxe en
Cangas; na Esmorga de Ourense; ou por 22 na billeteira.♦

Vai de Camiño
O Xacobeo leva espectáculos e actividades ás vilas dos camiños de Santiago. Na VÍA DA PRATA teremos este venres
13 maxia e música tradicional en LAZA; o sábado 14 actúan Mutenrohi e Cristina Pato en VERÍN; e o domingo 15
o Trío Vaamonde, Lamas e Romero en VILARDEVÓS. Na
ROTA FISTERRA-MUXÍA poderemos escoitar este venres 13
a Avelaíña e Luar na Lubre en CORCUBIÓN. O CAMIÑO
INGLÉS presenta o sábado 14 a Os Cempés e Xochilmica
en CABANAS. No CAMIÑO FRANCÉS podemos escoitar Os
Quinquilláns e Milladoiro en MELIDE. No CAMIÑO PORTUGUÉS teremos o espectáculo do Xabarín Club o venres
13 en REDONDELA; que estará tamén o domingo 15 na
FONSAGRADA, desta volta dentro da ruta do CAMIÑO PRIMITIVO. Máis información en www.xacobeo.es.♦

Fama
Este magnífico musical represéntase no C.C. Caixanova de VIGO o vindeiro xoves 19 ás 22h e do venres 20
ao domingo 22 ás 19 e 23h; no Palacio da Ópera da
CORUÑA o xoves 26 de xullo ás 22h e manterase até o
domingo 29 con dúas funcións diarias ás 19 e 23h.♦

Combo Roxo
Suso Cortegoso, Patri Gónzalez, Toni Monroe e Franjo Gómez presentan o seu primeiro espectáculo Folk and
Roll Vodeville no que, cunha mestura de cabaré e teatro
de sketch, versionean temas dos Rolling ou Sprinsteen,
transformándoos con letras críticas e sons tradicionais.
Este xoves 12 e venres 13 na Nasa de SANTIAGO; e o
mércores 18 ás 21h30 no teatro Arte Livre de VIGO.♦

E S P E C T Á C U L O S

ILLA DE ONS
Podemos visitar a mostra de
fotografía Unha cultura, unha
identidade na Antiga Escola.

DESEÑO GRÁFICO

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

Gallaecian Metal Fest

Sons da Lameira

E

■ EXPOSICIÓNS

Este venres 13 tocan no escenario Estrella Galicia da
Carballeira de CALDAS DE REIS, as bandas Asian Dub
Fundation, The Ellas, Nortec Collective e Dismal;
no escenario Myspace.com temos ese mesmo día a
Fancy, Gong Gong, Galegoz, Morley e Garret Wall.
O sábado 14 no Estrella Galicia escoitaremos a Kula
Shaker, Ectoplasma, Elodio y los seres queridos e
Jay Jay Johanson DJ; e no escenario Myspace.com a
Marky Ramone, Sex Museum, Catpeople e Zodiacs.
Os concertos e a acampada son totalmente de balde. Información completa en www.culturaquente.com.♦

Do 17 ao 22
celébrase o
Salón do
Cómic de
CANGAS.

C U L T U R A

Bueu

Cultura Quente

A Carballeira da Guía en Teis, VIGO, acolle este venres 13
e sábado 14 a algunhas das bandas máis potentes do hard
rock e metal galegos, que participan no álbum duplo Gallaecian Metal Compilation. O venres desde ás 23h poderemos escoitar –de balde– a In.verno, Descent, Ardegan,
Kathaarsys e Fallen Sentinel; e o sábado a Skydancer,
Codename, To nowhere, Trashnos e Freedom Xlave.
Máis información en www.gallaecianmetalfest.com.♦

D E

Camariñas
■ MÚSICA

Allariz

CRISTINA PATO

fitas de animación, presentación de revistas, realización
de caricaturas aos visitantes
ou conferencias. Programa e
horarios en www.salondocomicdecangas.com.
■ EXPOSICIÓNS

E tamén Mutenrohi este
venres 13 na Praia de Airiño, en Xaviña, na V Xoldra
Enxebre.

ARTE NO MORRAZO

O escultor expón a súa obra
na sala A Fábrica.

Cambados

A Caniza

O Barco
Barco

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL PINTADO

DIEGO GIRÁLDEZ

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANSO

■ CINEMA

MONDOVINO

Esta fita de Jonathan Nossiter poderémola ver no
Mosteiro de Xagoaza, no ciclo de Cine e Viño do MACUF, que ten lugar todos os
xoves de xullo ás 22h30.
■ EXPOSICIÓNS

PACO PESTANA

O artista participa, xunto
con Álvaro de la Vega e
Paulo Neves, nunha mostra
de escultura que podemos
visitar até o 31 de agosto no
Mosteiro de Xagoaza.

Podemos ollar as súas pinturas até o martes 17 na galería Borrón-4.

Cangas
■ ACTOS

SALÓN DO CÓMIC
Celebra a súa 11ª edición no
Auditorio Municipal do
martes 17 ao domingo 22, de
12h a 14h e de 18h30 a
21h30 de martes a sábado, e
de 18h30 a 21h30 o domingo, con multitude de actividades como obradoiros de
banda deseñada a cargo de
Luís Davila, proxección de

AFONSO B. MOURIÑO

As obras deste certame expóñense, até este venres 13,
no Auditorio Municipal.

Podemos admirar unha
mostra antolóxica do autor
até o domingo 29 na súa
Casa Museo.

O Carballiño
■ MÚSICA

CARLINHOS BROWN
Poderemos escoitar en directo ao coñecido musico
brasileiro este venres 13.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS

Mostra as súas labras en
madeira no Centro Comarcal até este sábado 14.

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

Betanzos

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

LE CORBUSIER

CGAI

Na Fundación CIEC poderemos contemplar durante
xullo e agosto a mostra Le
poème de l’angle droit.

No ciclo Extraterritorial. O
outro cinema español podemos ollar este xoves 12 ás
20h30 Frank Stein (1972) e

Masaje (1972), de Ivan Zulueta, e Ere erera baleibu
icik subua aruaren (19681970), de José Antonio Sistiaga; o venres 13 proxéctase ás 18h Anticine (19671972), de Javier Aguirre, e
ás 20h30 Play-Back (1970)
e Acció Santos (1972), de
Carles Santos e Pere Portabella, e Axut (1976), de
José María Zabala; o luns
16 temos ás 20h30h El Sopar (1974), de Pere Portabella, Swedenborg (1971),
de Antoni Padrós, e 133
(1978-1979), de Eugeni Bonet e Eugénia Balcells; o
martes 17 á mesma hora La
seducción del caos (1991),
de Basilio Martí Patino; o
mércores 18 Umbracle
(1972), de Pere Portabella;
e o vindeiro xoves 19 Animación en la sala de espera
(1981), de Carlos Rodríguez Sanz e Manuel Coronado. Todos os pases teñen
entrada de balde. Máis información en www.cgai.org.

Corpos,
pasos,
miradas
chámase
a mostra de
fotografía
que podemos
contemplar
no MACUF.

LENTE NEGRA
Este venres 13 e o vindeiro
venres 20 proxéctanse ás
22h30h na Fundación Luís
Seoane diversos trailers e
documentais participantes
neste premio.

CURTAS 2007
O martes 17 dee 20h a 21h30
no MACUF proxección de
Humo (Prod. Ducid 2007),
Aire (P. Alfaia Hebello
2007), Rosita y Jacinto (Albert Ponte 2006), Rosa dos
ventos (Jairo Iglesias 2007),
Pernambuco (Albert Ponte
2007), As múxicas (Carlos
A. Alonso 2002), Por qué?
(Rubén Lázaro 2004), La
grandiosa aventura del sr. A
y el sr. O (Fco. J. Sánchez

Calinhos
Brown
está no
CARBALLIO
este
venres 13.

Carteleira
Carteleira

☞

ODETTE: UNHA COMEDIA SOBRE A FELICIDADE. Unha dependenta
da sección de cosméticos duns
grandes almacéns por fin coñece o seu ídolo, o escritor Balthazar Basan. A través da forza
que o literato transmite nas novelas, a moza conseguirá darlle
de novo ganas de vivir.

☞

TRANSFORMERS.
Dúas grandes especies
robóticas que levan séculos
loitando por todo o universo
chegan á Terra coa intención
de dominar o planeta. Un grupo de adolescentes tentará evitar que estes robots acaben coa
vida planetaria.

☞

28 SEMANAS DESPOIS. Secuela da famosa
película de terror sobre unha invasión biolóxica na Gran Bretaña. Nesta segunda parte, os primeiros refuxiados que volven

ao país terán que enfrontarse
cunha ameaza descoñecida.

☞

contos. Debuxos animados para crianzas moi pequenas.

☞

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

☞

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

☞

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

SHREK TERCEIRO.
Cando o seu sogro morre,
Shrek debe tomar conta do reino
de Moi Moi Lonxano. Como
non lle apetece coller tal responsabilidade irá na busca de Artie,
o único parente da princesa Fiona 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 rapazas estadounidenses de
viaxe por Europa encóntranse
cunha espectacular modelo que
lles ofrece coñeceren un estraño lugar en Eslovaquia. Alí van
sufrir sofisticadas torturas.

☞

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

☞

☞

O MOZO DA MIÑA
NAI. Comedia romántica
para maior lucimento de Michelle Pfeiffer, que mostra a súa
imperecedoira beleza e atrae o
corazón do mozo da súa filla.

☞

PIRATAS DO CARIBE 3. O capitán Jack
Sparrow e os seus amigos viaxan agora até o perigoso mar
de Singapur para enfrontarse a
un novo exército de pantasmas
perto do suposto lugar onde se
sitúa o fin do mundo.♦

O clásico de Agatha Christie, dirixido por Gerardo Malla e con
Jaime Blanch como protagonista,
represéntase este xoves 12 ás 21h

Encóntrase
en OLEIROS
a mostra
sobre a
natureza
W ildlife
Photographer
of the
year 07.

no C.C. Caixanova de VIGO; o
venres 13 ás 21h no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA; e o domingo
15 no cine Alovi de AS PONTES.♦

Calvo 2006), Desinformación (V. Araque Marcos
2007), Nons son túa (Rosa
Hernández 2004), Amnios
(Álex Rei 2003), Estilo libre
(Arantxa Zulueta Mosqueira
2004), Tóxic percebe (Xabier Xácome e Martín Fiallega 2004), Carne de cañón
(Darío e José E. Fernández
2007). Ao remate das curtas
haberá unha mesa redonda
cos directores.
■ EXPOSICIÓNS

CORPOS PASOS MIRADAS
Esta colectiva fotográfica
do alumnado do obradoiro
Pablo Ruíz Picasso 06 pode
coñecerse no MACUF.

100 CARTACES
A Fundación Barrié presenta esta mostra, en colaboración co Museo do Deseño de
Zurich, na que se recolle unha coidada selección de significativos anuncios icónicoescriturais do século pasado.

ALISON &
PETER SMITHSON

O Museo de Belas Artes amplía, até o 31 de agosto, a
mostra Da casa do futuro á
casa de hoxe, organizada polo Design Museum de London, con maquetas, fotografías, croquis, planos, mobiliario e imaxes de vídeo de medio século do traballo desta
polémica parella de arquitectos ingleses, que sentaron as
bases do Novo Brutalismo e
da arte Pop dos anos setenta.

PABLO GALLO

O pintor presenta a mostra
Demasiada calma na cidade no Clube Financieiro
Atlántico até este venres 13.

HIPERVÍNCULOS
As salas do MACUF acollen até este domingo 15 esta mostra de obras da colec-

ción Unión Fenosa no museo Patio Herreriano.

COLECCIÓN
DE PICTURA
Até o 5 de agosto poderemos admirar no Quiosque
Afonso a mostra Destino a
liberdade 1962-2002, con
obras de grande formato e
enorme forza plástica de recoñecidos artistas como
Barceló, Broto, Saura,
Tàpies ou Sicilia.

NÓMADES

As fotografías de Manuel
Valcárcel expóñense no
C.S. Caixa Galicia até o 9
de setembro.

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS
Proxecto no que participan
o CGAC, o MARCO e a
Fundación Luís Seoane, que
é onde o podemos apreciar,
a desenvolver durante tres
anos e que, ademais da función expositiva, pon en marcha un centro de documentación, obradoiros de comunicación e edición, ademais
de realizar unha profunda
análise sobre a edición como soporte da creación artística. Tamén aquí podemos
valorar o proxecto-edición
–La Cosa e Memoria de La
Cosa– que o catalán Francesc Ruíz fixo durante xullo
e agosto do pasado ano: un
xornal que, a medio do cómic, reflectiu distintas historias relacionadas coa cidade.
E aínda máis: How soon is
now? é unha mostra de artistas conscientes de que o
nexo entre realidade e utopía esvaeceuse do imaxinario social; as obras de Mathias Poledna, Ryan Gander,
Jenny Perlin, Mario García
Torres, Alexander Gutke e
Lisa Oppenheim relaciónanse entre si polo seu carácter
cinemático.

XV Festival de Jazz de Pontevedra
Que se desenvolve do 16
ao 26 de xullo, e do que
destacamos o proxecto de
formación
Pontejazz
Workshop –do 16 ao 20
de 11h a 14h no antigo
conservatorio– que achega
o alumnado a tres dos músicos máis destacados de
New York (o saxo tenor
Walter Smith III, o contrabaixo Matt Brewer e o batería Jonathan Blake) e a
un dos portugueses (o pianista e arranxista Carlos
Azevedo), baixo a dirección pedagóxica de Paco
Charlín. Polo que as actuacións se refire, na PRAZA
DO TEUCRO ás 22h30 temos: o xoves 19 Walter
Smith III Trio (Walter
Smith, Matt Brewer e Jo- Kurt Elling.
no Kurt Elling, acompañado por
nathan Blake); o venres 20 Xacobe
Laurence Hobgood ao piano, Robert
Martínez Antelo Quinteto (Pablo
Amster no baixo e Willie Jones III
Castaño, saxo alto; Toño Otero, sana batería; o martes 24 temos o gosxo tenor; Marcelino Galán, guitarra;
pel de The Campbell Brothers; o
Xacobe M. Antelo, contrabaixo; e
mércores 25 Chicago Blues Revue
Max Gómez batería); o sábado 21
(Magic Slim & The Teardrops +
Pontejazz Big Band, levando a diBig Time Sarah + Billy Branch),
rección musical e os arranxos Caro mellor blues eleéctrico; e o xoves
los Azevedo. Na PRAZA DA FERRA26 Bojan Z Trio, na que este piaRÍA ás 22h30: o domingo 22 The
nista iugoslavo, afincado na Franza,
Josshua Redman Trio, no que,
toca con Remi Vignolo ao contraademais do saxofonista californiabaixo e Ari Hoenig na batería. Desno, escoitaremos a Reuben Rogers
de o xoves 19 ao sábado 21 jazz pono contrabaixo e a Antonio Sánchez
la rúa a cargo de Gdjazz Street
na batería; o luns 23 está o probaBand. Do 19 ao 22 haberá repichobelmente máis celebrado cantante
cas ás 01h no Night & Day.♦
de jazz do mundo, o norteamerica-

RODRÍGUEZ IGLESIAS

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

MIRARTE

A Fundación Luis Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintura
máis gozosa e creativa do
artista, que forma parte dun
proxecto trienal máis amplo no que se trazarán as liñas do seu traballo.
■ TEATRO

LOS AMADOS
Esta compañía representa o
seu espectáculo de caféconcerto este xoves 12 e
venres 13 ás 22h30 no teatro Rosalía de Castro.

Ferrol
Ferrol

pero tamén a crueldade e os
problemas de conservación
da natureza, pódense admirar até o domingo 29 no
Castelo de Santa Cruz.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE

Podemos ollar unha mostra
sobre o cura das Encrobas
no Ateneo.

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

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

A MARES

■ EXPOSICIÓNS

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

CIRCA XX
PILAR CITOLER

Pontevedra

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Non
hai arte sen obsesión con
obras desta colección.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

MARATÓN DO CAMPUS

Os traballos deste concurso
fotográfico permanecerán
até este domingo 15 na Facultade de Veterinaria.

ÁLVARO DE LA VEGA

A obra recente do escultor
exponse até o martes 31 na
galería Clérigos.

ITINERARIO DO TRAZO

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

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

■ EXPOSICIÓNS

SOÑANDO SOÑOS
O pintor Alfonso Ruibal
amosa a súa obra na Sala X
da Facultade de Belas Artes
até este venres 13.

KEITH HARING
A Fundación Caixa Galicia
reúne 215 traballos dun dos
artistas de máis talento da
arte pop, até o 2 de setembro, na mostra Obra gráfica completa sobre papel
1982-1990.

MARIOLA HEREDERO

Podemos ollar as súas pinturas no Casino Mercantil e Industrial até este domingo 15.

ANTÓN SOBRAL

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

CANIS ABSCONDITUS

■ EXPOSICIÓNS

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

NOVOS CREADORES

■ MÚSICA

Narón
A IV Mostra de Escultura
Arquitectónica pode coñecerse, até o 19 de agosto, no
Paseo Marítimo de Xuvia.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA

As obras do prestixioso
premio de Wildlife Photographer of the year, recoñecido como o máis importante do mundo, organizado
pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia
Natural de London, nas que
se valora a beleza formal,

MILLADOIRO

Gala de presentación do seu
útimo disco Milladoiro 25,
no que fan unha lectura actualizada dos 25 anos de
traballo. Este domingo 15
ás 21 no Centro Social Caixanova con entrada de balde até completar aforo

Porto
Porto do Son
■ EXPOSICIÓNS

XESÚS Mª SUÁREZ

Até o venres 20 podemos ollar
as súas fotografías na Casa da
Cultura dentro da mostra Baleas, fenicios i outros...

Poderemos escoitar o English Baroque Soloists /
Monteverdi Choir con
John Eliot Gardiner, este
xoves 12 ás 19h na igrexa
de San Domingos, e ás
21h, xunto coa compañía
de danza Roussat-Lubek,
no Auditorio de Galiza. A
Orquestra Sinfónica de
Galiza, con Víctor Pablo
Pérez na dirección, está o
venres 13 ás 21h en San
Domingos. Sophie Daneman e Julius Drake, o sábado 14 ás 12h30 no teatro
Principal, no recital
Haydn; e á Lautten Compagney Berlin, con Wolfgang Katschner, ás 21h
no Auditorio de Galiza, interpretando a ópera de
King Arthur, de Purcell. A
Venice Baroque Orchestra e Andrea Marcon,
xunto con Roberta Invernizzi e Romina Basso, están o luns 16 en San Domingos. A Vivica Genaux
e Les violons du roy e
Bernard Labadie presentan arias de ópera de Hasse, o martes 17 no Auditorio de Galiza. Marco Beasly e Guido Morini están
o mércores 18 na Igrexa da
Universidade, co concerto
Canti ed incanti. A La petite bande e Segiswald
Kuijken, o vindeiro xoves
19 no Auditorio de Galiza.
Nos diferentes camiños teremos este xoves 12 a
Mercedes Hernández e
Fernando Reyes, ás
21h30 na igrexa de Santa
María de CAMBRE. O venres 13 poderemos escoitar
a Isabel Monar e Manuel
Vilas, ás 21h na Igrexa de
San Francisco de BETANZOS. O sábado 14 o concerto de música da escola
alemá de tecla do século
XV Tasto Solo é ás 22h na
Igrexa de San Domingos
en TUI; ao Coro Solo Voces poderemos escoitalos
ás 21h na Igrexa Parroquial de MELIDE; a María
José Ladra e Zita Tanasescu tamén ás 21h no Auditorio Municipal de RIBADEO; a José Manuel Dapena na Igrexa Parroquial

de San Xiao da ILLA DE
AROUSA ás 21h30; e a
Mercedes Hernández interpretando romances e
cantigas de Galiza, ás 21h
na Igrexa de Santiago do
Deán da POBRA DO CARAMIÑAL. O domingo 15 estarán no Mosteiro de Carboeiro, en SILLEDA, Isabel
Monar e Manuel Vilas ás
17h; Tasto Solo ás 18h30 e
Mercedes Hernández ás
20h30. O martes 17 contaremos co Cuarteto Quiroga ás 20h30 na Igrexa RR
PP Mercedarios de VERÍN.
Este Cuarteto Quiroga
repite actuación o mércores 18 ás 21h no Auditorio
Municipal de CALDAS DE
REIS; ese mesmo día celebraranse os concertos Les
Folies Françoises con Patrick Cohën-Akenine, ás
21h no teatro Jofre de FERROL; e L´art du bois á
mesma hora no teatro Rosalía da CORUÑA. O xoves
19 ás 21h teremos unha
nova sesión deste espectáculo na Real Basílica de
Santa María a Maior de
PONTEVEDRA; a Paulina
Ceremuzyska ás 22h na
Igrexa de San Domingos
de TUI; e La Girigonça ás
21h na Igrexa Parroquial
de Santiago en PONTEDEUME. O ciclo Concertos Express leva 30 minutos de
música aos claustros de
SANTIAGO, este xoves 12
ás 12h30 ao Hostal do Reis
Católicos, coa actuación de
Tin Novio; o venres 13 ao
Colexio de Fonseca, coa
presenza de Rami Alqhai;
o sábado 14 ás 18h teremos, tamén no Colexio de
Fonseca, a La Girigonça;
e o domingo 15 ás 12h30 a
Juan Manuel Vázquez; o
luns 16 ás 18h a Jordi Argelaga no Hostal do Reis
Católicos; o martes 17 ao
Duo M&M en San Domingos de Bonaval; o mércores 18 a Zofia Dowgiallo na Colexiata de Santa
María de Sar; e o xoves 19
a Chelicia en San Roque.
Os programas completos
poden consultarse en
www.viastellae.es.♦
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23ª Mostra de Ribadavia
Na que participan vinte e unha compañías, desde o 17 ao 24 de xullo
procedentes de Franza, Arxentina,
Cuba, Brasil, Turquía e Italia (6); de
Catalunya, Madrid, Castilla-León e
Andalucía (11); e da Galiza (4), entre as que están o último traballo de
K Producciones, Cantando bajo las
balas, a xeito de cabaret, escrita por
Antonio Álamo e dirixida por Álvaro Lavín, relembra o día no que Miguel de Unamuno se enfrentou a Millán Astray. Tamén en clave de cabaret preséntase Cancionero republicano de Micomicón con texto e dirección de Laila Ripoll e Mariano
Llorente. Entre as últimas creacions
galegas está a de Lagarta Lagarta,
Cancionero republicano, de Micomicón.

As últimas lúas, do italiano Furio
Bordon, traducida ao galego por
Cándido Pazó e dirixida por Xúlio
Lago. Teatro Zascandil trae obra de
Valle-Inclán, Los cuernos de Don
Friolera, tres versións dun luctuoso
feito como consecuencia da defensa
do honor de Pascual Astete, teniente
de carabineros alertado do engano da
súa dona. Os títeres son os protagonistas de Aullídos, do vallisoletano
Teatro Corsario, espectáculo para
adultos dirixido por Jesús Peña e inspirado nos contos de fadas. La cama, de Teatro en el Aire, é unha
proposta sensorial que invita ao espectador a disfrutar da vida, un paraíso de tranquilidade, e preguiza.♦
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Rianxo

Convocatorias

■ CINEMA

MIVICO

CURTAMETRAXES
Desde o luns 9 e até estes
xoves 12 no Campo de
Arriba ás 22h30 poden verse os mellores traballos
producidos ultimamente en
todo o territorio español.
■ EXPOSICIÓNS

A ILLA DA MEMORIA
Sobre a represión no cárcere da Illa de San Simón
(1936-43) na Casa da Cultura Cuartel Vello até o
martes 17.

Santiago
■ ACTOS

Celebrará a súa primeira edición desde
o sábado 11 de agosto até o 22 de setembro. O certame trata de achegar a videocreación galega e internacional a terras do Condado. Unha primeira parte
do festival vai consistir nunha mostra
itinerante polos concellos da comarca,
onde se exhibirán as obras elexidas, con
apartado para o documental, a videocreación de ficción (curtametraxe), e a videocreación galego-portuguesa. Na sección Zúmballe amosaranse novas propostas e tendencias do panorama audiovisual actual, na que pode participar
calquera persoa que o desexe, con vídeos dunha calidade óptima para a súa
reprodución, sen importar o formato
de gravación (videocámaras profesionais, telefonía móbel, cámara de fotos,
webcam, etc.), tendo que efectivizar a

inscrición en mivico.blogspot.com,
www.myspace.com/mivicovideo ou enviando un correo a mivico@quadraproducions.com. O prazo de presentación
das obras está aberto até o 3 de agosto.

e unha figura dun gaiteiro. e o poema
publicarase na revista Poesía Galicia.
Máis información no telf 981 356 705
ou en amboage56@hotmail.com.

Remitiranse antes do 31 de agosto por
correo certíficado ao Local Social Baiuca Vermelha (rúa Redondela 11, 36860
de Ponteareas), a nome da Assembleia
de Mulheres do Condado.

XVI O POETA AZUL DE FERROL

IV CERTAME LITERARIO
FEMINISTA

PLAY-DOC

A Sociedade Artística Ferrolana promove este certame co fin de resaltar a figura de Xosé María Pérez Parallé, no que
poden participar todas aquelas persoas
que o desexen, cun máximo dunha composición por autor, que deberá ser orixinal e inédita, escrita en lingua galega e
de tema libre. O poema enviarase á Sociedade Artística Ferrolana (Apdo. de
Correos 339. 15480 de FERROL) nun sobre co lema Premio O Poeta Azul de Ferrol no exterior, e cos dados do autor
dentro, antes do 31 de outubro. O gañador recibirá unha placa conmemorativa

A Assembleia de Mulheres do Condado
organiza este premio, dotado con 300
euros, para reivindicar os dereitos das
mulleres e denunciar a súa marxinalización e explotación. Poderán participar
todas as mulleres que o desexen, con
textos de temática libre relacionados co
tema proposto, de calquera xénero literario e escritos en lingua galega. Os traballos enviaranse por triplicado nun sobre no que se fará constar –no exterior–
o título e pseudónimo da autora e, nun
sobre diferente, identificado co título da
obra e o pseudónimo, os dados persoais.

O Festival Internacional de Documentais de TUI abre o prazo para participar
na súa cuarta edición, invitando a participar a todos aqueles realizadores e/ou
produtores que posúan os dereitos das
obras que inscriban, sendo a convocatoria para fitas documentais de calquera
duración, nacionalidade e temática, producidas despois do 1 de xaneiro de
2006. Todos as persoas interesadas en
participar deben presentar os seus traballos antes do 15 de novembro de 2007.
As bases e ficha de inscrición poden
consultarse en www.play-doc.com.♦

OBRADOIROS DE ARTE
O Colexio
de Fonseca
en SANTIAGO
acolle unha
antolóxica
de X.M. Tomé

Durante xullo e agosto no
CGAC para todas as idades
(a partir dos 4 anos). Máis información nos telf. 981 546
631 / 623 / 602 de 10 a 14h.

mans e Elin Wikström. Até
o 7 de outubro no MARCO.

A OUTRA REALIDADE
Até este venres 13 temos na
Casa da Xuventude as fotografías realizadas por persoas sen teito en situación de
pobreza extrema na Galiza.

■ CINEMA

CURTOCIRCUÍTO
Todos os xoves até o 23 de
agosto poderemos gozar nas
prazas e rúas da zona vella
compostelá da proxección
das mellores curtametraxes
que se están a facer nos cinco
continentes. Este xoves 12 na
Praza de Cervantes teremos
unha selección de traballos
do panorama internacional; o
vindeiro xoves 19 na Praza
de Praterías a sesión adicarase ao panorama latinoamericano. De non ser as condicións metereolóxicas favorabeis, as proxeccións terán lugar na Praza de Abastos.

MORTE EN VENEZIA
Todos os xoves de xullo e
agosto ás 22h30 o CGAC
proxecta gratuitamente unha
fita en versión orixinal subtitulada, dentro do ciclo Verán
cinema Verán. Este xoves 12
poderemos ollar no programa A luz esta película dirixida por Luchino Visconti en
1971. O vindeiro xoves 19
teremos Manhattan (1979),
de Woody Allen.
■ EXPOSICIÓNS

UN MUNDO DE XOGUETES

CARME NOGUEIRA
E Apolonija Sustersic expoñen no Duplo Espazo do
CGAC as súas obras

ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
Até o 2 de setembro poderemos ollar no CGAC a mostra
Avance dunha continxencia.
Arquitectura Contemporánea en Galiza, que se extende
á Zona C da Concellaría de
Cultura e ás salas do Colexio
de Arquitectos de Galiza.

MATEO MATÉ

X.M. TOMÉ
Mostra que recolle, por primeira vez, unha antolóxica
da súa obra composta por
66 pezas de diferentes técnicas, estilos e tamaños que
permitirán ver a evolución
artística deste pintor (19422005) que chega a Santiago
en 1960 para cursar estudos
de Medicina. Desde este
xoves 12 até o 8 de outubro
no Colexio de Fonseca.

Podemos visitar a mostra
Thanks-giving Turkey na
galería Trinta até o 15 de
setembro.

1966-2006
As fotografías de Manuel
López exhíbense até o martes 31 na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.

A CULTURA EUROPEA
DO SÉCULO X

D.O.G.
CONSELLARÍA
DO MEDIO RURAL
Convócanse axudas para o fomento da primeira forestación de terras
non-agrícolas. Poderán ser obxecto
de axuda aqueles terreos que estean
identificados no sistema de Identificación Xeográfica de Parcelas
Agrícolas (SIXPAC) como: forestal, pasteiro co arboredo, pasteiro
arbustivo ou zona concentrada non
incluída na ortofoto. Poderán ser
beneficiarios destas axudas as persoas físicas ou xurídicas que non
sexan propietarios dos terreos obxecto de axuda. Non se admite a
cesión por parte do propietario do
terreo a un terceiro. Os importes de
subvención corresponderanse como máximo co 80% do valor de investimento no caso de forestación
en zonas desfavorecidas e forestación en Rede Natura 2000 e co
70% do valor máximo de investi-

A Igrexa da Universidade
acolle, até o 28 de agosto,
esta mostra da Consellaría
de Innovación e Industria.

Dan Graham, Manolo
Paz, Ricardo Ugarte de
Zubiarrain, Patinha e Silverio Rivas.

Verín

ELENA COLMEIRO

FRAN HERBELLO

LATITUDES

A ceramista ten unha mostra de escultura na Casa da
Parra denominada Construtora no tempo.

CAMIÑOS DA ARTE
Podemos visitar esta colectiva
na galería Sol & Bartolomé.

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, presentando un resultado final de grande homoxeneidade. Na galería Sol &
Bartolomé (San Francisco
30) até o 18 de outubro (en
agosto pecha).

ANTONIO DE FELIPE

As súas pinturas expóñense
na galería José Lorenzo até
o venres 20.

XAQUÍN LORENZO
mento no resto dos casos. A orde
completa está recollida no DOG de
18 de xuño de 2007.♦

CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO
Convócanse subvencións a fondo
perdido para a rehabilitación e renovación de vivendas no medio
rural e conxuntos históricos de
Galiza. Serán subvencionábeis
aquelas actuacións de rehabilitación ou renovación de vivendas
unifamiliares e edificios ou vivendas en núcleos históricos. As vivendas e locais deberán estas en
posesión da cédula de rehabilitación de calidade concedida dirante
os dous anos inmediatamente anteriores ao momento de presentación da solicitude da subvención.
Todos os requisitos e condicións
da orde poden consultarse no
DOG de 18 de xuño de 2007.♦

Até o 29 de xullo, temos no
Museo do Pobo Galego a
mostra Centenario adicada
a Xocas, conmemorando a
data do seu nacemento.

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

XABIER TOUBES

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

ARTE NO PARQUE
É o programa de verán do
CGAC que inclúe a abertura da terraza –paseo privilexiado de vistas aos tellados
da cidade– cunha mostra
escultórica con obras de

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

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco, Xurxo Martiño, Romero Masia, Morquecho,
Soledad Pite, Vicente Prego e Xosé Vivián poden
ollarse até o 2 de setembro
no Auditorio de Galiza.

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

GRANELL

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

■ EXPOSICIÓNS

Podemos admirar esta colectiva até este domingo 15
na Casa do Escudo.

VIDAL SOUTO

■ ACTOS

LA GALICE

UNHA VOLTA Á GALIA
Como actividade parella á
mostra Novos horizontes, o
MARCO pon en marcha durante o verán este programa
de obradoiros infantís artísticos e laboratorios de investigación adaptados aos máis cativos, até o 8 de setembro, os
martes e sábados de 12 a 14h.
■ CINEMA

DE SEMPRE
Neste ciclo proxéctase Capitáns coraxosos este xoves 12 ás 20h no C.S. Caixa
Galicia.

Fotografías antigas do noso
país do francés Jean Dieuzaide, até o 2 de setembro,
na Fundación Caixa Galicia.

SER, ESTAR, PRODUCIR
Producida polo Museo Etnolóxico de Ribadavia, esta
mostra reflicte o mundo dos
oficios tradicionais a través
das fotografías de Mila Rodero, que retratou a divrrsos artesáns ourensáns. No
museo Liste até este sábado
14 de forma gratuita.

ADMIRANDO O TEMPO

■ EXPOSICIÓNS

O museo Quiñones de León
acolle, até o 14 de setembro, esta mostra de reloxos
de colección.

DANIELA EDBURG

THE FACTORY

CASTRONÓS

A VIAXE DISLOCADA

A Factoría Teatro presenta o espectáculo O baile,
baseado no texto de Xavier Picallo, no que se fai
unha viaxe polos acontecementos sociopolíticos e
culturais dos últimos cen
anos da Galiza, do venres
13 ao luns 16 ás 22h na sala Nasa.

É a mostra de videoviaxe e
turismo que poderemos contemplar no MARCO até o 9
de setembro. Obras de Xoán
Anleo, Susan Black, Ingrid
Buchwald Eguia, Daniel Cuberta, Ximena Cuevas, Sally
Gutiérrez, Fernando Llanos,
Elena Näsänen, Tere Recarens e Eder Santos.

Tui

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE

Até o domingo 15 temos na
Área Panorámica a mostra
de fotografía O Camiño de
Santiago.

A mostra de fotografía As
cores do mar de Galiza pode
admirarse, até este domingo
15, no Liceo de Bouzas.
Xunto con Pedro Solveira expón a súa obra na galería Alpide até mediados de agosto.

■ TEATRO

ULTREIA

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

Vigo

Podemos ollar as súas fotografías na galería Ad Hoc, na
mostra Bittersweet endings.

■ EXPOSICIÓNS

O xogo, o xoguete e a infancia:
a crianza estabelece os seus primeiros contactos coa realidade
a través do xogo, empregando
xoguetes… As máis de dúas
mil pezas que se mostran pertencen á colección da Fundación Raquel Chaves –de interese galego– sendo das principais fábricas de brinquedos,
ademais de exemplos procedentes doutros países. No
Verbum Casa das Palabras até
o 31 de agosto.

Proxecto gañador do premio
MARCO 06 para novos comisarios con obras de Francis Alÿs, Ady Carrión, Pierre Huyghe, J. Carlos Martinat, Pablo Sigg, Javier Téllez, Kerry Tribe, Luc Tuy-

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

O Señor dos Aneis
Chega á Galiza –na súa única parada no
Estado– esta impresionante mostra sobre a
famosa triloxía fílmica dirixida por Peter
Jackson, baseada no clásico de Tolkien.
Até o 16 de setembro poderemos admirar
nas sedes da Fundación Caixa Galicia da
CORUÑA e SANTIAGO as maquetas, traxes,
bonecos, cadros, material multimedia interactivo... Aberta de 12 a 22h de luns a domingo, por 2 euros para unha sede e de 3
para as dúas; ademais está disponíbel O
pase do anel por 10 euros que permite o
acceso libre ás dúas instalacións.♦

Anuncios de balde
■ Alúgase en Bueu apartamento con
vistas ao mar. Temporada de verán.
Máis información en vouabueu.blogspot.com/ ou no telf. 986 320 837.
■ Alúgase piso en Bueu para a segunda quincena de agosto, situado a carón
da praia de Loureiro, a prezo de oferta.
Chamar pola tarde ao 661 036 517.
■ Casa en primeira liña de praia con
garaxe, equipada para 6 persoas, en
Porto Cubelo (Lira - Carnota) arréndase as 1ª quincenas de xullo ou setembro por 600 euros. Telf. 981 761 158.

RETRATOS

TAMARA DE LEMPICKA

O MARCO presenta, até o 9
de setembro, un percorrido
polo século XX a partir dunha
selección de retratos pertencentes aos fondos da Colección Fotográfica do Concello.

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

AMPARO SARD

■ MÚSICA

DOUTRO SÉCULO

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 este domingo 15,
a mostra Iconografías
2001-2006, con obras en
gran formato deste pintor.

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

ARCTIC MONKEYS
O recoñecido grupo británico toca, o vindeiro xoves
19, no Parque de Castrelos.

CICLO DE CORAIS
No auditorio de Verbum Casa das Palabras de 21h a
22h30, con entrada libre até
completar aforo, desde o
venres 13 ao sábado 15, desde o xoves 19 ao domingo 22
e o domingo 29 e martes 31
■ TEATRO

■ Psicólogo especializado en familia e vítimas de violencia. Posibilidade de resolución de conflitos, prevención, reformulación de proxectos de
vida. Para particulares e institucións.
Primeira consulta de balde. A Coruña.
Telf. 981 134 144.
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
■ Búscase persoa, preferibelmente que
non sexa fumadora ou estudante, para
compartir piso novo, amoblado, luminoso, exterior, na zona de Conxo (Santiago de Compostela), perto do Campus
Sur e dos Hospitais, nunha zona tranquila e aparcamento doado, a 15 min do
centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.
■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas

a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.
■ 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 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666 329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.
■ Compro libros, revistas, fotos,

postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo, en Cedeira (A Coruña). Razón
nos telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade
aproximadamente (2 m. de alto x 1,85
x 0,56), restaurado, por 120 euros negociabeis, en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno transistor para sentir a música desta emisión.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vacacións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.♦

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

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

A Rede

Vilagarcía
ilagarcía

CADALEITO

www.cadaleito.com

■ TEATRO

Páxina electrónica unicamente gráfica,
sen botóns nin ligazóns de ningún tipo
que está realizada con efectos aleatorios
e imaxes que corresponden á cidade de
Vigo. Está acompañada dun fondo musical tamén aleatorio. Interesante.♦

CARLOS RIAL

CABARET
O recoñecido musical represéntase este xoves 12 ás
22h e do venres 13 ao domingo 15 ás 19h30 e 23h
no Auditorio Municipal,
despois de 33 meses de éxito en Madrid.

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

Ponferrada

CRISTINA F. NÚÑEZ

ALIMENTARTE

Até o este domingo 15 poderemos coñecer na Casa
das Artes as súas obras.
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Carlos Rial
fai unha
intervención
no Espazo
Anexo do
MARCO
vigués.

milvacas e o blog Ovnis e
isoglossas até o 19 de xu-

llo, porque a arte alimenta,
e non só o espírito, e a co-

mida enche, e non só o
bandullo: aproximación li-

bre, criativa e plural a mundos próximos e lonxanos,
imprecindíbeis e necesarios. Bon proveito con Baldo Ramos, Benjamin G.
Lais, Bruno Santin, Callejo, CHN, Cocky, Concha
Rousia, Cristina González,
Eva Moreno Herrera, Elvira Ribeiro Tobío, Federico
Segura, Gloria Villaroel,
Guillermo Murielk, Igor
Lugrís, Jayme Filho, Lolo
Serantes, Luis Gómez Domingo, Mónica Doldán,
Paco Arias, Paco Souto,
Patere, Raquel Montero,
Reme Remedios, Ricardo
Fernández, Roberto Sanz e
Talita Acosta.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ ACTOS / EXPOSICIÓNS

Encontro artístico, literario
e gastronómico que se celebra desde a galería Dos-

O grupo británico
Arctic Monkeys toca o xoves 19
no Parque de Castrelos en VIGO.

O concelleiro de turno que apadriña un dises xigantes valados publicitarios que degradan tantos espazos da
súa cidade, aínda é máis comprensivo coa publicidade agresiva que arriba se mostra. Permite instalala baixo
un enorme e frondoso carballo para que a zona verde non se vexa ao xeito. Ou se acaso é simplemente para que quede protexida do sol de xullo. Que importa. Son uns euros máis, ben ruíns, para o seu concello.♦

Lolas é
a obra que
podemos
contemplar
no teatro
Ar te Livre
de VIGO.

A

folga do naval en Vigo
ensinou algo. O mesmo que a da construción en Pontevedra. Que pasaron os tempos da reconversión e chegaron os das vacas
medianamente gordas. Os

empresarios xa modernizaron
a economía e os traballadores
xa non loitan contra o despido, senón por unha suba de
salarios que se corresponda
coa suba dos beneficios. Baixa o paro e volve o tempo dos

sindicatos, en todo o mundo,
despois do neoliberalismo a
ultranza, daquel annus horribilis de 1991, cando parecía que ían privatizar até o
pau da bandeira. Son os ciclos do capitalismo.♦
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Vitoriano Fernández
‘Non meta na lavadora un traxe de Zara por moi barato que sexa’
H. VIXANDE
É propietario da tinturaría
Madrileña de Vigo, un establecemento que en 2007 cumpre
cen anos de vida e que é o máis
antigo de Galiza, segundo presume o seu dono. Estes días pecha para sempre, Vitoriano
abre unhas poucas horas para
despachar as últimas prendas.
Unha tinturaría de cen anos,
sospeito que vostede non a
montou.
Quixera tela montado hai cen
anos e estar a falar agora con
vostede. A tinturaría xa estaba
aberta cando a colleu meu pai no
ano 54. Coñecía o negocio, xa tivera tinturaría na Habana, La
Blanca Paloma.
Vostede cantos anos levaba
aquí?
Vai facer 54 anos, máis de
medio século. Mais traballar, traballei toda a vida. Teño setenta e
dous ano e comecei con trece.
Daquela aínda non había
lavadoras domésticas.
Non había nada. Era o tempo
da fame. As lavadoras industriais, as máquinas de percloroetileno como a miña, chegaron
despois. Eu compreina no ano
sesenta e un. Custoume 280.000
pesetas; pagaba sete mil pesetas
ao mes. Conservo o contrato e
todas as letras.
Antes a xente mandaba lavar a roupa ao río.
Non, case toda viña a tinturaría. Eran algodóns, las... As manchas non lle saían no río e a roupa había que tratala con coidado.
Unhas sabas, ían ao río, mais
non era problema para nós porque non faciamos lavandería. O
noso era a roupa de vestir.
Hoxe lévanse poucas prendas á tinturaría.

A . N .T.

Aínda se levan bastante.
Non só as alfombras, tamén hai
moitas prendas de señora e cabaleiro que son delicadas e non
se poden lavar a máquina, hai
que facelo en seco.
Os traxes de Zara poden
ir á lavadora, son tan baratos que non importa estragalos.
Pero entón hai que comprar
outro e por moi barato que saíse... De todas formas, domina a
roupa de muller.
Eu o único que levo á tinturaría son as alfombras, mais só
cando teñen carrachas.
Porque viste deportivo. Se levase ante ou peles, viría máis.
Cal é o perfil de cliente?
Predominan as mulleres. An-

tes eran as únicas, hoxe tamén
veñen os homes.
Vívese disto?
Viviuse ben. Hoxe, peor. Non
é a competencia, son os impostos
que temos que soportar. Que si o
IVE, que si o concello, que si o
imposto da renda... e ademais
son tan altos...
Por iso pecha?
Pecho porque declararon a
ruína económica do edificio. Bótanme, pero aproveito para retirarme. Despois de cincuenta e
nove anos de traballo xa é hora.
Os donos das casas ás veces
non se portan moi ben.
As autoridades municipais
consenten que un edificio teña
os pisos trinta anos sen habitar e
non obrigan a manter unhas

condicións mínimas para que
non caia en ruína. É unha picardía dos propietarios para desfacerse dos seus inquilinos sen ter
que lles indemnizar. Despois,
venden o edificio sen ningún tipo de carga e todos son cartos
para ingresar. Mentres, nós quedamos na rúa.
Ninguén protexe os inquilinos.
Ninguén porque o concello
non obriga a arranxar, iso que hai
unha ordenanza que manda ter
coidadas as casas por razóns estéticas da cidade. Permiten o deterioro e nin sequera lles mandan
solicitar axudas municipais ou
da Unión Europea para arranxar
os edificios. E conste que esas
subvencións da UE existen.♦

Coa man armada
Lupe Martínez
Miles de homes e mulleres sentíronse ameazados logo da intensa represión que se abriu en Galicia
contra a parte da sociedade que representaba o movemento obreiro, as ideas republicanas e
o sentimento galeguista. Tras o alzamento militar de 1936, centos destas persoas optaron pola vía
armada, para, a maiores de tentar salvar as súas vidas, defender e tratar de restaurar
as conquistas democráticas e sociais segadas pola babarie militar do franquismo.
As actividades da IV agrupación do Ejército Guerrillero de Galicia.
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As actas
do devalo
MANUEL CIDRÁS

A

esperpéntica petición do PP de facerse públicas as
actas das conversas mantidas entre o goberno español e a ETA certifica o
devalo da estratexia popular de desgaste do Goberno Zapatero. Dende a
súa derrota nas eleccións
xerais o PP, secundado
pola xerarquía católica e
un feixe de organizacións
sociais enroladas no conservadorismo máis extremo, vén facendo xirar a
súa oposición en torno a
ideas
obsesivamente
catastrofistas: a derrogación da familia tradicional, o ataque á relixión, a
revisión revanchista da
historia, a quebra da unidade de España, a rendición diante do terrorismo, a venda de Navarra...
Semellante
programa
apocalíptico pode ter o
efecto de enardecer os
cruzados da causa, pero
non resiste o contraste
coa realidade así que o
tempo pasa.
No recente Debate de
Política Xeral, Mariano
Raxoi pretendeu lanzar a
idea de que a lexislatura
está esgotada para o goberno, pero o único que
evindenciou foi o esgotamento da súa montaraz
oposición. A tregua foi
un espellismo e Raxoi semella incapaz de meter
no curro a súa besta embravecida para lle cortar
as crinas. A grea anda tamén agora polos montes
de Galicia chorando a
discriminación da lingua
española, hai que ser brutos. De modo que José
Luis Rodríguez Zapatero,
que hai apenas uns meses
semellaba contra as cordas, toma a iniciativa a
destra e a sinistra. Polo
costado de couso incorporando ao goberno persoeiros de prestixio recoñecido de carácter laico e
republicano, e pola arca
repescando a José Bono,
que é un perigo constante
para o programa reformista do presidente pero
agrada os bos españois.
Porén, se a tirada ao
monte do PP pode ser inútil na súa arela de recuperar o poder perdido, non
está exenta de pírricas vitorias. A principal delas o
aborto das pretensións de
Zapatero relativas á reformulación do Estado nunha liña case federalista. O
Estatuto catalán quedou
máis limpo que unha patena e a reforma constitucional terá que agardar
mellores tempos. Vai resultar que Bono, coas súas
espantadas e grazas ao
montunismo popular, gañou unha batalla. Lástima
de bois!♦

