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PERFECT O  C O N DE

O NACIONALISMO NUNCA TIVERA A CAPACIDADE DE CONVOCATORIA
coa que conta hoxe. Nunca estivo tan enraizado na sociedade nin
acumulou tanto poder e tantas expectativas. Polo tanto, a cele-
bración deste Día da Patria do 2007 non pode quedar en oficiar
un ritual que se sustenta en xuntar nunha Quintana desbordada os
fieis para celebrar unha liturxia laica de ofrenda á idea nacional.
É preciso convocar os galegos a metas precisas, a ideas concre-
tas que vaian máis alá das mensaxes dirixidas aos miles de adep-
tos que participen nas manifestacións. A mensaxe nacionalista
foi, até o de agora, ignorada, cando non deturpada a mantenta,
para que non lle chegase nidia a unha maioría da sociedade gale-
ga. Outras veces a linguaxe críptica, orgánica ou ritual impediu
que as ideas tivesen o eco preciso nos seus destinatarios. Chegou
a hora de que o 25 de xullo pase de ser unha celebración interna
dos nacionalistas a unha xornada nacional á que se sume a maio-
ría dos galegos. Sen perder o seu carácter de festa nacional rei-
vindicativa. Sen perder o horizonte, os retos e a utopía; a xene-
rosidade na entrega á causa. Sen esquecer o pasado, pero sobre
todo, concitando no futuro todo o potencial de desenvolvemento
dun pobo. O nacionalismo ten que superar etapas de resistencia
para liderar o porvir. Está en mellores condicións ca nunca.♦

Artigo de Anxo Quintana

Por un proxecto
nacional hexemónico
para Galiza

(Páx. 4)

NON ME DEIXES NUNCA
Kazuo Ishiguro

PREMI O  N O VELA EUR O PEA
C ASI N O  DE SA N TIA G O  2006

N o medio da idílica pa isaxe campestre ,
un colexio exclusivo acubilla os seus a lumnos,
protéxeos do mundo exterior, fa illes crer que
son especia is, auténticos seres escollidos.
M a is, por que están rea lmente a lí? Ka zuo
Ishiguro, autor de The Rema ins of the Day,
explora nesta novela as posibilidades da
ficción a través dun rela to que agacha
unha verdade terrible .

Libia non
estivo detrás
do atentado
de Lockerbie

(Páx. 19)

O presidente
da Fundación San
Rosendo acusado
de apropiarse dos
bens dunha parella
de anciáns

(Páx. 14-15)

Xerardo
Fernández Albor

‘Galiza mellora
pero falta
ilusión na xente’

Xerardo
Fernández Albor

‘Galiza mellora
pero falta
ilusión na xente’

Xerardo Fernández Albor,
expresidente
da Xunta de Galicia.



Foi no ano 1920 cando na porta-
da de A Nosa Terra, daquela bo-
letín decenal das Irmandades da
Fala, aparece a referencia á deci-
sión de recoñecer a data especial
do 25 de xullo, “A Nosa Terra,
cumprindo un acordo da II
Asamblea Nazonalista de Com-
postela, e obedecendo ordes do
Diretorio do que é órgao oficial,
hoxe festexa chea de ledicia re-
loucadora, o Día de Galicia. Es-
ta data do 25 de Santiago, en to-
dos os lugares do
mundo onde late-
xa un peito gale-
go, é data de lem-
branza da patria
natural que dende
antigo, como ago-
ra e sempre, ha
ser a única patria
verdadeira do ho-
me. Arela a Ir-
mandade, espalla-
da por todos os
pobos da nazón
de Breogán, facer
canto sexa abran-
guíbel, para que
dentro de poucos
anos, o 25 de xu-
llo, non haxa fo-
gar galego, aldeán ou vilego, que
deixe de exteriorizar o seu pa-
triotismo no Día de Galicia”.

Daquela as páxinas de A No-
sa Terra serven de guía en anos
sucesivos tanto para tomar a
temperatura da reivindicación
nacionalista, como dos avatares
da política española, toda vez
que durante os anos da ditadura
de Primo de Rivera o xornal re-
frexa a censura militar a que é
sometida e tempo despois refle-
xará a etapa republicana e de rei-
vindicación autonomista ou edi-
tada no exilio americano mante-
rá acesa a esperanza democráti-
ca. Mesmo así unha escolma de
opinións de diferentes figuras e

referentes ideolóxicos e políticos
do nacionalismo serven para en-
tender as claves da quela escolla.

¡Os tempos son chegados!

Vítor Casas, futuro director már-
tir de A Nosa Terra en 1936, es-
cribía naquel número iniciador
de 1920 un pequeno solto onde o
futuro dirixente do Partido Gale-
guista xulgaba a decidida inten-
ción da data que se quería con-

verter en referen-
te, “¡Os tempos
son chegados!,
Así dixera o bar-
do profetizando
unha nova Gali-
cia, grande e for-
te; a profecía co-
meza a ter efeito;
Galicia, a nosa
querida patria,
xurde punxante á
nova vida, vaise
desmoronando o
tinglado ficticio
que a tiña asoba-
llada. Galicia co-
meza xa a darse
conta do que é,
do que ten e do

que lle pertence. Cinco séculos
de bárbaro “centralismo”, de do-
minación extranxeira, fixeron
que Galicia dérase conta de que
non debe ser unha colonia, ten de
ser unha nacionalidade dona de
si e dos seus dereitos. O naciona-
lismo redentor, o dereito a ser,
afíncase cada vez máis no cora-
zón dos bós galegos e chegará
tamén aos dos que non queren
decatarse do feito real e existen-
te. Galicia será ceibe, non en bal-
de cantárono os profetas da terra
no século pasado: as sombras de
Rosalía, Pondal, Curros e Brañas
alentan aos novos loitadores e
danlles folgos para conquerir o
triunfo que latexa en todos os

peitos galegos. Non vale pechar
os ollos á realidade. Xa chegaron
os tempos! Terra a Nosa!”.

Dous anos despois o editorial
proclamaba en portada a esperan-
za de que a data froitificase, “as
condicións actuais do noso mo-
vemento nacionalista non poden
ser mellores. O rexurdimento do
catalanismo, a súa purificación
terá unha transcendencia enorme;
e ademais non é Cataluña xa a
única que pide a súa liberdade

política, son os restantes países
oprimidos polo Estado espñaol.
Por outra parte, dentro da nosa
terra o nacionalismo fixo enor-
mes progresos: o número de or-
ganizacións multiplícanse cada
día, as publicacións en galego au-
mentan rapidamente, e os partici-
pantes do noso movimento estén-
dense por todas as clases sociais
e todos os campos ideolóxicos”. 

A esperanza manifestada
neste editorial mesmo profetiza-

ba, ”estamos seguros que a estri-
dencia nacionalista resolverase
nunha consonancia federalista,
nunha conferencación ibérica
máis grande, máis fecunda que
esta caduca unidade de forza”.

No 1924 o tono tiña por for-
za que baixar ante o goberno do
directorio militar e asi continuou
até 1931, “na imposibilidade de
o poder facer ao noso gusto, e tal
como debera, sírvanos de conso-
lo, ¡que remedio senón confor-
marse!, a afirmación neste día de
canto dixemos e pensabamos na
mesma data en tempos pretéri-
tos, mais soaves e propicios, que
cobizamos para o porvir”.

A esperanza republicana

Coa proclamación da Republica
en 1931 recuperase folgo a cele-
bración, e daquela no último ano
que aparece A Nosa Terra como
voceiro das Irmandades da Fala,
xa se anuncia o proxecto político
que cristalizaría na fundación a
fin de ano do Partido Galeguista,
do que sería cabeceira pública.
Dicían daquela nas páxinas espe-
ciais do Día da Patria: “Galicia
vive hoxe momentos de trascen-
dencia fonda dos que depende o
seu porvir. O porvir de Galicia
representa tamén o teu porque es
galego. Ti sabes que Galicia que-
re ser libre, sabes que o necesita
de maneira anguriosa, sabes ta-
mén que hai tempo ven demen-
dando esa liberdade. A Repúbli-
ca púxonos en camiño de acadar
esa liberdade sempre negada po-
la monarquía. Xa está reunida a
Asamblea que fará a nova Cons-
titución do Estado español. Desa
asamblea dependen tamén o fu-
turo da nosa terra. (…) Galego:
pensa nunha Galicia grande que
nos pode traguer a nosa autono-
mía. Traballa por ela e contribúe
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As Irmandades da Fala proclamaron o 25 de xullo como xornada nacional
de festa e reivindicación

O Día da Patria no centenario
de A Nosa Terra

XAN CARBALLA

Nas páxinas de A Nosa Terra, da que o 4 de agosto se cumpre o centenario da saída do primeiro número, foi onde se pro-
clamou o ano 1920 o 25 de Xullo como Día de Galicia. Desde entón, e matizado pola situación política, o xornal serve
de ponto de referencia para entender o evoluír político desta data que axiña se converteu en efeméride patriótica singular.

¡Lástima de bois! Primeira capa de Castelao en A Nosa Terra, realizada para o número
previo ao 25 de xullo. Tres anos despois, recolleríase a data como Día de Galicia.

As páxinas

de A Nosa Terra

serven de guía

en anos sucesivos

para tomar

a temperatura

da reivindicación

nacionalista.



canto poidas para que esa reali-
dade sexa un feito. Pensa que é
agora cando o noso porvir vai ser
definido e que non pode malo-
grarse. Nas portas do teu corazón
xeneroso chama con emoción
patriótica a Irmandade da Fala”.

No número extraordinario de
25 de xullo de 1932, editado en
Vigo, resume Valentín Paz An-
drade a tarea que había culmnar
o 28 de xuño de 1936 co plebis-
cito estatutario, “Galicia pagou
na súa economía as funestas se-
cuencias do seu tradicional con-
formismo político. Trocada a no-
sa terra nunha colonia electoral
das oligarquías gobernantes afin-
cadas en Madrid, entregou cega-
mente as fontes da súa riqueza ás
conveniencias dos poderosos in-
tereses aos que tales oligarquías
servían. Sen decatarse do perigo,
deixouse poñer ao pescozo o do-
gal dun arancel de fame. Ese
arancel significa para Galicia
probeza e servidume, mentres
que representa para as rexións
afortunadas, favor e opulencia”.
E distinguía Paz Andrade con
agudeza que o problema macio-
nal máis que ideolóxico e doctri-
nal era político, e afincábase con

forza na economía “hoxe Galicia
é un país rico que vive probe-
mente. Para non resiñarse a tan
cativo destino, Galiza precisa er-
guer o seu prestixio político (…)
Galicia pode, dende logo, alegar
razóns de orde étnica, espiritual,
histórica, xeográfica, etcétera,
tan poderosas como as que Cata-
luña e Vasconia amosan para de-
fender o dereito a ter autonomía

plena e integral (…) O centralis-
mo será para aquelas dúas re-
xións tan perxudicial e vexatorio
como se queira, pero non pode
dicirse que teña imposibilitado a
súa prosperidade material ou que
a entorpecera inevitabelmente.
(…) En troques Galicia sofre un-
ha e outra escravitude. O centra-
lismo déixaa sen dignidade cívi-
ca, enaxena o seu destino históri-

co e, ademais, tena condenada a
unha vida dramática, partida en-
tre o traballo rutinario dos agros
e a doorosa aventura da emigra-
ción. [Na consecución da auto-
nomía] xógase Galicia o destino
próximo e ademais litígase o vo-
lumen do dereito a vivir folgada-
mente no seu chan que a cada ga-
lego asiste”.

O 25 de xullo de 1936 estaba

chamado a ser un dos máis rele-
vantes, co estatuto plebiscitado e
entregado nas Cortes. O derradei-
ro número de A Nosa Terra antes
de reaparecer anos despois no
exilio arxentino, alertaba dos pe-
rigos que axexaban ao réxime de-
mocrático. Leva data de 17 de xu-
llo e un día despois, quente aínda
da imprenta, producíase o golpe
de estado de Mola e Franco.♦

Nº 1.277 ● Do 19 ao 25 de xullo do 2007 ● Ano XXX

Vén da páxina anterior

Tense dito con certa figuranza de razón
que a laboura enérxica da intelectualidade
galega adicada con novas forzas á esculca
do noso pasado histórico, ten moito de li-
quidación de herencia e resiste un sentido
un pouco tristeiro como se a forza do pa-
sado morrera e ficáramos vivos unha grea
de dilixentes construtores de mausoleos.
Figuranza valeira de razón. Abonda consi-
derar un pouco como traballan os arqueó-
logos, os folccloristas, investigadores de
toda clase para decatarse dun feito conso-
lador. Traballan con todo espírito non de-
senterrando cousas mortas senón apalpan-
do nos testemuños do pasado esta inmo-
rredoira forza vital da Galiza que por bai-
xo de apariencias transitorias decorre den-
de as fontes das orixes e chega a cada no-
va alborada con toda a ceibe frescura dos
primeiros días. Cada esculca histórica ven
cargada de froitos de esperanza ou de ex-
periencias que aconsellan a realidade pre-
sente. Está non pouco desacreditado o pa-
pel moralizador e didascálico da historia,

mais somentes na consideración total da
historia humana ou da historia dun estado
imperialista ao xeito dos máis de Europa.
En troques a historia dun país vivo, preci-
so e determinado ten que servir de ensi-
nanza, xa que na súa única particularidade
son os memos factores que traballan axu-
dando ou escurecendo sobre da súa alma
vital. O que se fai na nosa Galiza neste te-
rreo ten o valor da memoria para o indivi-
duo. Un continente non ten memoria; un
pobo determinado si e compre que a teña
esperta e fina pois ao fin é o mesmo no
decorrer dos tempos. E todo verdadeiro
labor niste sentido é un medrar do senti-
mento da patria e do deber heróico de tra-
ballar por ela.

¿Que foi Galicia para o mundo?
Nos primeiros tempos unha Terra lon-

xana e nutricia de raza forte, un país de
orixes ao que os romanos temían sentindo
a grande enerxía vital que pechaba.

Para a Igrexa aínda conquerida tamén
moi misteriosa nai de Prisciliano, terra cu-

xo culto antergo compría tratar máis pola
simpatía que pola persecución.

Para a primeira Edade Media un con-
fín verde e tranquilo, un horto frolecente 

da cultura e da santidade monástica
como outra Irlanda apegada á España
queimada polo ar africano da invasión.

Dende o raiolar do 800 o chan consa-
grado polo Apostol, un dos poucos eixes
neboentos do vivir do mundo, unha con-
fianza e un ambente lustral onde na graza
da orballeira se curvaba o arco románico e
voaban como paxaros na frouma as ver-
bas das linguas novas.

No século XV un niño de esgrevios fi-
dalgos dinos cada un de rexir imperios, de
enérxicos municipios burgueses e un po-
bo que cos Irmandiños mostraba poderse
erguer e seguir unha bandeira redentora.

Despois unha provincia serva e rica de
froitos da terra e de froitos do sangue que
nada pedía e daba todo ad Majorem glo-
riam da Monarquia de Dereito Divino. Al-
gúns estimaban o verdor dos nosos lamei-

ros e estranábanse da forte testa de Sar-
miento e do fino espírito de Feixóo.

No dezanove ollaban con sorpresa,
ironía e medo un anovamento considera-
do absurdo e neutralizado pola grea de
avogados-políticos de esprito de mor-
domos.

No vinte un país de turismo, unha eco-
nomía san e outra cousa que por rutina e
preguiza non se atreven a valorizar.,

Hoxe, o día de Santiago, o raiolante
Día de Galiza cheo de sol madurador das
colleitas, de cantar de bateladas e estron-
dar de folións, a memoria do que foi Ga-
liza imponse esixindo: que a opinión do
mundo sobre Galiza sexa por ela imposta.
Todos sabemos as sombras enganosas que
nos empreguizan para seguilo. Estamos
ben ensinados. Xa non hai dúbida no mé-
todo e no fito desexado. Que cada Día de
Galiza sirva para constatar un adianto, un
progreso máis cara a Terra Ideal que todos
os bos galegos levamos debuxada no cer-
ne do corazón.♦

Pasado e porvir
RAMÓN OTERO PEDRAYO

A prosa xornalística de 1929 viña marcada na pro-
pia portada do xornal, “Este número foi revisado
pola censura”. O ourensán Ramón Otero Pedrayo,

que dous anos despois sería diputado galeguista
nas primeiras cortes republicanas escribía este arti-
go reivindicativo para o número do Día da Patria.

Durante a ditadura de Primo de Rivera o diapasón reivindicador baixou. En 1936 publicábase o derradeiro número antes do exilio, en días previos ao 25 de xullo.

O 25 de xullo

de 1936 estaba

chamado a ser

un dos máis

relevantes,

co estatuto

plebiscitado e

entregado nas Cortes.



Atentación de recorrer ao adxectivo his-
tórico para cualificar as datas máis si-
naladas do calendario axexa sempre

os responsábeis políticos. Voume abster de
empregar ese lugar común que é máis propio
da crónica deportiva –non hai exercicio que
non vivamos cando menos tres ou catro parti-
dos do século– do que do relato da vida dun-
ha nación en marcha, no noso caso, Galiza.
Mais si é certo que este Día da Patria Galega
2007 apresenta trazos moi singulares, trazos
que me dan pé a facer unha reflexión que qui-
xera partillar cos lectores de A Nosa Terra.

Vou facer unha afirmación que quizais
acorde certa polémica, mais na que acredito
firmemente. O nacionalismo galego está a
gañar a batalla das ideas. O nacionalismo to-
mou a iniciativa e xa non vai haber quen lla
arrebate. O nacionalismo marca hoxe a axen-
da e o temario político e, consecuentemente,
gaña terreo e gaña novos sectores sociais pa-
ra o proxecto nacional galego.

Neste sentido, si podemos dicir que este
Día da Patria Galega 2007 é un día para a con-
vocatoria masiva de todos os galegos que com-
parten co Bloque Nacionalista Galego a idea de
que agora si é o momento de Galiza. Sempre
foi o Día da Patria Galega un día para chamar
a todos os patriotas. Sempre foi unha festa cívi-
ca de afirmación e reivindicación dos nosos de-
reitos nacionais. Agora é iso, pero tamén algo
máis: é a manifestación de que o nacionalismo
está a transformar o país desde o Goberno e de
que o está a facer en diálogo permanente coa
sociedade. A sociedade que a bon seguro atei-
gará a Praza da Quintana non o fará como es-
pectadora, non virá a Santiago como parte de
ningún atrezzo, virá na súa calidade de prota-
gonista, como o suxeito activo da transforma-
ción, do cambio real, que está a vivir o país des-
de que o nacionalismo asumiu responsabilida-
des de Goberno na nosa nación.

Dito doutro xeito: nunca o BNG tivo a capa-

cidade de convocatoria social que ten hoxe por-
que nunca o nacionalismo estivo tan ao servizo
da sociedade e foi tan espello dela. Continuamos
a estar onde estivemos sempre, na
defensa dos dereitos do pobo gale-
go, mais agora transitamos por te-
rritorios novos, os territorios da
transformación nacional e social,
os territorios da responsabilidade
de goberno. Se existe o nacionalis-
mo galego é precisamente por iso,
porque hai unha patria que emanci-
par e porque hai unha patria que
transformar.

Chegamos a este Día da Patria
Galega despois de que os galegos
incrementasen substancialmente o
poder político do nacionalismo nos
concellos do país. Máis concellei-
ros, máis alcaldías ca nunca. Che-
gamos a este Día da Patria Galega
con moita máis forza arredor de
principios básicos para os naciona-
listas galegos. Moita máis forza
arredor da idea de que concellos,
comarcas e áreas metropolitanas
son os elos que vertebran este país.
Moita máis forza arredor da idea de
que as deputacións son órganos ob-
soletos que cómpre irmos superan-
do pola vía dos feitos. Moita máis
forza arredor da idea de que o localismo debilita
a nación e, por tanto, é contrario ao progreso ma-
terial dos galegos. É a isto ao que me refiro can-
do afirmo que os que acreditamos que Galiza é
unha nación estamos a gañar a batalla das ideas.
Porque a razón está da nosa parte. E porque ca-
da día son máis os galegos que toman concien-
cia da realidade e asumen sen complexos a súa
condición nacional. Gañar a batalla das ideas é
gañar a batalla social, é incorporar cada día máis
pobo ao proxecto nacional, é facerlles máis difí-
cil aos partidos estatais a defensa do seu modelo

político administrativo para Galiza. Todo isto es-
tá a acontecer. Dígoo sen autocompracencia,
mais tamén con certa satisfacción. É o froito de

moitos anos de traballo colectivo e
de entender que o nacionalismo é
facilmente comunicábel ao pobo
galego porque é a súa expresión
política máis xenuína. Se somos
pobo galego, como o pobo galego
non nos vai entender? Se exerce-
mos sen complexos como o que
somos, unha nación, veremos até
que punto é doado que o noso pro-
xecto sexa potencialmente asumí-
bel pola inmensa maioría dos gale-
gos.

Este é o significado profundo
deste Día da Patria Galega e dos
vindeiros: construír un nacionalis-
mo sen complexos, un nacionalis-
mo ao servizo do pobo e un na-
cionalismo que conecte sen inter-
ferencias coa sociedade galega,
que se exprese na súa mesma lon-
xitude de onda, que rache definiti-
vamente barreiras e preconceptos e
se faga proxecto hexemónico non
dunha organización política, senón
da gran maioría da sociedade.

Só así estaremos a facer país e
só así estaremos a transformar Ga-

liza na nación soberana que arelan os patriotas
desde cando menos mediados do século XIX.

Esfórzome todos os días en transmitirlles aos
meus compatriotas que o Goberno é para o BNG
un medio, nunca un fin. Que o goberno serve se
lle serve á sociedade. Que o goberno serve se se
fai país desde el. O nacionalismo non está para
xestionar o marco político administrativo que
vén definido por un Estado de base non plurina-
cional. O nacionalismo está para mudar cualita-
tivamente ese marco e, por conseguinte, para o
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‘Construír un
nacionalismo

sen complexos,
un nacionalismo

ao servizo do
pobo e un

nacionalismo
que conecte sen
interferencias
coa sociedade
galega, que se
exprese na súa

mesma
lonxitude de

onda”

Cartas

Sobre Antonio Carro
Na reportaxe sobre a campaña
contra o idioma galego (ANT,
nº 1275) dicíase que Antonio
Carro, autor do ditame atrasado
do Consello Consultivo, fora
tenente de alcalde con Francis-
co Vázquez no Concello da Co-
ruña. Pero Antonio Carro Fer-
nández-Valmayor fora tenente
de alcalde antes da chegada de
Francisco Vázquez, concreta-
mente no goberno da coalición
de esquerdas formado tras as
primeiras eleccións locais, as
do 1979. Daquela, Carro enca-
bezaba a lista do PSOE e aspi-
raba a ser alcalde, porque a so-
cialista era a lista máis votada
das forzas da coalición na Co-
ruña (a máis votada de todas
fora a de UCD), pero os acor-
dos globais de Galicia estabele-
ceron que a alcaldía da Coruña
recaera no candidato de Unida-
de Galega, Domingos Merino
(non recordo agora as compen-

sacións noutras alcaldías), de-
cisión que a Antonio Carro e ao
PSOE local non lles gustou na-
da (e demostraron o seu digus-
to con non poucas manobras
subterráneas). A coalición na
Coruña rachou despois do 23-F
e das campañas pola capitalida-
de autonómica e Merino foi
substituido por Xoaquín López
Menéndez, da UCD. O que non
recordo é se foi co apoio ou coa
abstención dos socialistas. Nas
eleccións de 1983, con Francis-
co Vázquez á fronte, Antonio
Carro xa non figurou na candi-

datura socialista ao Concello
coruñés (por entón xa era depu-
tado no parlamento galego e
seguiu por aí a súa carreira po-
lítica). 

Coido que hai que matizar
que o receo de Antonio Carro
contra o galego (e o nacionalis-
mo) non era cousa de influen-
cias de Francisco Vázquez, se-
nón convicción propia (coa súa
espiña persoal tras a frustración
da alcaldía).♦

XOSÉ ANTONIO GACIÑO
(SEVILLA)

Profesores e
limpadoras
Nos procedementos selectivos
de ingreso ao corpo de profeso-
res de ensino secundario que es-
tán a se realizar estas semanas en
Galiza, espanta observar as “arti-
mañas” que son practicadas para
favorecer desproporcionadamen-

te interinos e interinas. Non foi
suficiente con devaluar a proba
de demostración de coñecemen-
tos específicos da especialidade
a que se aspira (non é esixido un
dominio teórico mínimo sobre
esta), chegándose a incumprir
flagrantemente as disposicións
legais da convocatoria oficial
canto aos requisitos formais ex-
cluíntes. O obxectivo parece ser
favorecer o acceso á fase de con-
curso do persoal interino a cal-
quera prezo, aínda que sexa en
claro detrimento da educación
do alumnado.

Ben diferente é a situación
das persoas que concorreron re-
centemente ás oposicións de lim-
padora, na súa inmensa maioría
mulleres. En innúmeros casos, as
traballadoras acumulan máis de
10 anos de dura actividade, apro-
ximándose moitas delas aos 50
anos de idade. Foron moitas as
que por poucas décimas non su-
peraron a proba primeira (cun
corte excesiva e incomprensibel-

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

A última columna de Vítor
Vaqueiro (ANT, nº 1.276) re-
petiu o título da anterior, pu-
blicada no nº 1.272. O título
real é “Lingua, autonomis-
mo, autodeterminación”.♦

Ante o Día da Patria Galega 2007

Por un proxecto nacional
hexemónico para Galiza

ANXO QUINTANA

O vicepresidente do Goberno e portavoz do BNG reflexiona sobre o espazo do naciona-
lismo na sociedade para poder transformar Galiza e cumprir as arelas cotiás da cidadanía.

Elixio Rodríguez
morreu con 97 anos,
ben levados. Nunca
se abandonou ao
pesimismo. Estaba
todos os 25 de xullo
no pa lco da
Q uintana . E bebeu o
seu vaso de whiski
todos os días, a té o
final.

Raxoi xa non
participa en
conferencias nin en
mitins con A znar,
porque , as veces que
o fixo, o público
aplaudiu moito má is o
ex presidente . Pero
aplausos e votos son
medidas distintas,
como os litros e os
metros. Apláudese co
cora zón e vótase co
cerebro (a lgúns din
que coa carteira). O
PP perderá se se
queda coas pa ixóns e
a carteira lla deixa a
Solbes.

Din que na
Conferencias sectoria l
do leite, a nivel de
Estado, houbo
sorpresas. Un ga lego
quería fa lar.
(Pasáronlle ao
moderador da mesa
unha nota: resulta que
na Xunta ha i agora
naciona listas).
Preguntáronlle entón
ao representante
ga lego que por que
quería fa lar. El, moi
tranquilamente, e
cunha folla de datos
oficia is na man, dixo
que fa laría en nome
do 50% dos
produtores de leite do
Estado, que eran
ga legos coma el, e
que xeraban o 35%
da produción tota l.
Uns non daban crédito
ao atrevemento,
outros, má is razoábeis,
foron corteseses, a índa
que a lgo paterna listas.
E houbo a lgún que

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González
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Ao longo da fin de semana do Carme cele-
brouse en Castril de la Peña, provincia de
Granada (Andalucía) unha homenaxe ao pre-
mio Nobel de Literatura portugués José Sara-
mago. Emocionante polo contido e polo
arroupado que se atopou en todo
o momento o grande autor. 

Comezamos o sábado, 14 de
xullo ao mediodia coa inaugura-
ción do Parque de las Pequeñas
Memorias que habilitaba unha
senda á beira do río Castril –un
espazo inesquecíbel– cheo de
referencias literarias e familia-
res. Un monolito recolle parte
do fermoso discurso lido por
causa da entrega do Nobel.
Aproveitouse tamén para plan-
tar algunhas árbores; cerdeiras,
granados, e mesmo descubriuse
unha placa en memoria de Car-
men Sánchez, finada sogra do
autor. Compartimos xantar gra-
zas ao convite da asociación de
agricultura ecolóxica Biocastril.
Xa á tardiña continuaron as ho-
menaxes, desta vez musicais,
nun fermoso concerto que aco-
lleu de xeito especial a figura de Luis Pastor
e Lourdes Guerra cantando obra de Sarama-
go. Tivemos tamén oportunidade de desfru-
tar do bon facer de La Negra, unha alacanti-
na que en clave de jazz por veces un pouco
aflamencado, letras poderosas e voz un tan-
to desgarrada, conseguiu emocionarnos. Su-
biu a escena tamén Miguel Ríos. E remata-
mos cun fin de festa sublime, todo o mundo
en pé a altas horas da madrugada. Os propios
José Saramago e Pilar del Río, súa dona,
acabados de chegar de Colombia, foron
quen de aguantaren até os últimos compases.
En camaradaxe. En amizade fonda.

O domingo, 15 foi tempo de relax. De ne-

cesario relax pola calor. E de acudir contra a
noite á voz partida e sempre presente de Paco
Ibañez, non sen antes deitarlles un aloumiño
aos máis pequenos co pase dos cortos da pro-
dutora Continental E por que? que serán emi-

tidos en breve pola Galega e tra-
tan áxil e fermosamente a pre-
vención de riscos, así como a fer-
mosa curta A flor máis grande do
mundo, tamén producida por
Continental e escrita por quen
confesa non saber escribir para
nenos. Contábanos María del
Río, a nosa anfitrioa, que de ne-
nas cantaruxaban as cancións do
mestre á porta da casa e foi alí, á
porta da casa, na plaza del Árbol
Gordo onde se realizou o emoti-
vo concerto xusto diante da casa
que acolle o Centro Saramago e
que devirá se as autoridades o
permiten nun fermoso proxecto
arquitectónico asinado polo ta-
mén portugués Álvaro de Siza.
Ibañez cantou a mellor poesía es-
pañola de sempre, axitou lúcido
contra guerras e imperios e emo-
cionou de vez os congregados.

Para o luns, 16 reservouse a presenta-
ción da Cátedra José Saramago da Universi-
dade de Granada, que contou coa presenza
do reitor desta e cuxas directrices estabele-
cen o respecto escrupuloso da carta-declara-
ción dos dereitos humanos e o estudo do
cambio climático e a defensa do medio am-
biente. Como confesaba Saramago “Non
quero unha cátedra para mirarme o embi-
go”. Exposicións como “Pintores con Letra
Grande” de Emilio Fornieles ou “El Chapa-
rrón” de El Roto, na súa liña acedísima pe-
ro imprescindíbel puidéronse ollar tamén
nesta fin de semana axitada e calorosa que
non cambiaría por nada.♦

‘A Cátedra
Saramago

da Universidade
de Granada

estudará
a Declaración
dos Dereitos
Humanos e
o cambio
climático”

rosmou polo ba ixo que
non había vacas
ga legas e vacas
doutros sitios que as
vacas eran españolas
e punto. 

Algúns naciona listas
non viron ben que o
BN G  auspiciase a
sa ída da Volta ciclista
a España desde
G a liz a . N on sabían
que o Tour, por
exemplo, tamén está
para coñecer pa íses.
Ten pasado por
Bélxica e Holanda ,
acabou unha etapa en
Pamplona e este ano
sa íu de Londres.

En Inglaterra
tentaron que se
deixase de distribuír o
libro de Tintín no
Congo por racista . O
que provocou,
loxicamente , un
aumento das vendas.
O  libro de Tintín é tan
racista como o era o
ambiente da época .
Ta lvez a lgún día se
prohiban obras que
hoxe están de moda e
que culpan os
chineses de propagar
pestes e de servir
carne de can nos
restaurantes.

Sábese que os
políticos non len.
Nótase cando fa lan.
Din que a adrena lina ,
necesaria para a súa
actividade, non admite
a ca lma da páxina .
Pero Sta lin (e perdón
pola cita) lía moito.
Mesmo redactou un
ensa io sobre a
linguaxe, en canto
administraba o seu
poder, e ese ensa io
segue tendo va lor. O
novo ministro de
Cultura , César Antonio
Molina , vén de
publicar Eume, un libro
de poemas en ga lego.
Abenzoados señan os
políticos que saben
buscar e gozar dos
momentos de ca lma
porque eles serán má is
humanos.♦

pór ao servizo das maiorías sociais do noso
país. Só hai un camiño para mellorar as con-
dicións de vida dos galegos: termos máis po-
der político propio, isto é, institucións políti-
cas soberanas, galegas de principio a fin. Un
poder político co que falarlle de ti a ti ao Es-
tado, co que estabelecer unha relación entre
iguais, de nación a nación.

Ás veces tamén a min me asalta a im-
paciencia, mais se ollamos as cousas con
perspectiva debemos avaliar que estes dous
anos de presenza determinante do naciona-
lismo no Goberno galego serviron para que
o Estado tomase nota de que este país ten
vocación de ser actor principal e non figu-
rante no escenario estatal. Serviron para que
o Estado vise que os galegos sabemos de-
fender con dignidade os nosos intereses.
Serviu para comezar a educar o Estado no
respecto por Galiza. Serviron para que se
decatase, coido que irreversibelmente, de
que no Estado existen catro nacións, e que
unha delas é Galiza e éo por vontade propia,
pola forza de todo un pobo que quere outro
papel na política estatal e no concerto das
nacións libres do mundo.

Estamos a poucos meses dunhas novas
eleccións xerais. Teño dito que para o na-
cionalismo son tan importantes como as
galegas. Sono porque deben revelar a von-
tade de afirmación da nosa sociedade, a
vontade de sermos un país maduro e cons-
ciente das súas necesidadese e arelas co-
lectivas. Estou persuadido de que Galiza
responderá como a nación ambiciosa e no-
va, a nación en marcha, que felizmente
agora é. Os nacionalistas traballaremos
arreo estes meses para sermos cabalmente
a expresión desa nación en marcha e para
garantirmos que Galiza vai ser tamén
determinante na gobernación do Estado.

Só unhas verbas finais para reflexionar
sobre a nosa casa, o BNG. Somos unha or-
ganización sen parangón xa non no Estado:
sen parangón en Europa. Representamos un
movemento popular cunha penetración so-
cial extraordinaria, cunha capacidade de
mobilización sen comparanza. Sempre esta-
mos onde nos necesita o noso pobo. Nas rú-
as, no parlamento, no Goberno. Mais non
debemos conformarnos. Debemos aspirar a
máis. A facermos máis atractiva, máis hos-
pitalaria, aínda se cabe, a nosa casa. Debe-
mos ter canda nós moita máis xente e face-
lo con humildade e con vocación de servizo.
O nacionalismo só ten sentido en Galiza se
se fai co concurso da inmensa maioría, se é
capaz de ser o proxecto hexemónico de to-
dos os galegos que se senten como tales e
que queren outro futuro para o seu país.

Ánimo e avante!!♦

Homenaxe a Saramago en Castril de la Peña

Ao redor do Parque
das Pequenas Memorias 

PACO SOUTO

O autor fai unha crónica persoal dos actos que se realiza-
ron en Castril de la Peña (Andalucía) para recoñecer o la-
bor literario do premio Nobel de literatura José Saramago.

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mente alto), de modo que neste
caso non se favoreceu en abso-
luto o seu acceso á fase de opo-
sición. Polo contrario, semella
que os reponsábeis da “desfeita”
aseguraron o fracaso das aspi-
rantes. Mais tanto ten que fiquen
na rúa ou non, unha vez que al-
gúns consideran que o seu futu-
ro non é tan importante como o
dos profesores. É tanto pedir
igualdade de oportunidades e un
mínimo de seriedade?♦

DIEGO PARDO
(A CORUÑA)

A vixilancia,
solución máxica 
Non deixa de ser sorprendente a
teimosía coa que se axita o fenó-
meno do vandalismo, unha e ou-
tra vez, como escusa perfecta pa-
ra reclamar máis vixilancia sobre
nós mesmos, máis policía e máis
control sobre as nosas vidas. A

policialización, a substitución do
Estado social polo penal é a so-
lución doada e populista para to-
do, así como a máis inútil: se hai
incendios, enchemos os montes
de militares e gardas civís, se a
mocidade consome drogas, man-
damos patrullas policiais a ins-
peccionar os arredores dos insti-
tutos, se hai manifestacións que
interrompen o tráfico, cargamos
contra os manifestantes... No en-
tanto, os montes seguirán a ar-
der, a mocidade seguirá a consu-
mir drogas e a xente ten motivos
de sobra para protestar. As solu-

cións máxicas non existen, e si
problemas de fondo: onte hou-
bo un novo roubo nunha perfu-
maría no Toural, onde recente-
mente tamén escoitabamos ruí-
dos de cristais rotos; máis alí xa
hai unha solución que se pre-
sentou hai máis dun lustro co-
mo a panacea: as cámaras ob-
servándonos todo o tempo, tan
inútiles como o primeiro día.♦

RENATO NÚÑEZ
(TEO)

O Estado e
a ludopatía
Cando comezaron a sacarlles
rendemento as máquinas come-
cartos aló polo 1981 non sabían
o negocio que para eles ía a ser,
en contraposición co que ían su-
frir as familias que o padecían.

As máquinas comecartos
non só se instalaron nas casas de
xogo, senón tamén en locais pú-

blicos como bares, cafetarías,
etc. Isto fixo que o rendemento
en diñeiro fose más amplo. Po-
rén, foi unha sangría para as fa-
milias que tiñan algún fillo co-
llido nas gadoupas das máqui-
nas. Ás arcas do Estado supon-
lle unhas boas ganancias contar
cuns clientes de todas as idades.
Esta problemática está tapada
polo silencio dos medios de co-
municación, principalmente po-
la televisión, porque este estado
de cousas non convén sacalas á
luz. O sufrimento só o padece o
ludópata. Parece ilóxico non
contar cuns medios que descu-
bran o papel que xogan estas
máquinas na recadación da ad-
ministración. Se fose pouco, as
competencias do xogo non lle
foron transferidas á Xunta, co
que gran parte deses cartos obti-
dos en Galiza non se invisten na
nosa terra.♦

NEMESIO GONZÁLEZ ESTÉVEZ
(BEADE-VIGO)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



No PPdeG estase a machicar o
verdadeiro cambio. Un cambio na
súa estrutura de poder e, tamén,
unha larvada  discusión sobre un-
ha “adecuación a Galiza”, en pa-
labras dun dirixente popular.

No último congreso, que eli-
xiu a Alberto Núñez Feixóo como
presidente, produciuse un troco
na cúpula do PP, aínda que o pac-
to con Xosé Manuel Barreiro, o
outro aspirante, posibilitou unha
imaxe de máis renovación que a
que verdadeiramente tivo lugar.

Pero é agora, logo de consti-
tuírense os concellos e as deputa-
cións onde se está a fraguar o
verdadeiro poder dentro do parti-
do. O PPdeG sempre se asentou
nunha estrutura provincial e este
poder estivo tamén supeditado ao
dos alcaldes. O mesmo Manuel
Fraga se viu na obriga, non só de
cohabitar con esta estrutura, se-
nón de supeditarse as súas impo-
sicións, como cando Francisco
Cacharro lle negou a posibilidade
de presentarse ao parlamento en-
cabezando a candidatura lucense.
Eran tamén os alcaldes, cando se
poñían díscolos, como ocorreu
en varias lexislaturas nas deputa-
cións de Pontevedra e A Coruña,
os que nomeaban os presidentes,
saltándose os designios da direc-
ción galega e estatal.

Baixo o prisma desta estrutura
de poder e das poxas internas hai

analizar a decisión de Barreiro de
abandonar o seu lugar no parla-
mento e ocupar o posto de xefe da
oposición na Deputación de Lugo.

Unha decisión que, en primeiro
lugar, se debe a que a lei contempla
como incompatíbeis os cargos de
deputado galego e provincial.

Barreiro tamén explica que a
“coherencia” o leva a optar pola
deputación luguesa na vez de polo
parlamento. Pero o certo é que se
Barreiro quere ter posibilidades de
disputar algún día a presidencia do
PPdeG, sabe que é preciso que
conte cunha base territorial sólida.
E esta base territorial só se afianza
se se cultiva día a día, nunha es-
treita relación cos alcaldes.

Polo demais, a provincia de
Lugo está moi removida para o PP
logo da perda da deputación, da
marcha de Cacharro e tamén de
que a dereita conserve unicamente
a alcaldía de Vilalba entre todas as
cabeceiras dos partidos xudiciais. 

Partidos xudiciais, que non hai
que esquecelo, son os que elixen
os deputados provinciais e que, xa
desde o século XIX se constituíron
como un bastión real de poder
dentro das estruturas partidarias.

Unha mostra da toma de po-
sicións que se está a producir no
PP é que, en moitas eleccións a
deputados provinciais se tivo
que proceder a un reparto de es-
canos por anos.

Pero o problema de Barreiro
non está só na necesidade de le-
vantar o partido en Lugo, que aín-
da que segue a ser o mías votado,
perdeu máis da metade do seu po-
der na últimas eleccións. O proble-
ma é que o seu protagonismo no

parlamento galego como voceiro
era escaso, senón nulo. Menor era
aínda o seu papel externo como vi-
cepresidente. Feixóo acapara toda
a atención externa cun discurso co
que Barreiro non comunga nin ao
70 por cento (en palabras dun

achegado ao catedrático lugués)
pero que non pode rebater.

Barreiro ten, polo tanto, a ne-
cesidade de lanzar un discurso
de seu, pero sen chocar aberta-
mente con Feixóo. E aposta por
construílo desde Lugo. Sabe que
se non é capaz de facelo aparece-
rá outra persoa do “sector autóc-
tono” que ocupe o seu lugar.

Porque, segundo diversas
fontes populares consultadas, os
últimos resultados electorais su-
miron o partido nunha profunda
discusión que se está a dar máis
nos cenáculos e reunións exter-
nas que nos órganos internos.
Pero xa apareceron tamén as pri-
meiras disensións na dirección.

A prioridade para os candida-
tos municipais é un cambio de po-
lítica que lles permita pactar co
BNG. Saben que é imposíbel
mentres Madrid siga co mesmo
discurso antinacionalista e a direc-
ción galega supeditada a Raxoi.

Algúns agardan que, se per-
den as eleccións xerais, non só
se produza un forte cambio na
liña do partido, co acceso de
Rodrigo Rato ou Alberto Ruiz
Gallardón, pero, sobre todo,
cunha ruptura definitiva cos ne-
ocon de José Mª Aznar.

Pensan que sería a hora de re-
tomar as negociacións para un
novo Estatuto galego e tamén a
hora de que se fixese co control
en Galiza o que eles denominan
“sector galeguista” nun congreso
que se celebrará logo do estatal.

Pero, de momento, están a to-
mar todos posicións contando co
poder local. Por iso Barreiro deu
o pasos que deu.♦
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Un sector do partido prepara a batalla para despois das eleccións xerais

Barreiro escolle Lugo
para loitar pola dirección do PPdeG

A. EIRÉ
Xosé Manuel Barreiro deixa a portavocía do PPdeG no parla-
mento e oficiará como xefe da oposición na Deputación de Lu-
go. Unha saída “coherente”, segundo o vicepresidente do PP lo-
go do resultados, pero tamén unha necesidade á vista de como que-
dou o partido nesa provincia e, sobre todo, albiscando o futuro.

Xosé Manuel Barreiro.

Por que
un castelán non
pode aprender
galego?
Henrique Monteagudo es-
cribe, en El País (13 de xuño,
edición galega), sobre a cultu-
ra lingüística pluralista. “Un
colega que estivo a cargo dun
dos cursos de galego no Cer-
vantes en Madrid contábame
que un dos comentarios máis
oídos entre os alumnos deses
cursos é que os das periferias
xogamos con vantaxe, pois
podemos presentarnos ás pra-
zas de funcionarios en todo o
Estado, porque sabemos o es-
pañol, mentres que eles non
poden presentarse a moitas
das convocatorias nas comu-
nidades bilingües, pois para
estas se esixe o coñecemento
da lingua propia da autono-
mía. Polo visto, ás persoas
que expresaban esa obxección

custáballes un pouco entender
dúas cousas bastante sinxelas:
a primeira, que para sabermos
dúas linguas (o galego e o
castelán, poñamos por caso),
os periféricos temos que
aprendelas; a segunda, que a
solución ao problema deles
consiste precisamente en
aprenderen o idioma do lugar
ao que desexan concursar.
Noutras palabras: que o mo-
nolingüismo é un luxo que
non se deberan permitir, por
máis que na cultura lingüísti-
ca da España central estudar
galego ou catalán sexa visto
como unha especie de excen-
tricidade, cando non como ca-
se (ou sen case) unha humilla-
ción, e sempre unha perda de
tempo. Que o sistema educati-
vo da España central (nin se-
quera o universitario) non
ofreza aos estudantes espa-
ñois a posibilidade de adquirir
nocións básicas de cultura,
historia, literatura ou lingua
galega, constitúe un dos fac-
tores de base máis pesantes da
profunda ignorancia do espa-

ñol medio canto a eses pun-
tos: a lingua e a literatura ga-
legas necesariamente teñen
que parecerlle estrañas , can-
do non estranxeiras. Pero
existe algo aínda máis grave:
que esa ignorancia xeral se
vaia toldando progresivamen-
te de prexuízos, uns prexuízos
que tornan extremadamente
refractaria (e doadamente ma-
nipulábel) a cidadanía con
respecto aos desafíos da con-
vivencia na diversidade”.♦

Os ataques
ao PSOE
da dereita
navarra vistos
hoxe
Fernando Ónega comenta, en
La Voz de Galicia (18 de xu-
llo) a negativa dos socialistas
navarros a forma goberno na

comunidade con Nafarroa Bai,
causada en boa medida pola
presión dos populares. Ónega
diríxise ao PP dicindo que
“non se pode andar pola políti-
ca axitando pantasmas e me-
téndolle medo aos votantes.
Ao PSOE e a Rodríguez Za-
patero fixéronlle e dixéronlle
de todo. Reprocháronlle unha
imaxinaria entrega de Navarra
aos terroristas. Acusárono de
traizón e de facilitar o comezo
da construción da nación vas-
ca. Levaron a Pamplona a mi-

les de manifestantes a recla-
mar a españolidade daquela te-
rra fronte ao entreguista Zapa-
tero. E manexaron e inspiraron
os medios de información pró-
ximos para que fosen altavo-
ces desa rendición. ¿Cantas
veces escoitamos en emisoras
de radio e lido en vibrantes co-
lumnas de xornais que Navarra
estaba entregada de pes e
mans? Pois os mesmos que
predicaron e airearon iso piden
agora que os socialistas traido-
res os deixen gobernar”.♦

Rodríguez Zapatero.



H.V.
Cunha hora de diferenza, da
Alameda de Santiago partirán
as dúas manifestacións que con-
memorarán o Día da Patria des-
te ano. A novidade nesta ocasión
é que as forzas da esquerda
independentista únense nun ac-
to que convoca Causa Galiza.

Como é tradicional, a primeira
das manifestacións do Día da Pa-
tria partirá ás doce da mañá da
Alameda de Santiago e concluirá
aproximadamente dúas horas
máis tarde na Praza da Quintana.
Trátase do acto que convoca o
BNG e que clausurará o porta-
voz desta forza e vicepresidente
do Goberno, Anxo Quintana.

“A forza que fai país” é o le-
ma co que convoca o BNG a súa
tradicional manifestación. Á ho-
ra de redactar esta noticia, os na-
cionalistas aínda non fixeran pú-
blicas as liñas do discurso que
pronunciará Quintana ao finali-
zar o acto nin o contido do mani-
festo desta organización, mais o
senador nacionalista Francisco
Jorquera, na ofrenda floral dedi-
cada a Curros Enríquez que cele-
brou o Bloque o sábado 14 de
xullo na Coruña conxuntamente
con Galiza Nova, debuxou o tra-
zado da política do BNG nos
vindeiros meses e manifestou a
intención de converterse nunha
forza determinante no Estado
tras as eleccións lexislativas do
vindeiro ano. Tras a manifesta-
ción, os militantes e simpatizan-
tes do BNG terán o seu tradicio-
nal xantar no campus sur.

Galiza Nova, a organización
xuvenil do BNG, celebra os días

24 e 25 de xullo o Festigal, que
alcanza a súa sexta edición e do
que se informa amplamente na
páxina 31 deste mesmo xornal.

A outra das manifestacións
do 25 de xullo ten como obxecti-
vo a autodeterminación e parte á
unha do mediodía da Alameda de
Compostela para concluír na pra-
za do Toral, aínda que este lugar
non está determinado completa-
mente. As forzas políticas que se
uniron a esta con-
vocatoria ou for-
mularon o seu
apoio de forma
explícita son Nós
Unidade Popular,
Frente Popular
Galega, Adiante e
Briga. Respecto á
Assembleia da
Mocidade Inde-
pendentista, aínda
que non figura co-
mo organización
entre as adheri-
das, no plano in-
dividual sumouse gran parte do
seu contorno político. Tamén hai
persoas da antiga organización
de Esquerda Unida, Corrente
Vermella, e mesmo do BNG, aín-
da que en Causa Galiza insistiron
en que a adscrición é individual
porque se trata de evitar os perso-
nalismos que lastraron outras ini-
ciativas anteriores de unificación
da esquerda independentista.

Causa Galiza presentou un
manifesto que reclama a supera-
ción da vía autonomista para ca-
miñar á autodeterminación. Esta
organización defínese como “un-
ha entidade social ampla e de es-
querda” e “aberta a persoas, colec-

tivos, entidades e organizacións”.
O Partido dos Socialistas de

Galiza-PSOE, celebra a súa tradi-
cional ofrenda floral en Rianxo á
unha e media da tarde diante do
busto de Castelao erixido nos xar-
díns da praza da Ribeira. O acto
contará coa presenza do secreta-
rio xeral dos socialistas galegos e
presidente do Goberno, Emilio
Pérez Touriño.

Aínda que os socialistas non
ampliaron os
seus actos institu-
cionais do 25 de
xullo, hoxe son
máis proclives ao
recoñecemento
desta data e da
súa importancia
patriótica. Un
exemplo consti-
túeo o concello
de Fene, a cuxa
alcaldía accede-
ron nas últimas
eleccións munici-
pais, tras estar

máis de vinte anos nas mans do
BNG. Nesa localidade de Ferrol-
terra, co lema “A Patria somos
nós”, o concello organizou un
acto institucional o 24 de xullo
ás oito e media da noite que con-
siste unha ofrenda floral no mo-
numento “Día da Patria Galega”
e a continuación, no salón de se-
sións da Casa do Concello, na in-
tervención dos parlamentarios
Xosé Manuel Laxe (PSOE) e
Carlos Aymerich (BNG).

Mocidades independentistas

As organizacións xuvenís inde-
pendentistas convocan para o

24 de xullo dous festivais dis-
tintos. Por unha banda a Assem-
bleia da Mocidade Independen-
tista celebra a XIII Rondalha da
Mocidade Independentista na
Porta do Camiño a partir das
seis da tarde e pola outra Briga
organiza a III Jornada de Rebe-
liom Xuvenil, que terá lugar ao
longo da tarde no parque de
Belvís.

A Rondalha da AMI inclúe
unha exposición contra a “tu-
ristificación” de Galiza, unha
foliada a partir das oito da tar-
de con regueifas de Os Quisti-
láns e regueifeiros tradicionais
e un acto político ás dez e me-
dia, seguido da Rondalha coa
bandeira polas rúas de Com-
postela.

A xornada de rebelión xuve-
nil de Briga comezará cun acto
político so o lema “Independên-
cia e socialismo” e continuará
cun concerto no que participarán
Skacha, Skárnio, Trapalhada e os
cataláns de Obrint Pas.

Día da Patria en Catalunya

A Generalitat de Catalunya pro-
grama unha recepción oficial o
25 de xullo para conmemorar o
Día da Patria. O vicepresidente
Josep Lluís Carod Rovira recibi-
rá no Palau de Pedralbes, na ci-
dade de Barcelona, os represen-
tantes da Federación de Entida-
des Culturais Galegas en Cata-
lunya e do Foro Cívico Galego
de Barcelona. O acto tamén in-
clúe un discurso do tradutor e
crítico literario Basilio Losada,
quen foi profesor universitario
en Catalunya.♦
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Saramago
segue na lúa
X.L. FRANCO GRANDE

Chámame moito a
atención que cando José
Saramago, aquí en

España, abre a boca para ob-
sequiarnos con algunha das
súas saídas axiña se alporiza
o galiñeiro e, en cambio, nin-
guén lle fai caso en Portugal.
Algúns, como António Lobo
Antunes, por exemplo, até se
rin del e, entre a xente nova,
teño atopado moi poucos ad-
miradores seus. Nin como no-
velista nin como intelectual é
alí un referente serio.

A súa vella teima da
unión ibérica, que ten en Por-
tugal unha moi vella
tradición –lembremos a
Oliveira Martins–, ou non
pasa dunha fábula desenvolta
nunha das súas aburridas no-
velas, ou, como agora nunhas
recentes declaracións, un
prognóstico sen alicerces
dunha unión a curto prazo,
adiantando o boa que vai ser
para Portugal. Agora ben, nin
lle pasa pola cabeza o que lle
podería custar a España –vis-
to o que se viu coa
unificación alemá. 

Saramago, que ten unha
certa facilidade para estar na
lúa, e máis dende hai uns
anos para acá, nin se decata
de que os dous países xa
están unidos na UE, unión
que cada día vai ser máis for-
te porque é unha necesidade:
para os que pensan, e semella
que Saramago o pensa, que
Portugal non é hoxe un país
viábel, habería que dicirlle
que, en Europa, non é viábel
por si só ningún dos que a in-
tegran, nin sequera Alemaña.

Os portugueses cultos, que
en proporción son número
moi superior ao de españois
cultos, saben moi ben que un-
ha unión con España, á marxe
de Europa, non ten o menor
sentido nin xustificación nin
posibilidades reais. É algo tan
quimérico como esa unión
mediterránea de que fala
Nicolas Sarkozy, sen dúbida
para distraer os turcos e ver
se, desa maneira, deixan de se
preocuparen pola súa integra-
ción en Europa, algo que fai
adoecer o francés... e o alemán
Joseph Ratzinger.

Unha nota que salientar:
entrei nun foro dun xornal de
Madrid e a miña sorpresa foi
grande: había un bo número
de internautas que desbotaban
a idea de Saramago, e por
moitas razóns, dende históri-
cas a de identidade, dende
problemas territoriais a moti-
vos de posible incremento de
nacionalismos... e moi poucas
razóns patrioteiras ou
viscerais. O que pon de mani-
festo, como eu sospeitaba,
que Saramago ten moito da
mala herba do seu apelido,
unha herba, o saramago, que
pode abafar algunhas
colleitas, como ben saben os
que teñan un mínimo contac-
to coa realidade.♦

BNG e Causa Galiza fan mobilizacións, o PSOE un acto en Rianxo

Santiago escenario de dúas
manifestacións no Día da Patria

‘A forza

que fai país’

é o lema do BNG

na convocatoria

dos seus actos

do 25 de xullo

Anxo Quintana co recén finado Elixio Rodríguez no Día da Patria do pasado ano.                                                                                                               PA C O  VILABARR O S
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Un home tan experimentado
coma vostede como ve o deco-
rrer político e social de Galiza?

Vexo que mellora moito
materialmente e que non o fai
tanto espiritualmente. Eu, que
me metín na política activa tar-
de, quizais polo compromiso
que tiña cos homes de Galaxia,
atopaba no inicio da democracia
e da autonomía máis ilusión ca
agora na xente e nos propios
partidos políticos. Unha ilusión
de facer democracia e de facer
autonomía sen tantas loitas par-
tidistas. Habíaas, naturalmente,
pero tamén había un sentido de
unión para acadar as metas auto-
nómicas e democráticas. Como
dicía Winston Churchill, a de-
mocracia é o peor de todos os
sistemas agás todos os demais.
Pero hai que tratar de mellorala
e reformala sempre para que
triunfe máis a liberdade, a esta-

bilidade e o benestar. Hoxe vexo
que o benestar vai triunfando, a
emigración vai cedendo, Galiza
mellora, pero atópase unha falta
de ilusión nos partidos e na xen-
te. Atopo tamén unha falta de
responsabilidade e de non deca-
tarse de que todos temos que co-
laborar. As metas non as acadan
nin teñen a obriga de acadalas só
os políticos. A responsabibilida-
de é de todos. Noto un certo ab-
sentismo do pobo. Cada un de-
dícase á súa actividade ou a nin-
gunha e hai unha tendencia a
pensar que todo é simplemente
un problema de políticos

En que fallamos todos para
chegarmos a esa falta de ilu-
sión?

Quizais non falla ninguén.
Quizais é cousa da vida e de
que, ao acadar metas, moita xen-
te pensa que xa están cubertas
esas metas e non se decata de

que sempre é necesario o mes-
mo pulo para seguir loitando e
recobrar a ilusión. Quizais se
chegásemos a un momento de
estar mal, que non o desexa nin-
guén, ou de sufrir un réxime sen
liberdades, volveriamos acadar
a ilusión. Os dirixentes políticos
e sociais deben pensar que é im-
portante politizar a xente. E non
digo que a xente se incorpore
soamente a un partido político
senón decatármonos de que to-
dos temos que participar nos
problemas que nos afectan. Ha-
bería que facer algo de pedago-
xía nesta dirección.

Se cadra pasa algo daquilo
que dicía Manuel Vázquez
Montalbán de que se vivía me-
llor contra Franco?

Pois intelectualmente é cer-
to. Eu nótoo tamén na literatura.
Había uns escritores e uns xor-
nalistas que quizais como tiñan
a necesidade de facer equilibrios
para poder dicir o que sentían,
lucían extraordinariamente ben.
E agora que teñen a comodidade
non teñen que esforzarse e qui-
zais non loitan como daquela.
Tanto os políticos como os es-
critores e os xornalistas eran
máis brillantes antes, e era por
iso. Daquela precisábase unha

cabeza moi boa para poder dicir
cousas que entendese a xente e
quizais agora, coa facilidade que
temos, sexamos máis vagos.

Non estaremos agora algo
orfos daquelas figuras que re-
presentaban os vellos petru-
cios? Vostede forma parte
dunha xeración
da que forma-
ron parte ho-
mes como Do-
mingos García
Sabell, Ramón
Piñeiro, Luís
Seoane, Bautis-
ta Álvarez, etc.

Nós eramos
xente que chega-
ba á política para
servir e sacrifi-
cármonos perso-
almente. Isto tamén inflúe nesa
desconsideración cara aos políti-
cos que pode estar habendo ago-
ra. Eu noto que ese cariño que
atopamos nós ao dar os pasos que
demos na primeira andaina da
democracia non se atopa agora
porque a xente quizais non consi-
dera que os políticos veñen servir
ao pobo senón que chegan de no-
vas á política para servirse dela.
O outro día dicía un político so-
cialista, paréceme que era Joa-

quín Leguina, que antes de entrar
en política había que pasar catro
ou cinco anos cotizando á Segu-
ridade Social por motivos de tra-
ballo e non isto de chegar á polí-
tica dence cero e, ás veces, ficar
sempre na política e vivir dela.
Agora pódese vivir da política,

pero cando empe-
zamos nós era
francamente difí-
cil facelo.

Vostede era
un médico de
prestixio e me-
teuse na políti-
ca. Que lle fixo
dar ese paso?

Foi Ramón
Piñeiro persoal-
mente. E ocorreu
no mesmo lugar

no que estamos falando vostede
e eu, no Hostal dos Reis Católi-
cos. Eu tivera un ofrecemento
de Xosé Luís Meilán Gil para ir
nas listas do Senado nas primei-
ras eleccións e díxenlle que eu
tiña que atender a clínica e que,
ademais, estaba traballando no
hospital e debíame aos meus pa-
cientes. Non podía deixar a mi-
ña vida e a miña familia para ir
a Madrid. Agradecinllo moito
porque para min a UCD e Alian-

Xerardo Fernández Albor
‘Perdeuse o sentido da unión para acadar metas políticas’

P. C O N DE

PERFECTO CONDE

Despois de presidir o goberno da primeira autonomía
galega, Xerardo Fernández Albor foi deputado no parla-
mento europeo e agora aínda é un dos petrucios do PP.
Pertence a unha xeración de médicos humanistas que
saltaron á política cando xa eran persoas moi maduras.

‘Tanto os políticos

como os escritores e

os xornalistas eran

máis brillantes

antes”
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za Popular eran o mesmo, eran a
dereita e eu son un home de de-
reitas, un home liberal, demó-
crata cristián, e non son un ho-
me de esquerdas. Para min a es-
querda son os socialistas, os so-
cialdemócrats e os comunistas.
Eu estaba vencellado a Galaxia
e a Realidade Galega para de-
fender os intereses de Galiza e a
maneira de pensar de Luís Sea-
ne ou de Domingo García Sa-
bell eran diferentes á miña.
Cunha idea de Xaime Illa Couto
fixeramos a Sociedade de Estu-
dos e Publicacións que para nós
era un xermolo da democracia
cristiá porque Galaxia non se
metía nisto e nós queriamos que
a Igrexa tivese a lingua galega
presente. Puido ser un intento
semellante ao de Italia ou Ale-
maña pero ficou no que ficou.
Lémbrome de que, estando eu
de viaxe fóra de Galiza, funda-
ron un grupo político que se
chamaba Partido Socialdemó-
crata Galego e eu díxenlles que
se iamos ser nós o abrocho da
democracia cristiá e nos volvia-
mos socialdemócratas fariamos
que o galeguismo caese só na
esquerda. E logo na dereita non
había galeguistas? Eu, que era
galeguista, díxenlle a Piñeiro
que ía falar con Illa e con Agus-
tín García Agudín para xuntár-
monos e facer un partido demó-
crata cristián. A Piñeiro pare-
ceulle ben porque a súa idea era
a de estender o galeguismo a to-
dos os partidos, e era unha idea
moi razoábel coa que eu estaba
de acordo. Cando viñeron as
eleccións autonómicas Piñeiro
díxome: Xa non tes desculpa,
agora podes estar na clínica e
seguir a política. Eu díxenlle
que contase comigo, e el mesmo
se encargou de falar cos parti-
dos. Eu coido que falaba coa
UCD, pero ninguén me dixo na-
da, afortunadamente para a mi-
ña actividade profesional, que
era a cirurxía. Porén, un bo día
un neto de Augusto Assía tivo
un accidente en Lavacolla e veu
á miña clínica. Era o mes de
agosto de 1981. Cureille unha
ferida pequena que tiña e pre-
guntoume que ía facer eu. Con-
teille o compromiso que tiña
con Piñeiro e el ficou calado.
Outro bo día Assía convidoume
á súa casa de Xanceda. Estaban
Manuel Fraga, Vitoria Armesto e
uns profesores da Universidade
de Santiago. Falamos de cultura,
da universidade, de todo, pero
non de política. Era o último día
para facer as listas electorais. Ao
rematar, díxome Felipe Fernán-
dez Armesto: “Eu quería que fa-
lases con Fraga porque ti tes que
dar un paso”. Empezou alí a dar-
me unha batalla ás sete da tarde.
Púxenlle as desculpas que se po-
ñen e caíanme gotas de suor por-
que o que el me argumentaba era
o que lle dicía eu a Suárez, reitor
daquela de Santiago, para que se
presentase coa UCD ás elec-
cións. Díxenlle que falaría coa
miña muller. Cheguei á casa can-
do xa eran as nove da noite. A
miña muller díxome que era o
meu deber aceptar e así foi como
me presentei. O que non contaba
era co que pasou. Saín presiden-
te e tiven que deixar a miña vida
profesional, algo que foi un sa-
crificio en todos os sentidos.♦

Como foi a súa vida a partir
dese éxito electoral inespera-
do?

Eu diría que foi unha vida
feliz. Pola sinxela razón de que
todas a dificultades e todos os
esforzos que tiven que atravesar
pagaron a pena.
Ser un home
que serviu o
seu pobo para
min represen-
tou unha honra
enorme. Eu
perdín de todo,
e c o n o m i c a -
mente, fami-
liarmente, foi
un sacrificio
auténtico, pero pagou a pena ser
o primeiro presidente que tivo
Galiza na súa autonomía. Unha
vez lin un traballo de Wirchow,
o médico que dicía que a políti-
ca era unha ciencia social e que
a medicina non era máis que po-
lítica en grande escala. E a min
parecíame que tiña razón porque
o cancro da emigración que tiña
este pobo era terríbel. Hai que
pensar que, se naquel tempo xa
eramos dous millóns e medio de
habitantes, outros dous millóns
estaban fóra. 

Aquela etapa súa da pre-

sidecia da Xunta tamén tivo
os seus calvarios, ou non? Un
deles seguramente foi a mo-
ción de censura.

Aquilo foi moi duro para
min por inxusto. Sobre todo
esa falta de lealdade cara a un-

has ideas e princi-
pios, pero o maior
medo para min foi
o descrédito da
política. Aquilo
inaugurou iso que
se chama agora
transfuguismo, al-
go ao que hai que
porlle fin e aínda
non se fixo.

Sentíuse trai-
zoado por alguén daquela?

Claro que si, pero niso eu
superei ben as cousas porque a
miña vida anterior de médico
tampouco foi unha vida caren-
te de sorpresas. Cando un ten
unha certa idade sabe perfec-
tamente que a loita na vida é
dura e un ten que ter esa com-
prensión de esquencer as cou-
sas. Eu teño a facultade de non
lle dar a todo iso demasiada
importancia.

Chegou algunha vez a
atopar explicación para o que
lle fixeron?

Non. Ao que fixeron os
socialistas si. Era gobernar.
Algo estudado. Se faltasen
seis meses para as eleccións,
non o farían.

Que puido mover a Xosé
Luís Barreiro a escapar do
seu lado?

Non o sei. Quizais o feito de
que quería ser presidente e non
se fiaba da miñas promesas e da
promesa de Fraga de que el sería
o próximo candidato porque eu
non tiña ningún interese persoal
en seguir. Quizais pensou que os
socialistas lle facilitarían o te-
rreo para selo. Non o sei. Nunca
puiden comprender o que pasou.

Volveu falar con el algun-
ha vez?

Si, e non hai ningún proble-
ma entre nós.

Quere iso dicir que o per-
doou?

Naturalmente que si. Non é
perdoar. É vivir tranquilamen-
te. Vostede tomou esa decisión,
pois moi ben. A un pode sen-
tarlle mal, pero logo segue a
súa vida. Como se me fose en-
fadar cun señor porque é comu-
nista e eu non o son. Cada un é
e fai o que lle peta. Alá el.

A vostede sucedeuno na
Xunta Fraga. Que opina do  pa-

pel que desempeñou en Galiza?
Coido que non está ben va-

lorado. Galiza é un país duro,
hai que lembrar a batalla de
San Marcial, a francesada e as
nosas pelexas por un pedazo de
monte. Conseguir a paz que
houbo aquí durante 16 anos,
esa normalidade durante todo
tempo que Fraga gobernou en
Galiza, está aínda por explicar.
A xente sentíase gobernada,
tranquila e segura. Conseguir a
paz é o máis importante que se
pode lograr para un pobo. Sen
ela é imposíbel que haxa pro-
greso e desenvolvemento.

Que lle parece como se re-
solveu a sucesión de Fraga?

Un avance democrático
que tamén está aínda por com-
prender. Cando hai problemas
hai que resolvelos con máis li-
berdade e con máis democra-
cia, e a sucesión de Fraga foi
un avance democrático estu-
pendo, como o que fixeron os
socialistas naquelas primarias
de Josep Borrell, dando un
exemplo esperanzador e que
desgraciadamente logo se trun-
cou. En Galiza foi un exemplo
espléndido o que se fixo para
que Alberto Núñez Feixóo fose
presidente do PP.♦

‘Xa lle perdoei a Barreiro Rivas’

‘A sucesión

de Fraga foi un

avance democrático

estupendo”

Que lembra do seu paso polo
parlamento europeo?

Que tiven a sorte de facer al-
go extraordinario. Non superior
a ser presidente de Galiza porque
servir ao meu pobo é meirande
pero para min politicamente
moito máis importante porque ti-
ven a sorte de ser presidente da
comisión que tratou a reunifica-
ción de Alemaña.
Pode que eu fose
máis importante
en Alemaña que
en Galiza. Afortu-
nadamente esta
semana o parla-
mento deulles ca-
tegoría aos ex
presidentes, pero
en Alemaña agra-
decéronme moito
ter presidido a co-
misión de reunifi-
cación dándome a
máxima condeco-
ración que dá o
goberno alemán,
a Gran Cruz da
Orde do Mérito
con estrela. Os
alemáns saben
que a súa reunifi-
cación non foi do-
ada. Había un político francés
que daquela acostumaba dicir
que a el gustáballe tanto Alema-
ña que quería que houbese dúas.

Non lle dá a impresión de
que, dentro do partido con-
servador que é o PP, vostede
é algo máis avanzado?

Para min os progresistas so-
mo nós e a esquerda é a que é
conservadora.

Sentiuse incómodo algun-
ha vez coas políticas de José
María Aznar, a guerra de
Irak, por exemplo?

Eu síntome incómodo con
moitas políticas. Podo pensar
que o meu partido se equivo-
ca moitas veces, pero penso
que todos os demais partidos
teñen ideas aínda peores que

as nosas. Aca-
ba de dicilo Jo-
sé Saramago,
que é comunis-
ta: o que im-
porta é a liber-
dade e os de-
reitos huma-
nos.

O PP de
Galiza está
cambiando a
súa política re-
lacionada coa
normalización
l i n g ü í s t i c a .
Que lle pare-
ce?

Non sei ben
como está ese
tema porque
non me preocu-
po moito da po-
lítica actual. A

min o que me gustaría é que un
rapaz galego estudase galego,
español e inglés e que saíse da
escola sabendo eses tres idio-
mas. Eu, que fixen a radio a te-
levisión galega e que fixen a
Lei de Normalización Lingüís-
tica para defender o galego, te-
ño claro que todo iso non che-
ga. Hai que saber ben o español
e ben o inglés.♦

‘Os progresistas somos os de dereitas,
a esquerda é conservadora’

‘Eu, que fixen

a radio, a televisión

galega e a Lei de

Normalización

Lingüística para

defender o galego,

teño claro que todo

iso non chega.

Hai que saber ben

o español e

ben o inglés”



B. LAXE
Nacionalistas e socialistas se-
guen aínda sen pactar o go-
berno municipal en 33 conce-
llos logo dun mes de consti-
tuírse as corporacións locais.
Pero ambas as direccións afir-
man que finalmente haberá
acordo na maioría dos muni-
cipios pois os problemas xur-
didos son “puntuais e locais”.

Se ollamos as declaracións cru-
zadas nos distintos concellos e,
mesmo, os desencontros entre os
que terían que ser socios de go-
berno, nacionalistas e socialistas,
poderiamos pensar que o acordo
marco asinado polo BNG e o PS-
deG-PSOE foi un fracaso: queda
por pecharse o pacto do goberno
en 33 municipios dos 76 nos que
podían gobernar en coalición.

Pero nas direccións de ambas
as formacións políticas son opti-
mistas e afirman que finalmente
existirá goberno de coalición na
maioría destes concellos. Desde
a dirección do PSdeG-PSOE
afírmase que os acordos van ser
posíbeis polo menos no 90 por
cento dos concellos. No BNG
aínda son máis optimistas e, Ro-
berto Mera, responsábel de Polí-
tica Municipal dos nacionalistas,
agoira que o pacto “poderá darse
na maioría dos concellos”.

A sensación que se lles trans-
mite aos cidadáns non é exacta-
mente esa, sobre todo cando
ollan como no Porriño, Caldas de
Reis, Ribadeo ou A Fonsagrada
deixan os alcaldes, dun e doutro
signo, sen dedicación exclusiva.

Se temos que crer as direc-

cións de ambas as formacións “é
un xeito de presionar os socios pa-
ra que se asinen finalmente os pac-
tos”. Pero a presión pode afogar
algún concello mentres tanto e di-
ficultar aínda máis o entendemen-
to entre os concelleiros de ambas
as formacións políticas. A situa-

ción agrávase porque uns e outros
se apoian no PP nalgúns casos pa-
ra sacar adiante as súas propostas.

Porque a explicación que dan
tanto socialistas e nacionalistas a
estes desencontros “locais e pun-
tuais” é que os acordos están difi-
cultados sobre todo “pola falta de
sintonía entre os candidatos”, pero
tamén polo problema de reparto e
autonomía das áreas de xestión.

Sorpresivamente, non seme-
llan existir diferenzas programáti-
cas que fagan inviábeis estes acor-
dos. Así que é unha poxa política
de competencias e capacidade de
xestión, determinada porque, á par
de socios, ambos os partidos ta-
mén son rivais electorais directos.

Os acordos nalgúns conce-
llos xa están case ultimados co-
mo é o caso de Silleda e tamén
pode ser o de Chantada, onde o
problema radicaba principal-
mente en se alcalde e tenente de
alcalde (socialista e nacionalista)
tiñan dedicación exclusiva ou
non, dada a “bancarrota” na que
se atopa o municipio.

Nos concellos con negociacións
abertas existen 25 alcaldías de so-
cialistas e oito de nacionalistas.

En Muros, Corcubión, Porto
do Son e Pontecesures os acordos
xa non van ser posíbeis. Difíciles
están en Lugo cidade. Máis pró-
ximo en Pontevedra capital.♦
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ao ciclismo
XOSÉ MANUEL SARILLE

No mundo occidental
prodúcese unha curio-
sa unanimidade sobre

o deporte. Desde a fundación
das modernas olimpíadas e a
invención dos deportes
actuais, todo o mundo, sen
distinción de ideoloxías, con-
siderou que este tipo de com-
petición era socialmente
beneficiosa. Agás algúns
ácratas, que negaban a saúde
que emana de gañarlles aos
demais, ao parecer.

O exercicio físico reporta
benestar, non hai dúbida.
Montar en bicicleta, navegar
en lancha, xogar cun balón e
nadar nun río é a mar de gus-
toso, despexa e fai ver con
maior simpatía a vida e os se-
mellantes. Quen practicara
deporte na adolescencia sabe
que forma a personalidade,
aguza a vontade e resulta
inesquecíbel. Mais sería inte-
resante que alguén desmonta-
se, se non está feito xa, esa
sublimación que construíu o
tal Barón de Coubertin coa
invención dos Xogos Olímpi-
cos e a radicalización da
competición, que é sobre todo
unha translación da ferocida-
de capitalista, da cobiza sen
límite, ao campo deportivo.
Porque é mentira considerar
que os primeiros xogos foran
os da Grecia clásica. Nada te-
ñen que ver. É como conside-
rar semellante o fútbol dos
nenos do barrio e o que
desenvolve o Real Madrid. E
claro que os países
comunistas reproduciron o es-
quema, pero habería que dis-
cutir se o comunismo foi algo
máis que unha desviación dos
ideais capitalistas, fundamen-
tados na idea de progreso.

E engánannos o
Coubertin e os seus
descendentes cando din que
os xogos son universais. Pó-
dese intuír que para determi-
nadas culturas resulte mons-
truoso, como nos comeza a
parecer xa tamén a nós ver
un home de carne e óso,
nada máis, subir un cumio
interminábel pedalexando so-
bre dúas rodas ás catro en
agosto. Até agora considera-
bamos, dun xeito desalmado
e brutal, que sempre ía poder
dar máis de si, el ou outros.
Como se un home fose
fisicamente indestrutíbel.

Gustabamos de Eddy
Merkx de cativos, e foi fasci-
nante alá polo 85 a nova pos-
ta en escena televisiva do ci-
clismo. Poucos anos despois
a valente reacción de Miguel
Indurain, farto de que o dro-
gasen como a un can para lo-
grar máis rendemento, acusa-
ba directamente ao público
da falta de piedade e aos em-
presarios de insaciábel vam-
pirismo. Despois suicidáron-
se outros. Hoxe
afortunadamente o ciclismo
parece que está nas últimas,
como o boxeo despois
daquelas tremendas hostias
que divertían as hienas.♦

Afirman que o desencontro se debe a ‘problemas locais’

PSOE e BNG dispostos a un pacto nos
33 concellos onde aínda non hai acordo

B.L.
“Construír unhas deputación
novas”. Ese é o reto que se mar-
caron socialistas e nacionalistas
en Lugo e A Coruña e o cerne
dos acordos. A tarefa comezaría
rematando coa práctica presi-
dencialista. Non hai que esque-
cer que até o de agora a Depu-
tación ía ligada ao seu presiden-
te. E foi así desde o século XIX.

O avance pode ollarse máis
nidiamente no pacto asinado po-
lo BNG e PSdeG-PSOE na Co-
ruña. O BNG logrou que todas
as atribucións da presidencia
que sexan delegábeis pasasen a
mans da Xunta de Goberno.

Para o BNG, o cambio leva
consigo unha maior responsabi-
lidade e unha participación
máis equilibrada das dúas for-
zas políticas na toma de deci-
sións, que pasan de ser exerci-
das por un órgano unipersoal
(ostentado por un só partido) a
un colexiado, no que teñen pre-
senza as dúas forzas.

A experiencia dos catro anos
anteriores serviulles aos socios
para avanzaren no reto de mu-
dar desde dentro a deputación
coruñesa, aínda que o acordo es-
tivo en suspenso até horas antes

de que o pleno elixise o socialis-
ta Salvador Fernández Moreda
como presidente.

O BNG pretendía ir máis alá
nesa descentralización do ente
provincial e demandaba a ce-
sión de competencias ás áreas
de goberno para o seu exercicio
en exclusiva. Áreas que socia-
listas e nacionalistas se reparten
como hai catro anos.

No acordo asinado en Lu-
go, con menos dificultades das
previstas, se temos en conta o
desencontro existente entre

ambas as formacións na capi-
tal tamén se fala de rematar
coa época presidencialista,
aínda que non se avanzou tan-
to na descentralización admi-
nistrativa como na Coruña.

Pero en Lugo o cambio, que
se escenificou xa na toma de
posesión do socialista Xosé Ra-
món Gómez Besteiro, pode aín-
da ser de maior calado que na
Deputación coruñesa. A perso-
nalidade do último presidente
lugués, Francisco Cacharro, e o
seu xeito de controlar a provin-

cia, con submisión ou expulsión
das tebras do poder, vai facer
que comece unha nova etapa
moi diferente.

Hai que ter en conta que,
amais diso, na Coruña existiu
alternancia na presidencia e, os
cargos da dereita, que goberna-
ron a de Lugo historicamente,
non deron asentado na provin-
cia coruñesa un poder tan uni-
persoal e caciquil pola impor-
tancia das súas cidades.

Aínda así o ritmo que que-
ren levar nacionalistas e socia-
listas para mudar as deputa-
cións non é o mesmo. Desde o
BNG, seguindo a tradición ga-
leguista, avogase pola súa de-
saparición, nestes tempos, pro-
gresiva. O PSOE, que ostenta,
por outra banda, as dúas presi-
dencia, vai máis a remolque.
Tanto por esta circunstancia
como pola indefinición política
na que sempre se situaron os
socialistas a respecto dos entes
provinciais.

No que si están de acordo ho-
xe ambas as organizacións, así
como os presidentes das deputa-
cións que encabezan é na necesi-
dade de procurar a coordinación
e a colaboración coa Xunta.♦

A primeira medida será poñerlle fin ao presidencialismo

Compromiso por unhas novas deputacións

Gómez Besteiro toma posesión da presidencia da Deputación de Lugo.

Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana o día que asinaron o Pacto de Goberno.   A . G . N .
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O golpe
CARLOS AYMERICH

O PP prepara o golpe definitivo á democracia. Apresentan-
do en Madrid unha conferencia do seu delegado en Galiza,
Alberto Núñez Feixóo, Mariano Raxoi anunciou que de ga-
ñar as próximas eleccións o seu partido proporá unha refor-
ma da lei electoral que asegure goberne o partido máis vo-
tado e que lles impida ás formacións pequenas conformaren
maiorías o condicionar gobernos. A Lei de partidos, a Lei
d’Hont e a manipulación do voto emigrante non lles chega.
Na mellor tradición da dereita española o que o PP quere é
unha lei electoral que lle permita gobernar sempre.

E se hai que pasar por riba da Constitución, pois
adiante. Salus publica lex suprema est e o ben de España
esixe que goberne a dereita. Por iso, que máis ten que a
vixente Constitución española estabeleza que o sistema
electoral ten que ser proporcional? Ou é que acaso lle in-
teresa a alguén que a regulación das eleccións autonómi-
cas sexa competencia de cadansúa asemblea lexislativa e
non das cortes xerais? E xa postos, non sería mellor que
os alcaldes e os presidentes de comunidades autónomas,
incluído o Portugal de José Saramago, sexan directamen-
te nomeados desde Madrid?

Porque diso é do que se trata. Para a dereita española
os conflitos néganse. E se despois de negados non se ave-
ñen a desapareceren por si sós, non é cousa de os resol-
ver: hai que agachalos ou chegado o caso suprimilos ao
custo que sexa. Así pois, se a complexidade social, polí-
tica e nacional do Estado español se traduce electoral-

mente na ausencia de maiorías absolutas, na existencia
de forzas nacionalistas e na necesidade de conformar go-
bernos de coaligación a alternativa do PP é, simplemen-
te, facer que a lexislación electoral actúe como barreira
que impida que a tal complexidade se vexa reflectida nas
institucións. A lei electoral debe estar protexida contra os
erros dun pobo que non sempre acerta cando vota, non
vaia ser que goberne quen non debe.

Mais se lamentábeis resultan estes anuncios do PP, o
preocupante é que outras forzas políticas non se dean sub-
traído da súa influencia. Que o PSOE se negue –despois de
obter o seu apoio para presidir o parlamento foral– a gober-

nar con Nafarroa Bai e permita gobernar en minoría a UPN,
a marca navarra do PP, testemuña a realidade dun contaxio
que xa constitúe un andazo en certos territorios dese parti-
do. Inzan os síntomas: as reiteradas e chamativas referencias
de José Luis Rodríguez Zapatero a “España” nas súas últi-
mas intervencións, a marca “Gobierno de España” coa que
o executivo estatal carimba as súas intervencións ou a resu-
rrección dun José Bono co que de paso reconciliarse cunha
igrexa oficial de cada vez ultramontana.

Uns e outros coincidirán, máis outro ano, na ofrenda
ao Apóstolo. Os demais ficamos citados, como cada 25
de xullo, na Quintana.♦

Loxicamente, con tan só oito ou
10 días dende o cambio, cualifi-
cado como histórico pola coali-
ción PSOE-BNG que gobernará
o organismo provincial nos vin-
deiros catro anos, non se pode
facer unha análise do traballo le-
vado a cabo pero si se pode facer
do que terán pendente socialistas
e nacionalistas neste mandato.

Sen dúbida, o traballo máis la-
borioso que terán que acometer
ambas as formacións será devol-
verlle a democracia á deputación e
desmontar o aparato clientelar que
durante un cuarto de século serviu
para consolidar a hexemonía dos
conservadores nesta provincia.

Ademais, o novo goberno
provincial terá que enfrontarse a
un bo fato de problemas herda-
dos e aos que, en ocasión, nin se
lles tentou dar solución porque
podería restar votos.

Un deles será o pagamento
do canon eléctrico ao Concello
de Chantada e a outros próxi-
mos, que se veu atrasando deli-
beradamente polo anterior presi-
dente e que semella queren aco-
meter agora os novos rexedores.

As cousas non fan máis que
comezar porque a iso haberá que
engadir o traspaso ao Sergas dos
hospitais de San Xosé e de San
Rafael, este último localizado en
Castro de Rei e nun lamentábel
estado de conservación, e que fo-
ron no seu momento verdadeiros
focos de pagamento de preben-
das clientelares, de aí que moitos
dos seus traballadores optaron
dende hai uns días por cambiar
de aptitude e, polo menos, fichar
no horario que lles corresponde.

Outro dos mortos herdados é
o Inludes, verdadeiro feudo con-
servador onde a oposición tiña
prohibida a entrada, cousa que
non vai suceder agora aínda que
o reformulamento que se terá

que levar a cabo deberá ser ben
fondo, ou por poñer outro exem-
plo, a granxa Gaioso Castro, na
que a entrega de seme de gando
vacún selecto se convertía nun

verdadeiro acto electoral ao que
só acudían os gandeiros selec-
cionados e fieis á causa.

A iso haberá tamén que en-
gadir a elaboración dunha nova

regulamentación interna que
permita unha democratización
da institución, buscar unha solu-
ción a esa entelequia cinexética
do Pazo de Tor; facer unha polí-

tica de persoal na que primen os
criterios de igualdade de opor-
tunidades e transparencia infor-
mativa; colaborar na posta en
marcha dos parques comarcais
de bombeiros ou mesmo impul-
sar a utilización do galego na
deputación.

Como se ve, moito traballo
para catro anos, pero que debe
acometerse, paralelamente coa
actividade diaria do organismo,
se se quere facer unha deputa-
ción democrática, participativa e
sobre todo, eficaz no seu servizo
aos lucenses.♦

Adeus Cacharro, adeus
ANTÓN GRANDE

A Deputación Provincial de Lugo conta por vez primeira, nos seus case
172 anos de historia, cun presidente socialista que vén substituír, por outra
banda, o interminábel mandato de 24 anos de Francisco Cacharro Pardo.

Lugo

O compañeiro
LOIS DIÉGUEZ

Se fósemos xentes de envexada cultura árabe compararíamos o
afecto sentido polo compañeiro coa ollada do beduíno cando na
tortuosa camiñada polo deserto comparte co acompañante o último
grolo da auga que lles fica. Non é a amizade o que hoxe queremos
cantar, senón o compañeirismo. Ese xeito antigo de compartir as
dificultades das batallas cando estas se daban corpo a corpo, de
xeito artesanal. Hoxe, ampliando a metáfora, poderíamos dicir que
as batallas son as liortas que se forman cando, por exemplo, temos
que repartir mando e poder. Cando hai que elixir a persoa máis
apropiada para exercer unha representación colectiva. O compa-
ñeiro ou compañeira, non o dubidará, e mirará con orgullo e ob-
xectividade para aquel ou aquela máis acaído á función a desen-
volver. Sinalará, sen dúbida, para o-a que ten ao lado. Este é, dirá.
Esta é a axeitada. E daquela veremos imediatamente ao beduíno
suorento a ofrecerlle a auga ao outro, e ese brillo de satisfacción
nos ollos asaetados polo ardente sol da area... Soño hoxe... soño.
Acontecía isto cando o reparto eran as dificultades e os traballos
para chegar ao horizonte amado e compartido. Amencer da idea
construída en roda artesanal de quen camiñaban á par. Mais agora,
o ego cultivado na nova sociedade fai pirámides no canto de mor-
nas espirais. E xa non vemos a quen nos acompaña co paso xusto
que formou. Poñerémoslle chatas e, nese espazo construído, mete-
remos a ambición sen o necesario couto ben murado. A historia
muda, si, cambia; agora si. E o compañeiro máis acaído será pisa-
do sen tan sequera o mínimo tremor dunha perfeba. A xente, sen
sabelo, continuará a enfrontar este deserto multiplicado.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Para a dereita española os conflitos néganse. E se despois de negados non
se aveñen a desapareceren por si sós, non é cousa de os resolver: hai que

agachalos ou chegado o caso suprimilos ao custo que sexa”

Alberto Núñez Feixóo, á esquerda, durante a pasada campaña das eleccións municipais en Ourense. A . G . N .



A aprobación da lei, aplaudida e
aceptada por todos os grupos po-
líticos e asociacións de mulleres,
salvo polo Partido Popular que
deu o seu apoio pero criticou a
nova normativa, supón a amplia-
ción dos dereitos e axudas eco-
nómicas que até o momento reci-
bían as vítimas da violencia de
xénero. Segundo o vicepresiden-
te da Xunta, Anxo Quintana, é
unha lei pioneira en Europa e en
España polo súa visión integral e
tratamento multidisciplinar. Un-
ha normativa que non supón “un
paso definitivo” pero que se con-
verte nun “instrumento necesario
e transcendental”. 

Esta lei pretende dotar a so-
ciedade galega dunha normativa
propia que se adapte ás caracte-
rísticas e necesidades da comu-
nidade. A lexislación galega só
reflectía esta cuestión no artigo
19 e 20 da Lei 7/2004 Galega pa-
ra a Igualdade de Homes e Mu-
lleres, o que era insuficiente da-

da a magnitude da problemática. 
Na súa elaboración partici-

paron máis de sesenta aso-
ciacións, colectivos, entidades e
institucións relacionadas coa
violencia de xénero en Galiza,
ademais das apartacións do po-
der xudicial, as forzas e corpos
de seguridade do Estado e os
medios de comunicación.

Galicia convértese grazas a
esta normativa na primeira co-
munidade na que a muller non
terá que denunciar o maltratador
para recibir as axudas pertinen-
tes. Un informe dos servizos so-
ciais ou sanitarios, a certifica-
ción dos servizos de acollida da
Administración Autonómica ou
Local, o informe do Ministerio
Fiscal que indique a existencia
de indicios de violencia ou o in-
forme da Inspección de Traballo
e Seguridade Social, serán sufi-
cientes para considerar que a
muller está a sufrir unha situa-
ción de violencia.

A lei recoñece distintas for-
mas de violencia que van máis
alá do dano físico e do entorno
da parella. Distingue entre vio-
lencia física, psicolóxica, econó-
mica, violencia sexual e abusos
sexuais, acoso sexual e o tráfico
de mulleres e nenas con fins de
explotación.

Medidas adoptadas

A nova Lei Galega para a Vio-
lencia de Xénero, definida polo
Goberno da Xunta como unha
proposta integral e transversal,
tenta fomentar a colaboración
entre as distintas institucións e
mellorar a coordinación e impli-
cación de todos os axentes so-
ciais partícipes e da sociedade en
xeral. Para isto aprobouse a cre-
ación dunha Comisión Interde-
partametal de Igualdade, a cons-
titución do Consello Galego das
Mulleres, o Observatorio Galego
da Violencia de Xénero, a elabo-
ración dun informe anual por
parte do Parlamento e a actuali-
zación e coordinación dos acor-
dos interinstitucionais.   

A Lei incide tanto na preven-
ción da violencia como na actua-
ción a posteriori a través da asis-
tencia e protección. A preven-

ción céntrase na sensibilización,
na investigación e na formación
en materia de igualdade, median-
te campañas informativas nos
centros de ensino, sociais, sani-
tarios, laborais, culturais e de-
portivos. O obxectivo básico e
inculcar na sociedade unha acti-
tude de rexeitamento cara este ti-
po de accións violentas. 

A nova normativa recolle
axudas económicas anuais ás
asociacións de mulleres para a
realización de actividades que
promovan a prevención, protec-
ción, asistencia e acompañamen-
to ás mulleres que sofren violen-
cia de xénero, así como activida-
des culturais e artísticas que po-
tencien a defensa dos dereitos da
muller. Os contidos dos medios
sociais e publicitarios tamén son
lexislados nesta normativa.

As actuacións de protección
e asistencia, segundo aspecto
que recolle a nova normativa,
aseguran a asistencia sanitaria e
psicolóxica gratuíta a todas as
mulleres maltratadas até a súa
rehabilitación total, ademais de
programas de atención psicoló-
xica para os homes que non se-
xan capaces de controlar a súa
violencia. 

A Xunta creará un Servizo de

Atención 24 horas e un Servizo
de Orientación Xurídica que ga-
rantirá a información e atención
xurídica especializada en materia
de violencia de xénero, ao que se
suma o dereito á asistencia xurí-
dica gratuíta das afectadas.

Para favorecer a integración
social e laboral das vítimas a
Xunta establece tamén axudas e
subvencións para as empresas
que contraten mulleres que so-
fren violencia de xénero e para
aquelas que decidan facerse autó-
nomas. Terán preferencia sobre o
resto da poboación nos progra-
mas de formación e de inserción
laboral que se poñan en marcha
dende a Administración e na ad-
quisición dunha vivenda de pro-
moción pública, favorecendo ás
mulleres con menos recursos ou
que teñen algunha discapacidade.
Estas medidas, que pretende aca-
dar a autonomía e independencia
da muller fronte o seu agresor,
compleméntanse cunha presta-
ción económica periódica. 

Os fillos da vítima tamén son
beneficiados desta lei, que per-
mite a escolarización inmediata
dos rapaces e establece axudas
para os gastos escolares, trans-
porte, comedor e actividades ex-
traescolares.♦
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O25 de xullo conmemoramos o Día
da Patria Galega, unha data de

fondo contido histórico que supón, en
palabras de Castelao, “a festa maior
de Galicia, a festa de todos os gale-
gos” e na que comparto con vos a cele-
bración da nosa realidade nacional.

Todos xuntos traballamos cada
día para construír e mellorar o

país a partir dos nosos sinais de iden-
tidade, a cultura propia, a lingua e o
sentimento de nación, xa que un pobo
só pode manter o seu lugar no mundo
cando defende e se afirma nas carac-
terísticas que lle son propias e que o
fan existir como tal, e cando exerce
un nacionalismo asentado nos princi-
pios da solidariedade e o respecto á
diferencia. A convivencia con outras
culturas enriquécenos e danos no-
vos azos para construír unha Galiza
máis moderna, igualitaria e xusta.

Éeste un día de memoria e de ilu-
sión, no que ollamos cara o pasa-

do para decidir o rumbo do noso futu-
ro nacional, honrando ós nosos de-
vanceiros e renovando o compromiso
de manter a súa herdanza para as xe-
racións vindeiras, pola Galiza de on-
te e de mañá, pola Galiza de sempre.

Este día será unha xornada de le-
dicia na que unha vez máis, as ga-

legas e galegos reivindicaremos con
orgullo os nosos símbolos e a nosa
identidade como nación. Como xa nos
lembraban as Irmandades da Fala no
Día de Galiza de 1934: 

‘No intre en que morrera o lume
dos nosos fogares, no intre en

que os recunchos da nosa galeguida-
de esmorecesen na sombra, no intre
en que esquecésemos a nosa Lingua e
a nosa Tradición, a nosa Terra xa
non sería a nosa Terra. E nós xa non
seríamos nós, nin seremos ninguén.”

Estimados veciños e veciñas:
ACTOS EN POIO
Día 24 de Xullo, ás 21h na
Casa Consistorial de POIO:

- Entrega de bandeiras galegas ós
veciños/as e asociacións.
- Conferencia: “O Día da Patria
Galega”, Xosé Luís Bará Torres,
Director Xeral de Creación e
Difusión Cultural.

Día 25 de Xullo, ás 12h: 

- Celebración do Día da Patria
Galega en Santiago de Compostela.

Todos aqueles veciños/as que desexen
unha bandeira poderán solicitar unha

por domicilio no Concello ou chamando
ós teléfonos 986 770 001, 986 770 038 ou
986 771 300, indicando nome e enderezo.
Entregaranse bandeiras ás primeiras
cen solicitudes.

O Alcalde,
Luciano Sobral Fernández.

Concello de POIO

Na elaboración participaron máis de 60 asociacións

A nova lei contra a violencia de xénero amplía os
dereitos e recursos económicos destinados ás mulleres

LORENA OTERO
O Parlamento galego aprobou por unanimidade o pasado
martes a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento In-
tegral da Violencia de Xénero. Esta lei, caracterizada polo
seu carácter integral e multidisciplinar, que abarca a vio-
lencia de xénero dende todos as partes implicadas, céntra-
se na prevención, sensibilización, asistencia e protección.
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O 12 de xullo de 2004 Ana Ma-
ría López Calvete, procuradora
dos tribunais, en nome e repre-
sentación de César Vázquez
Romero e baixo a dirección téc-
nica do avogado ourensán Xoán
Salgado Requeixo, interpuxo
unha querela criminal polo su-
posto delito de apropiación in-
debida contra Benigno Moure
Cortes no Xulgado de Instru-
ción de Ourense.

No procedemento aberto
pola demanda dábase como fei-
to que o 8 de xullo do 1998, na
residencia xeriátrica Os Gozos
da Fundación San Rosendo, no
concello de Pereiro de Aguiar,
ingresou o matriomonio forma-
do por Edelmiro Nogueira Vi-
llanueva e María Vázquez Co-
bela, procedentes do seu domi-
cilio no Carballiño “dada a difi-
cultade para atendérense e a si-
tuación de abandono apreciada
polos seus veciños”. Xa no mo-
mento de abandonar a vivenda
carballinesa “o marido sufría
demencia senil” e María Váz-
quez “non era capaz de mobili-

zalo, durmindo por isto nun
colchón no chan da vivenda”.
Dende o primeiro momento do
seu ingreso na residencia, hou-
bo por parte da muller “unha
mala adaptación ao centro, que-
rendo volver á súa casa e levar
con ela o seu marido”.

A demencia senil de María
Vázquez fixo que o 20 de fe-
breiro de 1999 Moure dirixiuse
ao fiscal da Audiencia Provin-
cial de Ourense un escrito “por
se a súa doenza puidese presu-
poñer causa de incapacidade
prevista no artigo 211 do Código
Civil”. Con el presentou dous
informes, un dos médicos Xosé
Ignacio Castelo Villanueva, di-
rector da residencia, e M. Igle-
sias adiantando o xuízo clínico
de que María Vázquez podía pa-
decer unha “demencia incipien-
te”, e outro asinado por Pilar
Rodríguez, asistente social da
Fundación San Rosendo, salien-
tando a “mala adaptación ao
centro” xa que “está constante-
mente a carón do seu marido,
non participa en ningunha acti-

vidade e quere volver á súa casa
e levar o home”.

Diante deste escrito, o fis-
cal solicitou o 20 de febreiro
de 1999 a tramitación da inca-
pacidade de María Vázquez e
practicáronse varias dilixen-
cias. O 22 de xullo de 1999, o
xefe do posto da Garda Civil
do Carballiño, tenente Xoán
Ramón Estévez Cuña, infor-

mou a fiscalía de que “á dita
señora só lle consta un fami-
liar, sendo este un sobriño, fi-
llo do seu irmán Cesáreo, xa
falecido”. Este sobriño resul-
tou ser César Vázquez Rome-
ro, enxeñeiro industrial, naci-
do no Irixo o 5 de febreiro de
1947 e residente en Palamós
(Girona), e, o 7 de marzo de
2000, diante do fiscal da Au-

diencia de Girona, Henrique
Barata Partido, este único fami-
liar manifestou interese porque
se promovese o expediente de
incapacidade da súa tía e mos-
trouse disposto a aceptar “o car-
go de defensor xudicial e, no
seu caso, de titor” desta.

En maio de 2000, a médico
forense María Xosé de la Fuen-
te Pérez desprazouse á Residen-

Benigno Moure posúe balnearios e varios centros de atención a maiores

O presidente da Fundación San Rosendo
será xulgado por apropiación indebida dos bens
dunha parella de anciáns discapacitados

PERFECTO CONDE
Benigno Moure, fundador e presidente da Fundación San
Rosendo, está a piques de ser xulgado por apropiación in-
debida e estafa. Supostamente, apoderouse de máis de
medio millón de euros en cartos que tiña o matrimonio
formado por Edelmiro Nogueira Villanueva e María Váz-
quez Cobela na sucursal de Banesto no Carballiño, e tamén
de varias casas e terreos que posuían no concello do Irixo. 

No círculo, Benigno Moure.

Cando estaba a rematar a déca-
da de 1970, o sindicalista ou-
rensán Etelvino Blanco, vetera-
no loitador da CIG, xa tiña cla-
ro quen era o cu-
ra Benigno Mou-
re. Daquela era a
principal cabeza
visíbel de Cáritas
en Ourense e es-
taba empezando
a estender o seu
actual imperio de
residencias, bal-
nearios e outros
estabelecementos privados teo-
ricamente adicados á atención
social de persoas maiores, dis-
capacitados e persoas depen-
dentes en xeral.

Blanco foi quen de presen-
tarlle unha demanda por supos-
tas iregularidades laborais co-
metidas por Moure baseándose
nas declaracións asinadas que
lle deran varios traballadores

que informaban, ademais, de
que nas residencias que estaban
comenzando a andar, estaban
rexistrándose casos de mala

asistencia que
comprendían ,
entre outras cou-
sas, o consumo
de alimentos en
mal estado que
lles estaban sen-
do subministra-
dos ás persoas
acollidas nesas
residencias. Era

o principio da década do 1990.
Daquela Moure xa gozaba dun-
ha gran protección por parte
dos poderes políticos e admi-
nistrativos. Era pública e noto-
ria a súa amizade con Manuel
Fraga, que acababa de ocupar a
presidencia da Xunta, ou con
Xosé Luís Baltar, case eterno
presidente da Deputación de
Ourense.

O xuíz encargado de subs-
tanciar a demanda presentada
por Blanco arquivou o caso.
Pola contra, a que foi presenta-
da contra el por Moure, por di-

famación e calumnia, tivo me-
llor sorte nos tribunais. O sindi-
calista da CIG foi condenado a
10 meses e a pagar unha multa
que pasaba do millón de pese-

tas da época. A raíz deste suce-
so, Cáritas decidiu desvence-
llarse de Moure, que quedou
con toda a “obra social” que xa
tiña montada integrándoa na
Fundación San Rosendo, que el
mesmo creou e pasou a presidi-
la con este propósito.

Moure non foi o único que
artellou o que hoxe é a Funda-
ción San Rosendo. O arquitec-
to ourensán Luís Chao, daque-
la senador do PP, foi un dos
seus protectores políticos e so-
ciais e o mesmo Fraga tardou
pouco en outorgarlle a Medalla
Castelao. Todo isto, ademais,
adobiado con subvencións que
lle foron prestando a Xunta, a
Deputación de Ourense e os
concellos gobernados polo PP
para que a obra social de Mou-
re fora medrando até o medio
cento de residencias e centros
de diversa índole que explota
actualmente.♦

Unha carreira á sombra de Fraga e Baltar

Fraga tardou pouco

en outorgarlle

a Medalla Castelao.

Manuel Fraga.
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cia Os Gozos para recoñecer a
María Vázquez e no seu infor-
me fixo constar que se mobili-
zaba en cadeira de rodas debido
a “unha situa-
ción de invalidez
secundaria, a un
cadro de Parkin-
son e fractura de
cadeira” e que
presentaba “un
deterioro cogni-
tivo importante”,
polo que con-
cluía que a pa-
ciente padecía
“un transtorno
mental orgánico
en evolución que
lle afecta á súa
intelixencia e á
súa vontade, sen-
do incapaz de re-
xer a súa persoa e os seus bens”.

En consecuencia, o fiscal
presentou demanda de xuízo, o
19 de xuño do 2000, solicitando
a declaración de incapacidade
de María Vázquez, que pasou a
ser procesada polo Xulgado de

Primeira Instancia número 5 de
Ourense. Outro médico forense,
Xosé Fidel González Sagrado,
recoñeceu de novo a paciente e

valorou o seu
estado dicindo
que “presenta
un estado clíni-
co compatíbel
cunha demen-
cia” e que “non
pode realizar
por si mesma os
actos propios do
seu autogober-
no e do goberno
dos seus bens”.
O 13 de novem-
bro de 2001, o
xuíz ditou sen-
tenza declaran-
do incapaz e de-
terminando o

réxime de tutela de María Váz-
quez. Para exercer a súa titoría
foi nomeado o seu sobriño Cé-
sar Vázquez. Antes de todo isto,
xa falecera o 29 de xullo de
2000 o marido da incapacitada,
Edelmiro Nogueira.♦ Balneario da Arnoia, da Fundación San Rosendo.

O titor, César Vázquez, o primeiro
que fixo foi trasladar a súa tía a vi-
vir con el en Palamós, non sen sor-
tear antes unha forte oposición por
parte de Benigno Moure e da súa
fundación. Foi cando empezou a
destaparse a torra-
da. Dende o mo-
mento en que o
matrimonio de in-
capacitados ingre-
sou na residencia
Os Gozos, a fun-
dación cobroulles
todos os meses
cantidades que
empezaron sendo
de 164.808 pesetas
no mes de xullo de
1998 e acabaron
convertidas en
926,80 euros en
febreiro do 2003.
Polo camiño hou-
bo cobros men-
suais de 278.000
pesetas, en xullo
de 2000, e, a maio-
res, San Rosendo e
Moure, sen que se
saiba por que con-
cepto, executáron-
lles cobros de
637.892 pesetas
( 2 6 / 0 5 / 1 9 9 9 ) ,
139.000 pesetas
( 0 4 / 0 9 / 1 9 9 9 ) ,
651.570 pesetas
(13/09/2000) e
1.500.000 pesetas (11/05/2001). A
suma total ascende a 80.509,12
euros. Durante o tempo que pasa-
ron na residencia Os Gozos, Edel-
miro Nogueira e María Vázquez
ingresaron na conta 273 0873018
300 0000981, que tiñan aberta na
sucursal do Banesto no Carballi-
ño, os 103.810,18 euros que foron
percibindo polas pensións que lles
corresponderon.

Segundo recolle a demanda
presentada contra el, Moure co-
menzou a apoderarse, sen causa

ningunha que o xustificara, dos
bens que eran propiedade da pare-
lla “aproveitando o estado no que
se atopaban e no que non se perca-
taban de nada (demencia senil de
ambos os dous)”. Foi así como

dende citada conta
bancaria foron
t r a n s f e r i d o s
180.303,63 euros
a unha conta a no-
me da Fundación
San Rosendo o 24
de agosto de 1999.
O mesmo día
efectuouse outra
transferencia por
importe de
270.455,44 euros
á mesma conta de
Ran Rosendo. En-
tre o 20 de setem-
bro e o 15 de de-
cembro do 2000,
mediante catro or-
des de pago distin-
tas, saíu da conta
do matrimonio
outro total de
5.390,01 euros e
finalmente, o 19
de decembro de
2001, a conta da
parella sufragoulle
á Fundación San
Rosendo un pago
de 45.003,79 eu-
ros. En total,
501.152,87 euros.

Por se isto fose pouco, Mou-
re aínda preparou e levou a cabo
a venda da vivenda que tiña Ma-
ría Vázquez no noveno andar da
rúa Curros Enríquez, 63, do Car-
balliño, que foi adquirida oficial-
mente por Antonio Obiols Porta
en 42.071 euros, aínda que na de-
manda presentada contra Moure
dise que hai coñecemento de que
o prezo real foi de 54.091,08 eu-
ros. Esta compra-venda foi leva-
da a cabo a través da inmobiliaria
Ceryber do Carballiño.

Moure aínda vendeu máis
cousas que pertenceron ao matri-
monio. Entre elas, as leiras deo-
minadas Seixo e Curro situadas
no lugar de Lebosende, compra-
das supostamente por Xulián
Fernández Blanco e Bieito Siei-
ro. O cura tamén se quedou co
importe dunha casa en Lebosen-
de que foi expropiada para en-
sanchar a estrada. Outros bens
situados no Irixo e que eran pro-
piedade de María Vázquez (ca-
sas, terreos rústicos e hórreos)
foron mesmo malvendidos por
Moure, e algúns dos comprado-
res resultaron ser Carme Villa-
verde, Agustín López e María
Dolores Dejuanez Dobarro.

Apropiación indebida e estafa

Ao falecer María Vázquez, o 25
de xuño de 2003, cando tiña 86
anos, foi declarado o seu herdei-
ro abintestetado o seu sobriño
César Vázquez, que agora acusa
a Moure de apropiación indebi-

da e estafa, delitos que están pe-
nados polos artigos 252 e 248 e
seguintes do Codigo Penal.

O acusado deféndese dicin-
do que os cartos e as propieda-
des do matrimonio fóronlle ce-
didos á Fundación que el preside
polo matrimonio afectado, pero
a acusación sostén que a aparen-
cia de legalidade que trata de dar
o imputado “dificilmente pode
sosterse  se temos en conta a si-
tuación na que se atopaba o ma-
trimonio no momento do seu in-
greso na resiencia xeriátrica”.
Foi precisamente Moure o que
motivou a incapacidade legal de
ambos os dous aínda que, pouco
máis tarde, lle comunicara por
escrito ao xuíz que non lle cons-
taba “a presunta incapacidade da
interna, nin sequera que se pro-
movese expediente de incapaci-
dade”. O que si consta é que,
dende que soubo que María
Vázquez tiña un herdeiro legal,
César Vázquez, Benigno Moure
e a Fundación San Rosendo apo-

deráronse dun total que sobran-
cea amplamente o medio millón
de euros dunha maneira pola
que agora terán que responder
nun próximo xuízo.

Inicialmente, tamén foi impu-
tado neste preito Xosé Luís de la
Iglesia Santos, daquela director
da sucursal de Banesto no Carba-
lliño, de onde saíron os cartos do
matrimonio, pero logo foi descar-
tada a súa imputación polo xuíz
instrutor do caso, Antonio Piña
Alonso. Non correu a mesma sor-
te o notario de Ourense Alexo Ca-
latayud Sempere, que aínda tivo
que declarar o 18 de xuño como
imputado pola súa controvertida
actuación en documentos públi-
cos que foron promovidos por
Moure en relación cos cartos e
outras propiedades de Edelmiro
Nogueira, coronel retirado do
Exército, e María Vázquez.

O caso, que será visto en xuí-
zo público probabelmente antes
de que remate este ano, aínda ha
dar moito maís que contar.♦

O matrimonio pagou
máis de 80.000 euros na residencia Os Gozos

Etelvino Blanco, sindicalista da CIG,
xa se enfrentara a Benigno Moure,
daquela responsábel de Caritas en
Ourense, a finais da década dos 70.

Segundo

a demanda,

Moure comenzou

a apoderarse,

sen causa ningunha

que o xustificase,

dos bens que eran

propiedade

da parella

‘aproveitando

o estado no que se

atopaban e

no que non se

percataban de nada

(demencia senil

de ambos os dous)’



Centos de parellas que queren
casar polo civil no período esti-
val vense na obriga de comezar
os trámites como mínimo un ano
antes co fin de elixir a data e a

hora desexada, sempre e cando
se trate dun lugar de moda. O
Castelo de Soutomaior e o pazo
de Castrelos, en Vigo, son os lu-
gares preferidos no sur.

Dende o mes de xuño está
aberto o prazo de inscricións
para casar en Castrelos no 2008,
xa que o pazo está ocupado até
finais de ano. Dende o concello,
aseguran que de non haber datas
libres ofrecen alternativas. Nas
salas da casa consistorial a es-
pera non se alonga máis de tres
meses. A celebración das ceri-
monias no pazo Quiñones de
León limítase aos sábados, que
non sexan festivo nin véspera de
festivo, en cinco quendas. No
caso das salas da casa consisto-

rial, as vodas teñen lugar os
venres, que non coincidan en
festivo, en dúas quendas. En
ambos os dous casos, o Conce-
llo de Vigo encárgase da am-
bientación musical, dos orna-
mentos florais e dun obsequio
ao matrimonio de balde.

O Concello da Coruña é un
dos que máis vodas civís acolle
de Galiza. Non obstante, a es-
pera non é tan longa como en
Castrelos, “o normal é reservar
cun mínimo de dous meses de
antelación”, manifestan dende
o concello.

No caso do Castelo de Souto-
maior, a espera alóngase por mor
da cantidade de vodas que se ce-
lebran ao ano, máis de 200. Ma-
lia que pertence á Deputación de
Pontevedra, é o Concello de
Soutomaior a entidade que se en-
carga da tramitación xunto coa
Pousada, hotel explotado dentro
do recinto. O castelo acolle tanto
vodas civís como relixiosas, caso
no que a espera se reduce de xei-
to considerábel. De non tratarse
de veciños do concello, só é po-
síbel casar no Castelo de Souto-
maior se o banquete se celebra
nas instalacións da Pousada.
Dende o hotel explican que ape-
nas quedan días libres para cele-
brar a voda no próximo verán. 

O caso contrario a Castrelos
e ao Castelo de Soutomaior re-
preséntao o Concello de Ponte-
vedra. “En Pontevedra un par de
meses antes de casar incluso che
deixan elixir data e hora, póñen-
che todo a túa disposición”,
apunta unha parella de veciños
de Soutomaior logo de que a lon-
ga espera lle impedise casar no
castelo do municipio.

O Concello de Vilagarcía de
Arousa tampouco pon trabas ás
cerimonias. Mon Reiriz, respon-
sábel de protocolo, é o encarga-
do de facilitar todo tipo de orna-
mentos para as celebracións. En
Vilagarcía, casan “calquera día
do ano e a calquera hora”.

Os residentes de Soutomaior
láianse polas molestias
causadas nas celebracións

Os habitantes de Lourido e de
Moreira, barrios situados a carón
do castelo, amosan o seu descon-
tento coa xestión da fortaleza.
Láianse polos ruídos ocasiona-
dos nas celebracións até altas ho-
ras da madrugada. “En máis dun-
ha ocasión chamamos a policía
polo estouro dos foguetes de ar-
tificio, os berros e a música. Se
eu montase unha festa na casa a
ese volume, viña a policía ense-
guida”, apunta Silvia Fernández,
que recoñece que os veciños non
denuncian o caso porque “dá
postos de traballo”. 

O malestar dos habitantes de
Soutomaior vai máis alá. Hai
anos, os censados no concello en-
traban de balde ao castelo, pero
agora, vense na obriga de ter que
pagar para acceder ao recinto.
Quéixanse por ter que pagar para
ver que apenas está coidado. “O
interior está completamente ba-
leiro quitado a sala de xuntas na
que se reúnen as autoridades”.♦

Nº 1.277 ● Do 19 ao 25 de xullo do 2007 ● Ano XXX

A Xunta Xera l de accionistas de Promocións Cultura is G a legas
SA , celebrada o día 7 de xullo de 2007 , decidiu convocar unha
Ampliación de C apita l de até un millón de euros, cun va lor nomi-
na l de 15 euros por acción, cun período de subscrición que va i
do 8 de xullo ao 30 de setembro de 2007 , por un tota l de
65 .250 accións de 15 euros.

En aplicación das competencias delegadas previstas no artigo
153 da vixente Lei de Sociedades Anónimas e do158.2 en mate-
ria de comunicación aos accionistas, o ca lendario da ampliación
será o que segue:

1º prazo: O s señores accionistas poderán exercer o dereito
de subscrición até o 31 de agosto de 2007 , podendo adquirir 3
accións por cada 2 que posúan, de acordo coas previsións lega is
e estatutarias.

2º prazo: O  dereito de adquisición preferente para as ac-
cións que quedasen sen subscribir no prazo anterior poderá ser
exercido libremente polos actua is accionistas do 1 ao 15 de se-
tembro.

3º prazo: No suposto de resultar unha subscrición incomple-
ta , de acordo co artigo 161 da Lei, quedaría aberto un terceiro
prazo ao público para a adquisición externa do 16 ao 30 de se-
tembro.

O  desembolso deberá rea lizarse en metá lico, pagadeiro até
en tres prazos, con data límite até o 30 de decembro de 2007 .

Rematados os distintos prazos, as accións dispoñíbeis serán
ofertadas mediante anuncio no semanario A Nosa Terra .

En Vigo, a sete de xullo de 2007 .

O  Consello de Administración
M iguel Barros Puente

Presidente

A NOSA TERRA PR O M O CI Ó NS CULTURAIS G ALEG AS SA

■ CONTADO:
—Mediante cheque emitido a favor de Promocións Culturais Galegas SA.
— Mediante ingreso nas contas 2091-0501-61-3040038976 de Caixa Galicia
ou 2080-0000-79-0040233801 de Caixanova ambas de Vigo, especificando
“Ampliación de Capital Social Promocións Culturais Galegas SA 8/07” e nome,
enderezo e NIF de quen o fai.

■ DOMICILIACIÓN ATÉ 3 PRAZOS.
Contra o ingreso emitirase resgardo provisorio até a entrega dos títulos.
Prezo de cada acción: 15 euros.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben
nas oficinas de A Nosa Terra, sitas na rua do Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

Forma de pagamento

Sr. Director: 

Rógolle que a partir da data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións

da seguinte forma: ........ mensalidades de ........................... euros cada unha.

TITULAR DA CONTA

Nome ............................. Apelidos .....................................

........................................ N.I.F. ..........................................

Enderezo .............................................................................

C.P. ................................ Localidade .................................

Provincia ........................ Teléfono .....................................

Profesión .............................................................................

Banco/Caixa ........................................................................

Axencia Nº .....................Enderezo ....................................

.............................................................................................

Localidade .....................Provincia .....................................

........................... a ............ de ............................ de 1999

Asinatura

ampliación de capital

O Castelo de Soutomaior é unha das paraxes máis solicitadas

Até un ano de espera para casar polo civil
MARÍA OBELLEIRO

De nada serven os preparativos de última hora para casar nos luga-
res máis emblemáticos de Galiza. Para ter a posibilidade de elixir da-
ta e hora, paga a pena organizar a cerimonia como mínimo un  ano
antes da celebración. O pazo vigués Quiñones de León, no parque de
Castrelos, e o Castelo de Soutomaior son os lugares máis reclamados
para celebrar cerimonias civís que non chegan aos quince minutos de
duración. Os interesados denuncian que malia a gran demanda
para casar nesas paraxes, as autoridades non amplían os horarios.

Castelo de Soutomaior.



O sistema de embarque proposto
permite usar a planta rasante e
dúas en altura, grazas a unha edi-
ficación simple e aberta que faci-
lita a visualización da carga. Este
sistema modular é especialmente
apto para a estiba de automóbeis.
A empresa Citroën é unha das
que máis presión están a axercer
na actualidade para que o peirao
de Bouzas seña ampliado. 

A estrutura de pisos permiti-
ría triplicar a carga e compaxinar
o embarque de coches co de con-
tedores. Os expertos consultados
indican, non embargante, que a
factoría automobilísitica precisa-
ría dunha liña de tren que unise
Bouzas co ramal de Guixar. Hai
xa máis dunha
ducia de anos, a
Autoridade Por-
tuaria estudou o
proxecto de ex-
tender esta liña,
que daquela che-
gaba ao Berbés,
até Bouzas, mais
o que realmente
se fixo foi anular
a parte que xa
existía. O tránsito
nocturno, consi-
deran os expertos,
sería compatíbel
coa humanización
actual da zona. A
liña de ferrocarril
permitiría a saída de vehículos
en dirección á meseta, reducindo
o a cada máis problemático e en-
carecido transporte por estrada.

O aterrado do Areal
reduciría á metade
a superficie de embarque

Tanto a Cámara de comercio lo-
cal, como algúns empresarios,
donos de iates e parte da clase
política veñen reclamando outro
aterrado na cidade, neste caso no
Areal, que abranguería 120.000
metros cadrados de superficie.

Os expertos consultados con-
sideran, porén, que esta obra
anularía varios dos peiraos ac-
tuais, con capacidade para o atra-
que de até seis grandes buques.
Os técnicos consideran que, co
aterrado anunciado gañaríase su-
perficie para almacéns, pero a
cambio só habería espazo para o
amarre de tres barcos, como má-
ximo.

Esta análise baséase, en par-
te, na experiencia do Berbés, on-
de, a pesar do recheo realizado,
hoxe a zona está de novo satura-
da. “En cinco anos, comentan os
técnicos, saturaríase tamén o
Areal e todo para poñer alma-
céns que non necesitan estar ao

lado do mar”. Apúntase, neste
sentido, que o porto seco de Sal-
vaterra está a acoller xa naves
frigoríficas, caso das de Vieira,
antes situadas no porto marítimo.

Xa non veñen os buques
conxeladores

O cambio de práctica dos gran-
des buques conxeladores é outro
dos datos tidos en conta nesta
análise. Na actualidade, os bu-
ques que antes usaban para o
atraque os portos de Redondela,
Guixar ou Cangas, xa non reali-
zan este labor, posto que descar-
gan no mesmo país onde pescan
e trasladan a mercadoría en gran-

des mercantes ou
en contedores
que logo distri-
buén até os pun-
tos de destino.
Esta nova prácti-
ca fai tamén in-
necesarios os no-
vos aterrados
previstos. 

O recheo
anunciado do
Areal podería
anular, por outra
parte, a zona de
descarga de froi-
ta, unha estiba
que xera un bo
número de em-

pregos e que si debe realizarse
na zona inmediata ao desembar-
co, por necesidades da inspec-
ción sanitaria. 

Os expertos piden un ordea-
mento da zona que elimine os al-
macéns do Areal, actualmente
sen uso e que ocupan unha su-
perficie de 100.000 metros ca-
drados. As empresas que mante-
ñen as naves con carácter ocioso,
ampáranse na vixencia das súas
concesións. Técnicos consulta-
dos indicaron que “non ten senti-
do manter alí naves baleiras ou
naves para madeira que poderían
estar noutro lugar. As conce-
sións, asinadas no seu día a se-
senta ou setenta anos, deberían
ser renegociadas”.

O porto de iates ‘ameaza’ a
actividade portuaria 

Por último, fontes do sector pi-
den a mobilización dos consig-
natarios para evitar que o peirao
de Comercio, usado na actuali-
dade para o desembarque de
froita, e o Transversal, destinado
ao embarque de granito, non se-
ñan eliminados para a constru-
ción do novo porto de iates. O
porto perdería, din, actividade
produtiva e postos de traballo.♦
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Varios expertos analizan o plano de reforma do porto de Vigo

Bouzas podería triplicar a superficie
de embarque sen necesidade de aterrados

A.N.T.
Un sistema de módulos, que permite utilizar tres níveles de
altura, faría incrementar a superficie de embarque no ac-
tual porto de Bouzas (Vigo) sen necesidade de acometer un
novo aterrado da ría. Este método funciona xa con éxito no
porto de Barcelona. Varios expertos, consultados por A No-
sa Terra, analizan criticamente as propostas de reforma do
porto de Vigo, tanto na zona de Bouzas, como na do Areal.

O aterrado

do Areal serviría

para pouco.

En cinco anos

estaría saturado

como sucedeu

no Berbés.

Peirao do
Areal

Peirao
Transversal

Peirao do Comercio

ATERRADO PREVISTO NO AREAL
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DANI ÁLVAREZ / BILBAO
A guerra larvada entre os par-
tidarios de Imaz e Egibar den-
tro do PNV estoura nos medios
logo de que o presidente do
partido criticase o lehendaka-
ri. A perda de votos nas muni-
cipais, as acusacións de irregu-
laridades en Guipúscoa e as di-
ferenzas estratéxicas en canto
aos pactos e aos pasos políticos
enturba os meses previos ao
vindeiro congreso do partido.

A división que existe no PNV é
un segredo a voces. A ninguén se
lle oculta que o partido hexemó-
nico en Euskadi funcionou ao
longo da historia coma un péndu-
lo (recomendábel o libro O Pén-
dulo patriótico do mestre da
UPV Ludger Mees sobre este
particular) que flutuaba entre a
ruptura institucional con España
ou o pactismo máis fiel en fun-
ción do momento. O mesmo Xa-
bier Arzalluz foi capaz de pactar
con José María Aznar e pouco
despois con Euskal Herritarrok
para levar adiante o fracasado
pacto de Lizarra. Pero coa xubi-
lación do histórico líder, e tras a
aprobación en Euskadi do cha-
mado Plano Ibarretxe, as dúas al-
mas do partido confrontaron de
xeito descarnado. Vai para catro
anos que o pactismo de Josu Jon
Imaz derrotou o soberanismo de
Joseba Egibar, nunha batalla que
deixou fondas feridas, algunhas
máis importantes no plano perso-
al que no propio plano polítiico.

De todos é sabido que na polí-
tica as diferenzas de ideario poden
chegar a esquecerse, pero o nava-
lleo persoal xamais se esquece, e
algo diso ocorre no PNV. Imaz ga-
ñou por un só voto aquela loita e,
desde entón, os seguidores de Egi-
bar estiveron revolvendo para de-
bilitar a posición do actual presi-
dente do Euskadi Buru Batzar
(EBB), entre eles o propio Arza-
lluz. Mais había unha figura que
era incuestionábel, polo menos en
público, que era a do lehendakari.
Juan José Ibarretxe aparecía como

a única figura de consenso no
PNV, o único capaz de solucionar
as crises graves e, sobre todo, co-
mo o grande activo electoral do
partido. O único de feito, incluso
con capacidade de arrastre máis
alá do nacionalismo institucional.
Ibarretxe corneou nas urnas a Jai-
me Mayor Oreja e Nicolás
Redondo Terreros, e deixou a re-
presentación da  esquerda abertza-
le no parlamento reducida á míni-
ma expresión.

Pero a división interna do
PNV acabou por ter repercusións
electorais, e tanto nas autonómi-
cas de 2005 como nas pasadas
municipais, o partido colleitou
menos votos dos que se agarda-
ban. Isto non se pode explicar só
pola estratexia de Imaz de ache-
gamento aos socialistas (apenas
tivo un reproche para con José
Luis Rodríguez Zapatero ou Pat-
xi López desde que preside o
EBB) porque os casos de corrup-
ción en Guipúscoa, que salpica-
ron o sector de Egibar, tamén

desmobilizaron as súas bases.
Sexa como for, Imaz observa que
agora toca que o PNV se entenda
co socialismo español, e Egibar
cre que hai que loitar polo reco-
ñecemento do dereito a decidir
dos vascos tras o portazo que re-
cibiu o novo Estatuto en Madrid.

O incómodo Ibarretxe

Por medio estivo o proceso de
paz, no que o PNV exercía de
acompañante e facilitador, pero
unha vez fracasado este, os na-
cionalistas democráticos deben
trazar un novo carreiro. Aí emer-
xía de novo Ibarretxe, que é unha
figura incómoda para os socialis-
tas e para a esquerda abertzale
porque é o único que di cousas
que pensan moitos vascos, de aí o
seu tirón. O lehendakari vén ase-
gurando que en setembro retoma-
rá a iniciativa se non hai novida-
des, porque non se lle pode deixar
o bastón de mando á ETA. Para
iso podería retomar o proxecto de

novo Estatuto, ou ben impulsar
unha consulta popular (non con-
fundir con referendo, pois só ten
valor político, non lexislativo; o
referendo debería ter unha autori-
zación que xamais terá).

Ante iso, Imaz publicou un
artigo o 15 de xullo na prensa
(tamén na anti-abertzale) no que
cuestionaba a utilidade dunha
consulta que podería ter “efectos
diabólicos” se non hai un acordo
previo entre os partidos porque
lle daría oxíxeno á ETA. O reca-
do vai dirixido a Ibarretxe e aos
seus socios, Eusko Alkartasuna e
Ezker Batua. O terremoto políti-
co é de grandes dimensións pero
faltan varias claves por coñecer:
Por que este artigo e por que
agora? ¿Estamos ante unha es-
tratexia de Imaz destinada ao
proceso interno de reelección de
cargos que culmina en decembro
e no que se podería retomar o
pulso entre el e Egibar? Trátase
do xesto definitivo para conten-
tar o PSOE?

O artigo parece precipitado
porque, se ben a consulta era
un compromiso electoral do
tripartito, tamén estaba presen-
te na anterior lexislatura, e non
a houbo. Non hai prazos nin
tan sequera pregunta que for-
mular. Semellaba máis ben un
fetiche para que Ibarretxe pui-
dese estar presente no debate
político. Se Imaz pretendía
contentar o PSOE a xogada
non lle puido saír peor, porque
dous días despois os socialistas
dilapidaron a posibilidade de
gobernar Navarra cos naciona-
listas, nun movemento incom-
prensíbel para a maioría de na-
varros.

Imaz rachou o seu silencio
dicindo que sempre irá da man
do lehendakari, pero se o PNV
non explica ben o acontecido, es-
tará poñendo unha pedra máis no
milladoiro da súa vindeira derro-
ta nas urnas. Estas últimas muni-
cipais foron un aviso, xa perdeu
a hexemonía en  Guipúscoa.♦

CÉSAR LORENZO GIL
Ou goberno de minoría da UPN
ou novas eleccións. Unha vez re-
matadas as negociacións entre
socialistas e Nafarroa Bai (Na-
Bai) para asinar un pacto, algun-
has voces dentro do PSN critican
as presións da dirección do parti-
do en Madrid contra un posíbel
goberno de cambio.

Se o 18 de agosto non hai un
candidato capaz de obter máis
votos afirmativos ca negativos
na cámara foral de Pamplona, re-
petiranse as eleccións autóno-
mas. Así o decidiu a presidenta
do parlamento, Elena Torres, lo-
go de se descartaren pactos que

puidensen obter maiorías estábeis.
Así as cousas, a opción

máis plausíbel é que o PSN
acepte absterse no debate de in-
vestidura para que o presidente
en funcións, Miguel Sanz, da
UPN, revalide o seu mandato
cun goberno en minoría. De to-
dos os xeitos, o líder dos socia-
listas navarros, Carlos Puras,
segue defendendo que esa op-
ción “é remota” e avoga pola
repetición electoral como me-
llor saída á crise de gobernabi-
lidade en Navarra.

Aínda así, tanto desde a UPN
como desde Nafarroa Bai e Iz-
quierda Unida dáse por seguro

que Puras non permitirá o adian-
to electoral. Sanz pensa que a ne-
gativa inicial forma parte dunha
estratexia que “amoleza o des-
contento dentro das bases”. Para
Patxi Zabaleta, líder de NaBai,
só podería haber eleccións en
outono “se se desconvocasen as
eleccións xerais”.

E é que a cercanía aos comi-
cios ás cortes españolas condi-
ciona o futuro foral. O PSOE re-
coñece que podería “entenderse
erradamente” un acordo cos na-
cionalistas navarros no resto do
Estado, xusto no intre no que a
ETA volve estar no topo das pre-
ocupacións xerais.

De feito, moitas voces dentro
do PSN recoñecen que a influen-
cia de Ferraz “traizoou” os dese-
xos dos votantes socialistas en
Navarra. Hai que lembrar que
Madrid boicoteou a escolla de
Carlos Chivite como secretario
xeral do partido. Para impedir
que el se presentara ás eleccións,
Ferraz nomeou como candidato
a Carlos Puras.

Agardando a primavera

A inestabilidade en Navarra
manterase, seguramente, até o fi-
nal da primavera do 2008, cando
xa se coñeza quen gobernará no

Estado. Segundo sexan os resul-
tados (tanta importancia han ter
os do PP e PSOE como de Na-
Bai) poderanse renovar as nego-
ciacións para lograr maiorías no
parlamento autónomo.

Incluso podería producirse
unha moción de censura contra
Sanz que só buscase o adianto
electoral, aínda que esta posibili-
dade semella remota. A UPN
pretende que os socialistas lle
dean un firme apoio en temas
cruciais, como a aprobación de
orzamentos, un vínculo que ga-
rantiría que non houbese move-
mentos bruscos no goberno foral
até as eleccións do 2011.♦

Voces críticas do PSN culpan a dirección do PSOE de impedir o pacto con Nafarroa Bai

A cercanía das xerais impón a inestabilidade en Navarra

Josu Jon Imaz, á esquerda, e Juan José Ibarretxe

A cinco meses da renovación do órgano dirixente, Imaz cuestiona a Ibarretxe

O fin da tregua e o achegamento
aos socialistas precipitan a crise no PNV



G. LUCA
O principal acusado de organi-
zar o atentado contra o avión de
Lockerbie está a piques de que-
dar absolto. Libia poderá esixir a
devolución dos 3.000 millóns de
euros pagos en indemnizacións

O libio Abdelbaset Alí al-Me-
grahi, acusado de pór a bomba no
avión de Pan Am que estoupou
sobre Lockerbie (Escocia) en de-
cembro de 1988, está a piques de
obter a completa absolución des-
pois de demostrar que son falsas
as probas da acusación. Coa ex-
culpación de Al-Megrahi, Libia
poderá reclamar a devolución
dos tres mil millóns de euros que
lles pagou aos familiares das víti-
mas baixo coacción de británicos
e norteamericanos.

Co anuncio de que non vai tar-
dar a absolución do libio, o proce-
so vólvese contra os seus promo-
tores  e revela que a propia espio-
naxe norteamericana abrira unha
fenda no sistema de seguridade do
avión ao urdir unha rede de con-
trabando de drogas por vía aérea
con Oriente Próximo. A trama de
narcóticos montada pola CIA pa-
gaba confidentes e axentes no seo
de partidos nacionalistas e islámi-
cos de Oriente Próximo. Os EE
UU montaran redes semellantes
nas guerras de Vietnam, Nicara-
gua, Iugoslavia e Afaganistán.  

Unha extensa investigación
publicada por Hugh Miles na Lon-
don Review of Books do 21 de xu-
ño pasado resume as evidencias
que invalidaban a condena do libio
e por extensión do goberno de
Muamar Al Gadaffi. A sentenza
contra Al-Megrahi polo asasinato
de 270 persoas pronunciouse 12
anos despois do atentado. O ex-es-
pía libio foi o único acusado. Me-
dios de todo o mundo reproduciron
a campaña do goberno de Ronald

Reagan contra a Conexión Libia
aínda que no xuízo non faltaron as
críticas contra a instrución. 

Como antecedente da conde-
na de Libia polo atentado terro-
rista máis importante na historia
dos EE UU, antes do das Torres
Xémeas, na madrugada do 15 de
abril de 1986, avións da Sexta
Flota dos EE UU bombardearon
Trípoli e Bengasi por orde do
presidente Reagan. O ataque vin-
gaba a versión de Washington
sobre un atentado que causara
tres mortos norteamericanos
nunha discoteca de Berlín e que
a CIA lle atribuíu a Libia. 

Os bombardeiros da VI Flota
atinxiron tres residencias de Ga-
daffi e causaron 40 mortos, entre
elas unha filla do presidente li-
bio. O atentado de Lockerbie foi
logo interpretado como represa-
lia por este ataque. 

Con todo, tres anos despois
da desfeita de Lockerbie, tanto o

FBI coma servizos secretos de
países da UE consideraban que
todos os indicios do Pan Am 103
sinalaban os sirios e a persoas re-
sidentes en Damasco e Beirut re-
lacionadas cos grupos de oposi-
ción interna a Iasir  Arafat,
apoiados polo goberno sirio.
Cinco meses antes de Lockerbie,
un avión norteamericano acabara
cos 270 pasaxeiros e tripulantes
dun transporte á Meca de Air
Irán. Os EE UU declararon que
se trataba dun erro. 

O de Lockerbie sería a repre-
salia. Miles conta que a policía
alemá detivera 17 sospeitosos no
aeroporto de Frankfurt en pose-
sión de catro bombas de semtex
agachadas dentro de radios tos-
hiba coma as que apareceron no
atentado de Escocia; un ingreso
nun banco suízo apuntaba na
mesma dirección pero a investi-
gación do atentado arquivou es-
tas probas. 

Droga para pagar confidentes

Brigid Keenan, esposa do diplo-
mático británico Alan Waddams,
conta nun libro de memorias pu-
blicado no 2005 a confidencia dun
axente da Interpol en Gambia que
relacionaba o atentado de Locker-
bie co derribo do avión da Air Irán.
O policía excluía a participación
libia e recordaba que a carga do
Pan Am 103 non fora revisada
porque o avión levaba droga como
parte do pago para confidentes en
Beirut. Os autores do atentado
aproveitaran esta excepción na vi-
xilancia para meter a bomba.

Mar Townsend e Paul Kelbi ta-
mén citan en The Guardian a de-
claración da inspectora de policía
escocesa Mary Boylan, que denun-
ciou presión dos seus superiores
para non falaren das identifica-
cións de varios axentes da CIA pa-
saxeiros do avión. Cando menos
catro membros da CIA estaban no

Pan Am 103, entre eles o xefe da
delegación en Beirut. Tamén con-
tan que un granxeiro escocés, Jim
Wilson, lle entregou á policía unha
mala caída do avión que encerraba
unha substancia branca parecida á
droga. Nunca foi chamado a decla-
rar. A congresista norteamericana
Susan Lindauer declarou formal-
mente o que escoitara o axente da
CIA Richar Fuisz: que os libios
non tiñan nada a ver no atentado e
que estaba seguro de que o come-
teran estaban en Siria. O goberno
denunciou a Lindauer coma axente
iraquí e a Fuisz por violar a lei do
silencio a que o obrigaba a súa
condición de funcionario.

Miles resume as opinións reco-
llidas por el e outros investigadores
do voo Pan Am 103: o goberno
norteamericano defendeu a tese de
que Libia era a autora do atentado
porque nesa altura (1991) os EE
UU estaban a piques de conseguir
que Irán e Siria participasen na
ofensiva militar e diplomática para
expulsar o Iraq de Kuwait. O tribu-
nal escocés tivo que estabelecerse
en Zeist (Holanda) baixo patroci-
nio dos EE UU e admitir a omino-
sa presenza de axentes da CIA. Ro-
bert Black, profesor de leis en
Edimburgo e responsábel da cons-
titución do tribunal de excepción,
chamoulle “desgraza completa” á
acusación de Al Megrahi.

Despois de Libia entregar a
Al Megrahi e ao cabo de anun-
ciar compensacións económicas
para os familiares das vítimas de
Lockerbie, Tony Blair visitou a
Gadaffi e declarou que a recupe-
ración das relacións con Libia
era un dos fitos do seu goberno. 

A primeira viaxe de Blair,
despois de lle ceder a presiden-
cia do goberno a Gordon Brown,
e cando a prensa inglesa anun-
ciaba a inmediata absolución de
Al Megrahi, foi a Libia.♦
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No conceptual, os eixes que deben verte-
brar a acción exterior das comunidades
autónomas, Galicia incluída, están bas-
tante claros e deben atender tanto ao de-
senvolvemento das súas propias compe-
tencias no eido internacional como á xes-
tión das súas especificidades. Anécdotas
á parte, a racionalidade e a prudencia son
as constantes que presiden o devalar das
comunidades autónomas nesta materia. O
contexto internacional reclama dos entes
subestatais medidas audaces e atrevidas
para exercer como o que son, autonomías
no mundo. A vontade política e o consen-
so interno son os piares esenciais que de-
ben permitir transformar o discurso en
acción superadora dos vellos tópicos re-
ducionistas que, no noso caso, tenden a
limitarnos en exceso á diáspora (como fai
o Estatuto vixente) e, paradoxalmente, a
unha concepción da diáspora tan perver-
sa como amputada das valiosas achegas
que nun mundo como o presente nos pui-
dera dar (como capital relacional). 

A clave reside agora en dous aspec-
tos. En primeiro lugar, en desdramati-
zar a presenza exterior, que no marco
actual non debe ser entendida doutro
xeito que como reforzamento da acción

internacional do propio Estado. Iso esi-
xe información, transparencia, coordi-
nación e lealdade, é
dicir, a habilitación
de mecanismos insti-
tucionais fluídos,
dentro e fóra, que
saiban tirar proveito
do facer de cada
quen e acumular si-
nerxías. Unha acción
exterior descentrali-
zada non estraga re-
cursos senón que os
pode aproveitar me-
llor. En segundo lu-
gar, cómpre modernizar unha acción
diplomática estatal en boa medida des-

fasada e fosilizada. O Estado debe dei-
xar de mirar de esguello o que fan as

autonomías no exte-
rior. En Beijing, son
varios os estados
mexicanos que dis-
poñen de embaixada
propia, e non por iso
desmerece a repre-
sentación federal.
En demasiadas oca-
sións, un ten a im-
presión de que o Es-
tado das Autonomí-
as non chegou ao
servizo exterior es-

pañol e urxe unha auténtica reformula-
ción neste sentido (cunha lei en fase de

proxecto xa) para democratizar e plu-
ralizar este servizo, contemplando
mesmo a refundación ou a creación,
por que non, de varias escolas diplo-
máticas e configurando equipos plurais
(en departamentos e institucións vira-
das cara o exterior) do punto de vista
autonómico. 

A diplomacia non pode ser o último
reduto político-administrativo do centra-
lismo. As portas do Palacio de Santa
Cruz deberían abrirse ás iniciativas das
autonomías. O Estado debe renunciar ao
monopolio da acción exterior para com-
plementar o seu facer tradicional coa po-
tenciación dos recursos de todo tipo que
as autonomías poden ofrecer. Urxe a to-
dos un cambio de mentalidade e un in-
vestimento en formación nestas novas
coordenadas que fagan da acción exte-
rior un servizo público á altura das nece-
sidades do noso país e do noso tempo,
capaz de rendibilizar con intelixencia esa
rica diversidade que connota ao Estado,
co-xestor dunha complexidade que en si
mesma constitúe un valor tan admirábel
como exportábel.♦

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

Desdramatizar
a acción exterior

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O Estado debe deixar
de mirar de esguello

o que fan as autonomías
no exterior”

Trípoli podería reclamar a indemnización pagada aos familiares da vítimas

Un tribunal escocés recoñece agora que non hai
probas para acusar a Libia do atentado de Lockerbie

Restos do avión atacado perto de Lockerbie, no 1988.
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Saudades
de Eltsin
GUSTAVO LUCA

Rusia era un exemplo
para mundo cando
Boris Eltsin disparaba

contra o parlamento. Que
valor había que ter para
queimar vivos no templo
da democracia aos
demócratas designados
polos votos do povo.
Estaban correctamente
elixidos pero tiñan malas
intencións, dicía o
presidente demócrata entre
aplausos do coro mundial
da democracia.

Agora sabemos que co
gabinete Eltsin, Rusia
perdía 30.000 millóns de
euros por ano, pechaba
escolas e clínicas, non
pagaba salarios e asinaba
contratos sen apenas
contrapartida sobre as súas
reservas de carbón,
petróleo e gas. No primeiro
ano de goberno, o amigo de
Occidente meteu o 50 por
cento da poboación por
baixo do límite da pobreza.

Que barato. E a
concesión dos pozos de
Sahalin a British Petroleum
(BP) e Shell? Foi case
debalde. Agora o Estado
ruso entra en sociedade coa
BP por medio de Gazprom,
fai por recuperar o valor do
xacemento, e os diarios
británicos poñen os rusos
coma pau de galiñeiro: o
contrato de Sahalin
obrigaba aínda que fose un
contrato colonial, unha
vergoña que ninguén
aceptaría dentro da UE.

O G8 ten dous expertos
na Federación Rusa. Un é
de gran peso e chámase
Zbigniew Brzezinsky. A
outra é a ministra de Estado
do goberno de Bush, de
nome Condoleezza Rice.
Conveñen estas dúas
luminarias en que a
solución rusa pasa por
dividilos e axexalos con
novas armas. Igual que en
tempos de Benjamin
Disraeli. Mesmo Javier
Solana, tan rabioso como
se pon contra as
autodeterminacións dentro
da UE, está encantado coa
idea de esnaquizar o mapa
da Federación Rusa. O
problema é que a situación
económica rusa mellora a
ollos vista e os socios da
Federación ven máis
vantaxes en ser amigos de
Moscova que en esperar
favores dos Estados
Unidos. O plano de
Brzezinski non avanza.

Daquela Norteamérica
rompe o tratado de
limitación de armas con
Rusia e declárase
escandalizada cando Rusia
responde coa mesma
medida.♦

Definir o peso da partici-
pación política da emi-
gración na construción
da Galicia do século XXI
é unha tarefa necesaria
que non admite demoras
nin escusas por oportu-
nismo políticos. Cómpre
unha adaptación da le-
xislación electoral á no-
va realidade que depure
vicios perversos e que
pondere equilibradamen-
te o peso electoral da Galicia Exterior.

Pero esta  tarefa require doses de tacto,
respecto, transparencia, participación, peda-
goxía e pluralidade que evite a apertura de
feridas innecesarias entre as dúas Galicias. 

Nos principios da reforma, no alcance ou na
dimensión desta pode haber diferentes enfo-
ques, pero non se perciben diferenzas encistadas
que impidan unha norma semellante a doutras
sociedades do mundo con diásporas nutridas e
longa experiencia na participación exterior. 

Da Arxentina, país da emigración por exce-
lencia, chegaba a finais de xuño un comunica-
do das principais organizacións de centros ga-
legos, nas que predominan sensibilidades de di-
verso signo político: “…Diante das controver-
sias sobre o sistema de emisión do voto... de-
claramos que apoiamos... poder votar en urna”.

”A responsabilidade de que até agora no
se teña instrumentado un mecanismo de
maior transparencia non pode atribuírselle,
en modo ningún, aos españois residentes no
exterior, nin as súas diferentes organiza-
cións... estas deben atribuírse exclusivamen-
te a un sistema deficiente cuxa modificación
corresponderíalle as diferentes expresións
políticas que exerceron o poder, sen que poi-
dan facerse excepcións...”

Responsábeis dos partidos políticos gale-
gos no exterior non ocultan o seu malestar
con algunhas declaracións feitas por líderes
dos seus propios partidos, que abriron o de-
bate sobre a transparencia ou delimitación do

voto exterior, empregando termos e razoa-
mentos correctos, pero sen o tacto político
que  require un tema tan sensíbel e manipu-
lábel como o voto exterior. 

As malas prácticas políticas desenvolvi-
das: fraude nos censos, manipulación na re-
collida e envío, clientelismo indigno, comer-
cio electoral coas necesidades asistenciais e
as miserias humanas, partidismo político...
lixaron inxustamente a imaxe da emigración.

Quen máis sofren co estigma electoral
son os propios galegos que antes padeceron a
fractura afectiva e social que sempre signifi-
ca a emigración. Tiveron que erguer a súa
imaxe colectiva paseniño, gañando a pulso o
respecto que hoxe posúen. Agora non poden
soportar que a imaxe de denigración proveña
da Galicia ideal que deixaron, nin queren ser

utilizados na batalla políti-
ca. Son os primeiros en pe-
dir limpeza nos procesos
de votación. Maioritaria-
mente queren disociar para
sempre conceptos, hoxe
confusos, de emigración
ou diáspora con clientelis-
mo, fraude, esmola, asis-
tencialismo.

Na emigración constá-
tase unha vocación de ser-
vizo colectivo que rara-

mente se observa nas organizacións sectoriais
da Galicia interior. As causas que teñen como
título Galicia ou os galegos sempre atopan
tendida a man para a colaboración. 

Contribuír a delimitar exclusivamente as
responsabilidades das deplorábeis prácticas
exercidas polos círculos partidarios que den-
de o poder contribuíron a luxar e deturpar o
nome “emigración”, debera acompañar o
proceso de dignificación do voto exterior. 

Dende as organizacións políticas pode-
ríase contribuír a disipar a actual confu-
sión, separando hermeticamente as accións
promovidas polos responsábeis das diferen-
tes áreas dos gobernos de todos, daquelas
capitalizadas responsábeis de partidos polí-
ticos que teñen responsabilidades en temas
de emigración. 

A vantaxe comparativa que hoxe repre-
senta o capital humano da emigración aínda
está por descubrir na Galicia interior. A reali-
dade muda aceleradamente no exterior e pre-
cisan de novas reflexións. Modelos vixentes
hai dous anos para a análise da emigración
hoxe quedaron afortunadamente obsoletos.

Tanto na procura da transparencia do vo-
to como na pescuda dun modelo delimite os
termos da participación política da Galicia
exterior, a emigración debe ser contemplada
como un activo e non como un pasivo. Con
esta perspectiva non será difícil xerar com-
plicidades para atopar o modelo aquilatado a
nova realidade migratoria do século XXI.♦

Crónicas do mundo

Emigración
do século XXI

LAUDELINO PELLITERO

‘Quen máis sofren co
estigma electoral son os

propios galegos que antes
padeceron a fractura afectiva
e social que sempre significa

a emigración”

A  N O S A  T E R R A

O Porriño
1936

Xosé Ramón Paz Antón

A represión sobre o movemento obreiro e as

organizacions políticas da Fronte Popular no

Porriño é estudada nas distintas facianas.

Relaciónase un ronsel de persoas asasinadas,

fusiladas, encarceradas, exiliadas, fuxidas ou que

padeceron represalias, sacando á luz os seus

nomes, biografías, lugares da morte e outros datos.

Verín baixo
o franquismo
A represión do 36 ,

a resistencia e a guerrilla

Xerardo Dasairas Valsa

Foron demasiados os anos nos que en Verín e

comarca se mantivo un torto silencio, nunca

pactado, sobre todo o acontecido despois do

alzamento militar de 1936. A historia e as vítimas

xorden neste libro con vigor e razón para elucidar

feitos até o de agora só coñecidos polos seus

protagonistas e nunca contados publicamente.

Memorias de
Marcelino Fdez. Prada

Un a lca lde socia lista e
revolucionario

Francisco Xavier Redondo Abal

Alcalde de Ribas de Sil no 31, revolucionario no 34 e

resistente en xullo do 36 contra os golpistas. Tras fuxir

estivo como un morto vivinte até 1939; denunciado, foi

detido e xulgado en consello de guerra en 1941 e

condenado a morte. En prisión escribiu un diario que

agora axuda a deconstruir o silencio que se abateu

sobre a súa figura e, tamén, a de moitos galegos.
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CÉSAR LORENZO GIL
O Brasil encóntrase ben na Co-
pa América. A pesar de non con-
tar con moitas das súas estre-
las, en Venezuela a canarinha
soubo perfilar un estilo humil-
de e esforzado que lle deu o tí-
tulo, nunha edición na que come-
zara perdendo contra México.

A Copa América de Venezuela
2007 foi moi parecida á de Perú
2003. O Brasil renovou campio-
nato malia se ausentaren Ronal-
dinho, Ronaldo, Lúcio, Kaká,
Adriano, Roberto Carlos e Dida,
entre outros, igual que sucedera
hai catro anos. Mais se eses xoga-
dores eran vitais para as posibili-
dades de éxito brasileiras daque-
la, hoxe en día brilla outra nova
xeración que pode “voar” sen a
sombra dos talentos consagrados.

O caso máis relevante é o de
Robinho. Obrigado por idade a
ser suplente nas grandes citas pa-
sadas, en Venezuela puido tomar
o protagonismo e lograr os títu-
los de máximo goleador e mellor
xogador grazas a un sistema que
o seu técnico, Dunga, preparou
en exclusiva para el. O media-
punta do Madrid beneficiouse da
magnífica progresión dos seus
compañeiros Maicon (do Inter
de Milán) e Júlio Baptista (do
Madrid), que pouco e pouco se

foron afianzando no equipo titu-
lar verdeamarelo até formaren
unha terna invencíbel. Do equipo
campión hai que destacar outro
talento, moi irregular pese á súa
potencialidade: Vágner Love. O

dianteiro do CSKA de Moscova
reivindicouse como un xogador
moi activo e cheo de recursos e
volveu poñerse no mercado xus-
to ao comezo dunha liga rusa ne-
cesitada de ingresos.

Por riba de todos, o gran be-
neficiado deste triunfo é o propio
Dunga. O seleccionador chegou
moi cuestionado e incluso se fa-
lou de que collería as maletas se
cometía outro erro, logo da de-

rrota fronte a México. Mais a
aposta do ex capitán foi exitosa.
Diante da negativa das megaes-
trelas a sacrificaren as vacacións,
procurou máis ca talento, traba-
llo. Cinco dos seus selecciona-
dos participan na liga alemá (a
máis surtida de brasileiros pero
deslucida no panorama europeo)
e outros catro actúan na liga bra-
sileira, normalmente desprezada
nestes campionatos por mor de
que o campionato brasileiro está
comezando –xa se xogou a xor-
nada undécima– e se supón que
os seus mellores xogadores xa
buscaron espazo no estranxeiro.

Se o Brasil recibiu unha in-
xección de optimismo de cara ás
eliminatorias para o mundial de
Suráfrica 2010, o gran prexudi-
cado foi Arxentina. A albiceleste
fixo un fútbol atractivo (foi o
combinado máis goleador) e
dous dos seus xogadores brilla-
ron a gran nivel (Messi e Riquel-
me). Mais a derrota na final (3-0)
destapou rancores e celos entre a
prensa bonaerense e poden ser
moitos os damnificados da revo-
lución que xa se mastiga nos
despachos.

O único que sairá indemne
seguro é Lionel Messi. O barce-
lonista progresa dun xeito espec-
tacular. Hai dous anos foi a es-
trela do mundial sub-20 de Ho-
landa. Algúns fans xa agardan
polo que podería facer no próxi-
mo mundial absoluto.

Xogadores para fitar

Á parte destes talentos, a Copa
América sempre é viveiro de bos
xogadores que abastecen o mer-
cado americano, sempre máis
modesto ca o europeo. Algúns
dos que brillaron en Venezuela
xa deron o paso mais outros es-
peran a oportunidade ou come-
zan a dar os primeiros pasos cara
á confirmación mundial. De Mé-
xico, que quedou terceira, desta-
caron o gardameta Francisco
Ochoa (América), Andrés Guar-
dado (novo xogador do Deporti-
vo da Coruña) e Nery Castillo
(Olympiacos), dianteiro.

En Chile, terra de arietes, hai
novo ídolo: Humberto Suazo,
que acaba de fichar polo Monte-
rrey mexicano e que destaca po-
la súa potencia, disparo, habe-
lencia co balón, mobilidade e in-
telixencia. Outro que quere face-
lo ben en México é o ecuatoriano
Christian Benítez, flamante nova
fichaxe do Santos Laguna.

Outro que cambiou de equipo
foi Juan Carlos Mariño. O perua-
no sae do Cienciano para Alian-
za de Lima.

Outro home que seguir é o
boliviano Jhasmany Campos, de
só 19 anos. Da escola dos me-
diocampistas totais, capaces ao
tempo de cortar balóns e remata-
los ao bordo da área pequena, es-
te talento pouco ha durar no
Oriente Petrolero se segue a me-
llorar as súas condicións.♦
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A Copa América descobre talentos para o mercado americano

Un Brasil con menos estrelas e
moita máis humildade

Robinho celebra a Copa América.



Créase o premio
‘Xosé Henrique
Rodríguez Peña’
A Fundación Galiza Sempre, coa colabo-
ración da Consellaría de Vivenda e Solo,
vén de presentar o Premio Xosé Henrique
Rodríguez Peña para distinguir os mello-
res traballos de rehabilitación urbana. O
premio, que ten caracter bianual, está do-
tado con 6.000 euros. O galardón, que
quere ser ao tempo un recoñecemento a
Rodríguez Peña, Conselleiro de Pesca a
finais dos 80 no goberno tripartito presi-
dido por González Laxe, procura promo-
ver a difusión do valor do patrimonio do
país e contribuír ao fomento da calidade
dos espazos rehabilitados. Nesta primeira
edición o prazo de presentación de candi-
daturas remata o 31 de outubro de 2007.♦

Circo, memoria e
teatro para bebés na
Mostra de Ribadavia
Ribadavia sobe o pano da XXIII edición
da mostra de teatro máis antiga do país
cun programa que convida a transitar po-
la memoria histórica e o circo e no que
tamén teñen cabida os espectáculos para
o público máis cativo. Vinte compañías,
entre elas as galegas Sarabela Teatro, La-
garta Lagarta, Pista Catro e Zancalino,
representarán até o 24 de xullo as súas úl-
timas producións. Entre as obras que se
representarán poderán verse La cama de
Teatro en el aire, Los cuernos de D.  Frio-
lera ou A desmano, de La Mula, Can-
cionero republicano de Teatro Micomi-
cón, premio do público na pasada edi-
ción da Mostra Internacional de Teatro.♦

Estréase
en Compostela
La Vedova Ingegnosa
O Auditorio de Galicia, en Compostela,
acolle o xoves 19 de xullo a estrea, en
todo o Estado español, da ópera bufa
La vedova ingegnosa de Sllitto. Músi-
ca, ópera, acrobacias, mimo e danza
combínanse na representación escenifi-
cada por La Petite Bande e Sigiswald
Kuijken. Os dous papeis principais se-
rán cantados pola soprano Marie Kuij-
ken e o baixo Fulvio Bettini, que com-
partirán escenario con mimos, bailaríns
e un acróbata que caracterizarán os có-
micos personaxes mudos desta ópera
bufa. A cita enmárcase dentro da pro-
gramación do festival Via Stellae, da
Consellaría de Innovación e Industria.♦

Helena Villar será
a titora do
Biblos-Pazos de Galicia
A escritora Helena Villar Janeiro será
este ano a titora da gañadora da tercei-
ra edición do Premio Biblos-Pazos de
Galicia. O fallo, que se dará a coñecer
o 20 de xullo, decidirase entre as es-
critoras mozas Cristina Ferreiro Real,
de Lugo, Patricia Casas Vázquez, da
Coruña, e Raquel Campos Pico, de
Compostela. As tres foron declaradas
finalistas por un xurado composto por
Helena Villar Janeiro, o xornalista e
tamén escritor Camilo Franco, o
gañador da anterior edición, Alberto
Ramos, e o director literario de Biblos,
Tucho Calvo. O premio inclúe ademais
a edición do libro en galego e castelán.♦
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Fundada por Xesús Couceiro
en 1969, a libraría Couceiro
abre unha nova etapa na com-
postelá Praza de Cervantes,
logo de pasar polas rúas de
San Pedro e República de El
Salvador. Como o aluguer da
veterana sede do ensanche
venceu, en canto apareceu a
oportunidade de mercar unha
vella casa na praza de Cervan-
tes, propiedade da familia Ló-
pez Facal, non o pensaron,
“en certo sentido é volver un
pouco ás orixes, no casco ve-
llo. Estamos convencidos de
que vai ser unha gran zona co-
mercial porque nesta área nor-
te non había ningunha libraría
e ademais é porta de entrada
do Camiño a Santiago. A de
Cervantes  é unha praza sem-
pre chea de xente e por forza
comercial”.

Non parece un optimismo
infundado porque fronte por
fronte da libraría, Caixanova
ten comprado un vello edifi-
cio de 4.000 metros cadrados
no que proximamente abrira o
seu centro sociocultural na ca-
pital galega. “Á praza corres-
pondíalle case  unha libraría
polo seu nome pero finalmen-
te foi a casualidade a que nos
trouxo até aquí”.

O relato da compra e rea-
bilitación do edificio foi,
contraprognóstico, moi rápi-
do. Comezadas as obras en
agosto de 2006 salváronse
coa colaboración do concello
todos os obstáculos de pro-
tección, “se pensamos en co-
mo son moitas destas obras
podíamos pensar que a cousa
ía demorar moito. De feito
cando chegamos ao soto to-
pamos unha serie de mate-
riais que houbo que catalogar
e transladar ao Museo das Pe-
regrinacións, pero apenas nos
obrigou a parar tres días”.
Así sucedeu con outras deci-
sións que houbo que tomar
sobre a marcha e que se ob-
servan nalgúns dos andares,
como as vellas canalizacións
en pedra das augas, dos sécu-
los XVII e XVIII, que agora
quedan á vista incorporadas á
estética interna do edificio.
Aínda así a libraría queda so-
metida ás duras ordenanzas
estéticas do casco antigo,
“apenas podemos poñer iden-
tificacións externas”, o que
contrasta coa publicidade coa
que se agasallan as fachadas
moitas entidades bancarias e
outras, que aínda que teñen
aberto expedente municipal
manteñen os seus carteis e lo-
gotipos de cór.

O libro como agasallo

O apelido Couceiro asóciase
ás librarías de Compostela e
ás catro abertas na Coruña,
que son independentes entre
sí pero propiedade de distin-
tos irmáns. Na santiaguesa
continúa a tradición familiar
Pablo, un dos fillos de Xesús
Couceiro, que é o primeiro
que exercer o oficio, “non nos
ven de xeneracións anteriores.
Cando abrín en 1969 foi un
proxecto propio, porque antes
traballara de xestor nunha em-
presa de electrodomésticos”,
conta Xesús Couceiro. O seu
comercio foi durante moitos
anos sinónimo de especiali-
zación no libro galego e dun
tempo a esta parte tamén ao
libro antigo, dous sinais que
se manterán nos novos locais.

“Para min a especiali-
zación é necesaria e agora
mantense e amplíase porque
triplicamos a superficie da li-
braría. As librarías estaban a
mudar en almacén de libros,
pero esta quere ser singular e
cunhas ofertas e caracterís-
ticas que a farán diferente.
Primeiro porque os distintos
niveis terán as súas seccións

especializadas, porque espe-
cialización é a nosa teoría de
sempre e sostémola desde hai
vinte anos. Pensamos que ese
é o futuro”

Até agora os espazos sin-
gulares eran para libro galego
e antigo. Agora no soto vai
unha unha sección de libro in-
fantil que adquiriu unha gran-
de importancia como factor de
futuro, “son os máis noviños
os que teñen que coller o há-
bito de ler e facelos sen pre-
sións, puidendo eles mesmos
estar cómodos e investigan-
do”; o baixo e a entrada vai
adicada a guías de turismo e
novidades de castelán; o pri-
mero andar para o libro gale-
go con capacidade abondo pa-
ra a produción actual e o fon-
do vivo das editoriais do país;
na segunda planta está o salón
de actos e a sección de libro
antigo e no  terceiro aloxarase
o libro de oferta, descataloga-
do e rebaixado de prezo e un
obradoiro de encadernación,.

Esta é unha das novidades
polas que aposta o novo pro-
xecto, “é un obradoiro para o
noso propio servizo pero no
que os compradores da libra-
ría poderán personalizar e
darlle novo valor a algunha
das súas compras. Coido que
se lle pode dar valor engadido
ao libro, porque se poderá
personalizar o libro vello e
antigo, e daquela lograr para
os libros unha categoría so-
cial de agasallo cousa que
non o tiña”.♦
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Un grande centro libreiro para Santiago
Couceiro reabilita na Praza de Cervantes un edificio de cinco plantas

Foron pioneiros na especia-
lización en galego.

A especialización en libro
galego foi unha aposta no seu

tempo pero hoxe aínda o é
máis que cando empezamos
porque se vende menos que
daquela. Nos 70/80 era unha

militancia e era o tempo de
pouco máis dun cento de novi-
dades anuais. Hoxe superan
ben os 1.500, pero daquela vi-
viamos mellor do libro galego.
Publícanse moitas cousas que
non debían e faise porque te-
ñen subvención. Esa política
era pan para hoxe e fame para
mañá. Hoxe xa chegamos á fa-
me e nótano os editores e os
distribuidores. Non é que este-
ñamos desilusionados, porque
pensamos seguir vivindo do li-
bro galego, pero hai cousas
que terán que mudar por forza.

Respecto a aquel tempo,
non só hai máis produción,
tamén medrou moito o cam-
po infantil e o da tradución.

Cambiou na literatura in-
fantil porque antes non a ha-
bía e hoxe temos bastante
produción aínda que ten que
mellorar moito. Aínda saben-
do que o editor precisa apoio
a subvención, ou parte dela,
tiña que dedicarse á promo-
ción, que é a grande esqueci-

da. Como se vai vender máis
sen promoción e publicidade?
O libro precísaa, como cal-
quer produto, e máis aínda
hoxe porque está en compe-
tencia con outras ofertas cul-
turais moi potentes. É certo
que había poucas traducións
pero tamén que as que había
se coñecían pouco fosen de
Petrarca, Joyce ou Goethe, e
entón só vendías catro ou cin-
co libros. Con promoción po-
dería haber máis librarías es-
pecializadas en libro galego e
ser un bo negocio

E que é máis importante
o local ou o libreiro?

Sendo importante a ubica-
ción o fundamental é o librei-
ro. Pero iso vale para calquer
comercio ao público: funcio-
nan segundo quen esteña de-
trás. O que pide a xente é que
as persoas que atenden coñe-
zan o oficio. Moi raramente
tes que aconsellar: hai que ter
produto, un sitio agradábel e
bon trato coa xente.♦

Pablo Couceiro: ‘O libro galego necesita
menos subvencións e máis cartos para promoción’

XAN CARBALLA
O luns 23 de xullo a histórica Libraría Couceiro abre un autén-
tico palacio do libro en pleno casco histórico de Compostela. Re-
abilitando un vello edificio en tempo record, a nova Couceiro
exibirá en cinco plantas todas as novidades na nosa lingua, así
como os fondos vivos das editoriais galegas. Tamén contará con
amplas seccións de libro antigo e de ocasión outras das súas es-
pecializacións, abrindo un novo campo ao libro de agasallo.

X. C ARBALLA
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CÉSAR LORENZO GIL
O escritor vigués Francisco
Castro obtivo o premio
‘García Barros’ 2007 con As
palabras da néboa, unha
obra situada no século XVI,
nun momento de revoltas so-
ciais, opresión e ilusións cre-
adas polo descubrimento do
Novo Mundo. O premio está
valorado en 6.000 euros. A
novela aparecerá en Galaxia.

Francisco Castro colleulle “vi-
cio” aos premios. Se o ano pa-
sado gañaba con Spam (Gala-
xia) o ‘Blanco Amor’, desta
volta obtivo o ‘García Barros’
con As palabras da néboa. O
autor considera que baixo a
aparencia de novela histórica
pode contar o que realmente
lle interesa. “Esta obra fala so-
bre o dereito á liberdade, das
persoas e dos pobos. Está am-
bientada no século XVI pero
ben podería localizarse no sé-
culo XXVI”.

Contodo, Castro confesa
que foi rigoroso na recreación
histórica. “Fixen un esforzo de
documentación importante.
Preséntanse os conquistadores
do Novo Mundo e o feudalis-
mo tal e como eran”.

As palabras da néboa con-
ta a historia de tres persona-
xes: un campesiño que mar-
cha ao Novo Mundo fuxindo
do abafante señorío pero aca-
ba voltando a Galiza onde en-
cabezará, sen querelo, unha
revolta popular; a filla dun li-
breiro portugués que ten uns
anceios de liberdade inusuais
para unha muller daquela épo-
ca e que é devota amante dos
libros. Tamén ela acabará
converténdose nunha líder po-
lítica involuntaria.  E, final-
mente, un señor feudal que
quere vivir unha vida de aven-
tureiro coma a dos personaxes
dos libros que le pero que aca-
bará defendendo os dereitos
da súa casa.

O escritor explica que o li-
bro é “denso e groso, con moi
poucos puntos e á parte”, nun-
ha aposta ambiciosa por facer
un libro “con impronta máxica
e lírica”. Se noutras obras de

Castro cobraba protagonismo
o narrador omnisciente, neste
caso destaca a pluralidade de
voces. “Falan os animais e in-
cluso os libros actúan como
personaxes, narrando as súas
propias historias”.

Castro xa se achegara litera-
riamente á época da conquista
europea de América. En Memo-
rial do infortunio (A Nosa Te-
rra) contaba as consecuencias
que tivera para un par de pe-
quenos nobres galegos partici-
paren nun expolio no Perú. “É

moi posíbel que volva escribir
sobre aqueles anos porque teño
fascinación por ese momento.
Penso en cómo viviu aquela
xente o cambio de ollada entre
unha Europa apestada, húmida
e triste e un Novo Mundo cheo
de luz, con flores, animais e
paisaxes que eran completa-
mente diferentes e descoñeci-
das”, comenta. “A propia defi-
nición de Novo Mundo paréce-
me moi axeitada e que reflecte
exactamente o que se sentiu na-
quel momento”.♦

Francisco Castro gaña o ‘García Barros’
cunha novela histórica sobre a liberdade
As palabras da néboa recrea o s. XVI cun ‘enfoque máxico e lírico’

Será a editorial Galaxia a que
publique Mentres a herba me-
dra, de Xesús Rábade Paredes,
novela gañadora do premio
‘Blanco Amor’ deste ano. Des-
te xeito continúa a vinculación
entre este certame de novela
longa, que organiza cada ano
un Concello (nesta ocasión o
de Cedeira) e a empresa vigue-
sa que tamén publica o ‘García
Barros’ e o ‘Ramón Piñeiro’,
entre outros. A novela estará
nas rúas en setembro.

Mentres a herba medra é,
en palabras do autor, “unha no-

vela sobre o abandono do me-
dio rural, que sufriu unha
transformación crítica, acom-
pañada en paralelo por un
cambio radical dos valores
predominantes”. De todos os
xeitos, a obra está ambientada
nun espazo urbano contempo-
ráneo, desde onde se contem-
pla a degradación da vida tra-
dicional no agro.

O escritor de Cospeito
considera fundamental que as
artes galegas, incluída a litera-
tura, reflictan o cambio social,
especialmente a desfeita urba-

nística. “Na historia recente
do país, o factor máis triste foi
o caos que se produciu na no-
sa paisaxe por razóns econó-
micas”, destaca. “A gran no-
vela contemporánea, a que se
recorde dentro de 100 anos,
será a que retrate con pulso to-
do este movemento”.

Rábade é un veterano escritor
que cultivou tanto a investiga-
ción como a poesía e a narrativa.
A carón desta nova obra ten xa
no prelo Bortel do canto, auto-
antoloxía poética que sairá publi-
cada en Hipocampo Amigo.♦

Galaxia publicará o premio ‘Blanco Amor’ 07
Mentres a herba medra, de Xesús Rábade,
denuncia o abandono do rural

‘Falan os animais e,
incluso, os libros
actúan como
personaxes,
narrando as súas
propias historias”
FRANCISCO CASTRO.



Título: Arte e parte.
Autor: Xurxo Borrazás.
Editorial: Galaxia.

“Quen me mandaría a min?”, re-
pite en varias ocasións Xurxo
Borrazás neste Arte e parte que
hoxe comentamos. Sempre ape-
tecen as reflexións, acudamos ao
tópico, de quen ten a valentía de
nadar contra corrente. Porque
eles, os heterodoxos, son unha
semente imprescindíbel para o
progreso, como reivindica Borra-
zás, particularmente no capítulo
XX, mais tamén noutras oca-
sións cadrantes. Son unha se-
mente de progreso imprescindí-
bel, si, porén non son a única, a
fin de contas a heterodoxia explí-
case a partir da certificación da
existencia da liña recta, as liñas
curvas teñen o engado periférico
que teñen por-
que alguén
soubo unir
dous puntos
botando man
da dirección
máis económi-
ca posíbel.

Ateo, repu-
blicano e algo
anarquista (p.
152), así se de-
fine o autor;
sobre todo o
terceiro mem-
bro axuda a
enteder alguhas posicións certa-
mente contraditorias do seu dis-
curso, iso e o feito de que non
foxe da contradición, que se
chegue a establecer xa é un va-
lor de por si. Concibe a novela
como un ente a-social, o obxec-
tivo do escritor é escribir bons
libros, non é político, asegura. O
vello fantasma do presunto con-
trol ideolóxico na literatura ga-
lega non pasa diso;  de rancio,
de fantasma e de presunto. Que
saibamos ninguén o demostrou
nunca, se precisamente Mario
Regueira vén de escribir unha
novela (L´affiche rouge) na que
o tema é a desideoloxización da
mocidade. Iso por un lado, por
outro xa temos comentado nou-
tras ocasións que non coñece-
mos ningunha literatura na-
cional (e a galega éo, outra cou-
sa é que politicamente sexamos
recoñecidos como nación) que
non sexa nacionalista. Obvia-
mente non pode falar unicamen-
te de “contidos nacionalistas”, o
que a conduciría á anemia cróni-
ca e á morte. A estas alturas, iso
non pasa de prexuízo tópico.
Pretender que a novela teña que
ser divertida é tan nocivo como
que se alimente só de valores
patrios. Por outra banda diverti-
da e ideoloxizada non son ter-
mos excluintes, hannos escusar
que non citemos nin un só
exemplo, o mesmo Borrazás (un

chisco máis adiante) recoñece a
necesidade de problematizar, ta-
mén sería curioso que a proble-
matica política nacionalista lle
estivese vedada, censurada.

A queixa de que na Galiza
non se xulgan as novelas, senón
os novelistas, que son considera-
dos como un servizo público, é
depositaria da mesma frivolida-
de, non menor que a de conside-
rar aos autores mortos como un-
ha mafia. E desde logo pode ter a

completa convicción de que non
hai entre a crítica máis resentidos
que entre os autores. Cando un
autor publica un libro non pode
agardar que só se lle fagan deter-
minadas lecturas, unhas disgusta-
rano e outras compracerano, to-
das son lexítimas e seguramente
ningunha como el agardaba. Re-
sulta comprensíbel a defensa dos
valores do individualismo que fai
Borrazás, mais facer que se con-
trapoñan aos colectivos devén

nun maniqueísmo estéril. Se ao
comentado xuntamos a  aversión
polo estilo (e para Borrazás o es-
tilo non vai máis do “estilo frásti-
co”, mesmo reduce o concepto
de retórica a iso) temos debuxada
o que para nós constitúe a colum-
na basilar do volume.

Son 27 capítulos, 27 ensaios
arredor do feito literario e das
súas periferias que non tratan
de xustificar a  obra do autor se-
nón de ofrecer a súa visión par-
ticular dun sistema complexo
(arte, literatura e arredores da
vida) que, por exemplo, o leva
a reflexionar sobre o entrenza-
mento entre arte, política, filo-
sofía e ciencia. Reflexións lúci-
das non faltan, nin ocorrencias,
nin provocación ou ocasións
para ler entre liñas. A agudeza á
hora de enxuizar a febleza ide-
olóxica da actual Xunta, do pa-
pel do Estado, da historia e po-
lítica lingüística, dos premios
literarios, do Día das Letras Ga-
legas da institucionalización da
cultura ou do efecto negativo
que na cultura galega produciu
a (belixerante) edición galega
de El País, a noso xuízo, non
aparella similar dose á hora de
tratar do labor editorial, do mi-
to da “gran novela galega” ou
das traducións, onde as conclu-
sións (pódese falar de conclu-
sións?) resultáronnos moi agar-
dábeis. Como sorprendente re-
sulta a pouco novidosa explica-
ción de porque a novela é o xé-
nero de xéneros. Se dicimos
sorprendente é porque dos au-
tores heteodoxos sempre se
agarda que estean ben informa-
dos das vangardas na expresión
artística que ten como centro a
palabra; a novela foi o xénero
de xéneros no século XX, si, é
certo, mais os vieiros do XXI
onde se internan é na escrita in-
tersticial e axenérica, descrida
de toda regra e que esixe un lec-
tor novo, un lector activo, cóm-
plice, que se materializa en (co-
mo máximo) pouco máis dunha
folla, explora a fractalidade e a
fugacidade, que non pretende
representar unha realidade se-
nón presentala e se populariza a
través das novas tecnoloxías
(Lauro Zavala dixit), algo máis
que bitácoras-sucedáneo da ter-
tulia de café.

“Quen me mandaría a min”,
dicimos agora nós, que non com-
partimos moitas das reflexións de
Xurxo Borrazás (por exemplo os
fracasos da arte, que para nós é
fermosa, intelixente e importante
e por iso mesmo existe). Porén
prestounos, como presta sempre a
conversa intelixente, aínda que
agardabamos máis herexía, máis
heterodoxia, e tamén puido ser un
prexuízo pola nosa parte?♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio
Raíña Lupa
Viaxe a Libunca, de Antonio
Yáñez, recibiu o Premio Raíña
Lupa 2006. Escrito como relato
iniciático e homenaxe á his-
toria e xeo-
grafía da ría
de Ferrol, o
libro conta a
historia dun
rapaz que de-
be viaxar a
Libunca, a te-
rra dos
mortos, o país
no que os ha-
bitantes do
Alén lle van
explicar moitas cousas de valía
para si mesmo e para o seu po-
bo. Edita Galaxia.♦

Sopa de libros
Xerais publica dúas novidades
da colección ‘Sopa de libros’.
A aventura sorprendente dun
homiño moi
valente, do
checo Hans
Traxler (con
tradución de
Fran Alonso)
é unha obra
gráfica con
debuxos do
autor. Ningún
bico para ma-
má, do francés
Tomi Ungerer
(traducido por Patricia Buxán)
tamén inclúe moitas
ilustracións do propio autor.♦

Contacontos
A colección ‘Contacontos’ de Ir
Indo presenta dous novos libros
pensados para nenos de entre
cinco e oito anos. Contos
da tía Rosa-
rio: Titi,
Caca, de
Amparo Gó-
mez Cuerpo,
inclúe
ilustracións
da propia au-
tora e é idea
para primeirí-
simos
lectores. Flor
de vento, de
Lita Rivas é un texto máis com-
plexo, sobre a margarida Xiana,
que ten alma de paxaro.♦

Clásico infantil
Ole Lund Kirkegaard escribiu
Tarzán de goma no 1975. Desde
entón, esta noveliña converteuse
nun clásico das letras infantís
grazas ao
seu sentido
do humor e
á
esaxeración
das situacións
que describe.
Agora Xerais
publica en ga-
lego (a
tradución é de
Laura Sáez) a
historia de Iván Olsen, un coita-
do pequerrecho que terá que
aprender a defenderse dos seus
mangallóns compañeiros.♦

Os
heterodo-
xos, son
unha
semente
imprescin-
díbel para
o progreso,
como
reivindica
Borrazás.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

2. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.

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

4. TERRORISTA.
John Updike.
Xerais.

5. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

2. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.

3. MEMORIA DA ESCOLA.           
VV. AA.
Xerais.

4. OS RÍOS DE GALIZA.
VV. AA.
A Nosa Terra.

5. AS LAREIRAS EN GALICIA.
VV AA.
Ediciós do Castro.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Arte, literatura e arredores da vida
Borrazás publica as reflexións
dun ateo, republicano e algo anarquista

Xurxo Borrazás.                                                                         PA C O  VILABARR O S
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Título: Terrorista.
Autor: John Updike.
Tradutor: Lara Domínguez Araújo.
Editorial: Xerais.

Nesta altura, é case unha pero-
grullada repetir que John Updike
é un dos grandes narradores xu-
deoamericanos dos últimos tem-
pos, probabelmente o único
–xunto con Philip Roth– capaz
de merecer o título de sucesor do
prodixioso Saul Bellow. A súa
carreira está ateigada de obras
capitais para a comprensión da
sociedade estadounidense das
últimas catro décadas: novelas
que documentan o devalo dunha
sociedade que asiste, perplexa,
ao paulatino esvaecemento do
chamado “soño americano”, ao
esboroamento dun mundo que se
tiña por inamovíbel e que desco-
bre que os seus fundamentos
cambalean sen que os seus habi-
tantes logren penetrar nas causas
do esmorecemento. A tetraloxía
de Coello –sen dúbida o esteo
que vertebra a narrativa toda de
Updike– describe perfectamente
a desorientación duns persona-
xes atribulados pola desmembra-
ción da familia ante a aparición
dunha sexualidade problemática,
o enfrontamento xeracional, a
proliferación das drogas no uni-
verso cotián, a crise da sinxela
relixiosidade supostamente
herdada dos pioneiros ou o
sometemento do orgullo na-
cional na fronte do Vietnam. Xa
que logo, non é estraño que a súa
última obra tente afondar na xi-
gantesca conmoción que supuxo
o atentado contra das Torres Xe-
melgas, aínda que hai que reco-
ñecer que a forma escollida pre-
cisa dun valor e dunha segurida-
de no propio talento literario só
ao alcance duns poucos. 

O argumento de Terrorista
desenvólvese arredor de Ah-
mad, un adolescente fillo dunha
americana de ascendencia irlan-
desa e dun exipcio que abando-
nou o fogar cando o mozo aínda
era unha crianza. A ausencia de
figura paterna é compensada po-
la estrita educación islámica que
Ahmad recibe de Rashid, o imán
da mesquita local. Malia posuír
un grande potencial para os es-
tudos, Ahmad segue o consello
de Rashid e decide converterse
en camioneiro, o que dará pé a
que se vexa inmiscido nunha
conxura para cometer un atenta-
do facendo estourar unha enor-
me carga de explosivo nun dos
principais túneles de acceso á ci-
dade de Nova York. 

Nas mans doutro novelista,
este argumento serviría de pre-
texto ben para unha suposta in-
dagación psicolóxica das cau-
sas que levan un mozo a se con-
verter en suicida en nome da re-
lixión, ben nun simple relato de

acción máis ou menos arrouta-
da. Pero Updike vai moito máis
aló e, fiel á súa vocación de
cronista social,
incide en de-
rrubar os tópi-
cos que lle
permitiron á
sociedade es-
tadounidense
pechar os ollos
ante os seus
propios pro-
blemas para
descargar toda
a culpa dos
seus traumas
sobre un Mal
abstracto e si-
tuado sempre
fóra das súas
fronteiras.

Xa dende o
momento mes-
mo do atenta-
do do 11-S, os
creadores de
opinión de to-
do o mundo
–pero nomea-
damente os
no r t eamer i -
canos, cuxas análises se apre-
saron a seguir os do resto do
planeta– iniciaron un discurso

catastrofista que subliñaba a
súa dimensión espectacular (a
partir dese momento comezaba
o século XXI, a humanidade per-
dera a inocencia, o medo presi-
diría a nosa existencia dende
entón…) e que ignoraba o seu
enraizamento no devir históri-
co. Isto, nin que dicir ten, per-
mitiu que a famosa pregunta
Por que nos odian? se conver-
tese en absurda protagonista da
resposta que se lle deu a aque-
les feitos e que precipitou os
acontecementos que dominan a
política internacional dende
aquela.

Updike rebélase contra esta
forma de examinar o problema e
dirixe a súa lupa cara ás contra-
dicións dunha sociedade poboa-
da de xudeus, afroamericanos,
latinos e asiáticos e que “se em-
peña en imaxinarse a si mesma
de pel clara, anglofalante e cris-
tiá”. A ficticia New Prospect na
que se desenvolve o seu relato
–un revirado crisol de culturas
que funcionan coma comparti-
mentos estancos e que, por mor
do rexeitamento que padecen,
xeran unha perigosísima semen-
te de odio– é, sobre todo, unha
lúcida metáfora dunha socieda-
de obsesionada polo consumo.

A comida lixo, a trivialización
do sexo e das relacións persoais,
a pseudocultura televisiva, a de-
gradación da paisaxe, a substitu-
ción das casas polas vivendas,
das tendas polas franquías, a pu-
blicidade como epítome da crea-
ción artística… son os elemen-
tos que constitúen a paisaxe físi-
ca e emocional que envolve as
desencantadas vidas dos seus
personaxes. E ese é o maior lo-
gro da novela: poñer de mani-
festo a relación de necesidade
existente entre o medo e o de-
senfreo consumista. Baixo a
inocua aparencia dunha novela
de acción, Updike sérvenos a
fulcral revelación de que amea-
za exterior é imprescindíbel pa-
ra o funcionamento do sistema,
de que o verdadeiro mal reside
no interior da sociedade. 

Non embargante, Updike
non se deixa levar pola urxencia
política do tema e crea un texto
que ten máis de introspección
sorprendentemente intimista, de
sutil reflexión verbo dos moti-
vos que conforman o imaxinario
americano, insistindo particular-
mente na delicada dialéctica que
enfronta os proxectos indivi-
duais e os valores colectivos. E
así, afastándose discretamente
do peso simbólico dos propios
atentados para superar os mani-
queísmos que tantas veces impi-
den o exame desapaixoado do
problema da violencia, condúce-
nos ao terríbel achádego da ba-
nalidade do impulso terrorista,
da futilidade do mal.

Sacar adiante un reto coma
este, precisaba dunha estratexia
que estivese á altura, e Updike
bota man dun detallismo escru-
pulosamente realista, dun depu-
rado preciosismo que, nalgun-
has pasaxes, se converte en vir-
tuosismo absoluto. Malia que a
trama renxe nalgúns puntos, Te-
rrorista conta con algunhas das
páxinas máis fermosas da de-
longada carreira do autor: por
exemplo, a descrición do servi-
zo relixioso dunha comunidade
negra ou a paseata de Ahmad
cando se dirixe a recoller a fatal
carga que ha detonar. A preci-
sión narrativa e a exacta dosifi-
cación de recursos están postos
ao servizo dunha peripecia con
estrutura de thriller –de esplén-
dida resolución, por certo– que
Updike aproveita para describir
como o medo se infiltra no me-
dio social e adormece as
conciencias; pero ademais bri-
llan cunha mestría que lle con-
fire ao lector plena confianza
nun texto inzado de ironía
amarga e desolada. Coma en to-
das as boas novelas, a honesti-
dade do propósito harmoniza
coa honestidade do estilo.♦

MANUEL XESTOSO
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Grial
Nº 174. Abril-xuño 07. Prezo 12 euros.
Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique 
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Xaquín Álvarez Corbacho, Nú-
ria Bosch, Anxo de la Fuente,
María Gundín, Santiago Lago,
Diego Martínez e Xosé
Sánchez reflexionan sobre a
necesidade de reformar o siste-
ma de financiamento autonómi-
co. Alberto Meixide entrevista
o conselleiro de
Economía
catalán,
Antoni
Castells.
Xosé Car-
los Berme-
jo e Mar
Linares ex-
plican como
xestionar os
bens
culturais.
Xavier Castro analiza a vida
cotiá das nenas labregas. Na
sección literaria inclúense
traballos de Ramón Caride e
Miguel Anxo Fernán-Vello.♦

Criterios
Nº 8. Xuño 07.
Dirixe: Manuel Peralbo.
Edita: Instituto de Estudos Políticos e Sociais.

Neste número participan con
diversos traballos ao redor das
políticas de igualdade e as di-
ficultades das mulleres para se
integraren
no eido
laboral,
académico
e político.
María
Teresa Fer-
nández de
la Vega,
Carme
Adán,
Manuela
López Besteiro, María Pilar
García Negro, Concepción
Herrero, Teresa López, Ana
Sánchez, Susana Vázquez,
Blanca García, Carmen Bravo,
Manuel Peralbo e Rosario
Vázquez.♦

Latexo
Nº 59. Verán 07. 
Dirixe: Luís López.
Edita: Ureca.

Horacio Vázquez e Luís
López recordan a creación do
Terzo de Galegos de Buenos
Aires hai douscentos anos pa-
ra defender a cidade da
invasión británica. Luján
López entrevista os cómicos
Paco Calavera e Carolina No-
riega.
Secun-
dino
Lorenzo
e Andrés
Andrade
viaxan
até
Alberga-
ría (A
Veiga).
Tato Bar-
beito léva-
nos de sendeirismo até os
Altos de Castrove e tamén a
Celanova, co gallo do Ano
Xubilar de San Rosendo.♦

As estratexias do medo
John Updike elabora en Terrorista un retrato
pouco compracente da sociedade norteamericana 

John Updike.



Título: Cosmópolis. Figuras del exilio ju-
deo-alemán.
Autor: Enzo Traverso.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma 
de México.

O século XX, dise, foi o século
dos exiliados. Entre eles foron
numerosos os intelectuais xude-
os que fuxindo do nazismo leva-
ron consigo como toda bagaxe
unha cultura ameazada, e cuxa
dolorosa experiencia do exilio
enriqueceu o pensamento. (Exi-
lio, como anota Enzo Traverso
no prólogo a Cosmópolis. Figu-
ras del exilio judeo-alemán, co
que só se pode comparar o dos
españois en 1939 e o dos rusos
brancos). A través das obras ou
das correspondencias de Hanna
Arendt, Siegfried Kracauer,
Walter Benjamin, Theodor
Adorno ou Josep Roth, e mesmo
un excurso sobre Carlos Marx,
Enzo Traverso, nun volume que
recolle unha serie de traballos
publicados en revistas diversas
ou como prólogos a diferentes
libros, mostra como a marxinali-
dade da súa condición, e polo
tanto, a súa ollada desprazada
sobre a sociedade favoreceron a
súa elaboración crítica. Para
Traverso, “os exiliados, en tanto
estranxeiros, desarraizados e
marxinais, poden escapar a nu-
merosas coaccións –institucio-
nais, políticas, culturais, psico-
loxicas–  que deitan nun contex-
to nacional no que están inseri-

dos sen pertenceren a el. Esa
ollada algo desfasada pode tor-

narse unha vantaxe: permiten
ver o que outros non ven”. É o
que estudoso italiano, que escri-
be en francés e que, como el di,
non ten como lingua materna o
alemán, chama o “privilexio
epistemolóxico do exilio”. Os
diversos traballos, ao seren reu-
nidos nun volume, parecen uns
ecos doutros e fan máis eviden-
te a creatividade destes homes e
mulleres desprazados. 

A creatividade cultural ex-
traordinaria do pensamento xu-
deo-alemán, desde mediados do
século XIX até 1933, fascina, e

continuará a fascinar, os estudo-
sos. Evócase sempre unha idade

de ouro realizada e unha idade
de morte que a seguiu e remata
co paradoxo clásico: o país en
que a emancipación, parcial
(parcial, porque non podían, ao
contrario que en Francia, perten-
cer á función pública nin ao
exército, e restrinxiuse a súa en-
trada nas Universidade e esco-
las), dos xudeos enxendrou unha
vida profusa e multiforme é ta-
mén o que realizou a súa destru-
ción. Pero máis que un país, foi
toda un territorio europeo, a fa-
mosa Mitteleuropa, ou se se que-
re, Alemaña e máis o imperio
austro-húngaro, que brillou mer-
cé á intelectualidade xudea, co-
mo moi ben avisa Traverso. O
xudeo, recén saído do ghetto, co-
mo quen di, convértese en “ale-
mán” mediante a posesión da
lingua, mais non é nacionalista:
nin alemán, nin austriaco, nin
húngaro, nin polaco, etc. Son
“cosmopolitas”, bela palabra
tantas veces aldraxada polos fas-
cistas, os estalinistas e outras es-
pecies. Cosmopolitismo que, por
exemplo, lle impregna ao move-
mento obreiro un xudeo-alemán
como Carlos Marx (A cuestión
xudea). Este texto de Marx, di
Traverso, “frecuentemente inter-
pretado de maneira anacrónica,
por non dicir antihistórica, como
manifesto do ‘auto-odio’ de
Marx ou como unha tara antise-
mita do marxismo, tratábase en
realidade dun alegato para unha
‘emancipación humana univer-
sal’ que sobrepasaría inevitabel-
mente as fronteiras do xudaís-
mo”. Cosmopolistismo que, se-
gundo Joseph Roth, era unha
“tendencia natural dos homes de
letras xudeos” (e non só dos  ho-
mes de letras, senón tamén de
moitos dirixentes políticos, so-
bretodo socialistas).

Este cosmopolitismo, ou in-
ternacionalismo se se prefere a
palabra, está presente en todos
os escritores e pensadores que

estuda aquí Traverso. Mais o
que intenta con estas páxinas o
italiano é, antes de nada, dúas
cousas: a) demostrar que se ben
o exilio xudeo-alemán é “só un-
ha páxina da historia sen fin da
miseria do mundo”, “a súa reso-
nancia do presente é tamén de
orde intelectual”, e b) que o te-
rríbel final dos xudeos de Mitte-
leuropa, final que non era previ-
síbel nin estaba inscrito ineluta-
belmente na historia alemá,
conduce a se interrogar sobre a
realidade dos contactos entre
xudeidade e xermanidade.

Enzo Traverso non preten-
de reconstruír a historia dos
xudeos en Alemaña nin no exi-
lio, mais afánase en mostrar,
seguindo a Gershom Scholem,
o amigo de Benjamin, até que
punto a idea dun “diálogo” ou
dunha “simbiose” xudeo-alemá
é á vez unha patética ilusión do
pasado e un mito mentiroso do
presente. Unha ilusión, pois se
ben a maioría dos intelectuais
xudeos dese mundo desapare-
cido se sentían profundamente
alemáns, impregnados e apai-
xonados de cultura xermánica,
era unha paixón sen correspon-
dencia que se topaba cunha ba-
rreira de incompresión.

De feito, o “dialogo” só era
un “monólogo xudeo”, vibrante,
brillante e, finalmente, desespe-
rado. Un mito,
pois se a con-
tribuición des-
tes pensadores
e artistas xude-
os á cultura da
Mitteleuropa
foi considerá-
bel, o seu reco-
ñecemento ac-
tual, principal-
mente en Ale-
maña non pode
e n m a s c a r a r
que os autores
agora célebres
foron noutro
tempo marxi-
nais, estranxei-
ros e, cada vez
máis, excluí-
dos, cando a
partir de finais
do XIX o anti-
semitismo se
d e s e n v o l v e
con forza.

Xudeos e alemáns: non po-
dían ser plenamente un e outro.
Sempre retornados  a unha alte-
ridade censurada, non tiñan ou-
tra escolla que encarnar unha
desas dúas figuras do xudaísmo
moderno delimitadas por Ber-
nard Lazare e despois Hanna
Arendt: a do paria ou a do arri-
bista. Traverso retoma esta pers-
pectiva, que esclarece as tenden-
cias profundas, por riba da di-
versidade de sensibilidades, das
inspiracións ou das tomas de po-

sición dos intelectuais xudeo-
alemáns. O estudo consagrado
ao escritor Joseph Roth é parti-
cularmente clarificador.

O itinerario biográfico, inte-
lectual e político deste “Xudeo
errante dos tempos modernos”
(cuxa patria eran os hoteis de to-
da Europa) “parece reflectir co-
mo un espello a condición e o
destino do xudaísmo paria de Eu-
ropa central”, entre ateísmo e re-
lixión, revolución e nostalxia po-
lo imperio austro-húngaro, asi-
milación e idelización do mundo
tradicional xudeo. No seu exilio
parisino, cada vez máis pesimista
e afogando o seu desespero no al-
col, Roth só vía na Historia un
cortexo de derrotas. Mais contra-
riamente a Benjamin (a quen
Traverso dedica dous traballos,
un excelente “Bohemia, exilio e
revolución. Notas sobre Marx e
Benjamin”, e outro, máis discutí-
bel por reflectir certa antipatía ca-
ra a Adorno, sobre a correspon-
dencia entre este e máis Benja-
min), contrariamente a Benja-
min, non acreditaba que dos es-
combros puidese saír unha re-
dencion mesiánica. O seu desti-
no, como o do conxunto desta
xeración de intelectuais xudeo-
alemáns, foi tráxico.

Algúns destes exiliados, go-
zaron en vida, despois da segun-
da guerra mundial, dun mereci-
do recoñecemento: Hanna
Arendt (que estuda a través das
súas correspondencias con Hei-
degger, Jaspers, Mary Mac-
Charty e Heinrich Blücher, o seu
segundo marido. Digamos que
Traverso séntese “demasiado”
fascinado pola importante figura
de Arendt) ou  Adorno, outros
houberon de esperar a que pasa-
sen os anos. Todos os que so-
breviviron, porén, negáronse,
xa, a seren alemáns sen deixaren
de ser xudeos, e sen por iso, ser
sionistas (dos escritores e pensa-
dores que aparecen neste volu-
me, só Arendt traballou un tem-
po con organizacións sionistas
–tratábase de salvar vidas de ne-
nos xudeos– sen pertencer a el).

Cosmópolis. Figuras del
exilio judeo-alemán é unha re-
flexión crítica e un traballo de
convicción que aboga para que
as vítimas do pasado non sexan
tamén os vencidos da memoria.
A estes intelectuais xudeo-ale-
mans xa lles puxera o seu (au-
to)epitafio en 1940 Walter
Benjamin nas súas teses Sobre
o concepto de historia: “A no-
sa xeración tivo que pagar para
saber, pois a única imaxe que
vai deixar é a dunha xeración
vencida. Ese será o seu legado
aos que virán”. Catástrofe so-
bre catástofre, o seu legado
maior foi o Holocausto perpe-
trado polos nazis.♦
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Enzo Traverso estuda a lucidez e a
traxedia do pensamento xudeo-alemán

Enzo Traverso e, á dereita,
a edición italiana de
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Hai anos, un publicista de éxito,
Fredéric Beigbeder, escribiu
13,99 euros para axustarlle con-
tas ao mundo da publicidade e
logo dedicarse á literatura.
Quere vostede vingarse con esta
novela do mundo do cinema?

O meu non é unha vinganza.
Moi ao contrario. Síntome feliz
traballando no cine e espero po-
der facelo moito tempo. Diario
do impostor é máis ben unha
desmitificación do oficio de ci-
neasta. A xente do común non
sabe en que consiste en realidade
facer unha película. Moita xente
sorprenderíase se soubese que
hai días que os actores pasan ho-
ras e horas subindo escaleiras
para poder rodar unha escena
desde todos os ángulos posíbeis.
O glamour no cinema dura cinco
minutos. Ir facer películas é co-
mo ir a unha obra. Hai que er-
guerse cedo, traballar moitas ho-
ras, malcomer en calquera sitio e
durmir onde se poida.

Visto así dá medo traba-
llar no cinema.

Ten cousas boas pero non
son precisamente as que se des-
tacan na prensa: as festas cos
famosos e a simpatía dos fans,
admiradores e compañeiros. Iso
é unha mínima parte da satis-
facción creativa de ver culmi-
nado un traballo tan custoso.

Logo, todo o que se le é real?
A excepción da trama ma-

fiosa todo é real. Moitas das si-
tuacións presencieinas eu. 

Dá unha imaxe un tanto
chafalleira da industria cine-
matográfica española.

Unha idea preindustrial. O
cinema europeo tense que en-
frontar ao cinema estadouniden-
se cun orzamento dez ou quince
veces menor. Este desequilibrio
non o percibe o espectador, que
moitas veces é duro de máis co-
as películas propias. Mais ese
factor é fundamental para enten-
der a desvantaxe. Por que a mú-
sica europea se vende ben? Por
que os libros europeos se ven-
den igual ca os americanos?
Porque para facer un cd ou unha
novela os recursos son iguais.
Non fai falta meter unha chea de
millóns nunha escena de efectos
especiais nin fichar un actor con
tirón entre o público.

Na novela critícase que no
cinema español hai demasia-
das películas feitas por direc-
tores noveis.

Para comprobalo só hai que
consultar a lista anual de produ-
cións. A causa principal disto é
que sae moito máis barato pagar-
lle a un director novo que a unha
persoa con maior experiencia e
meirandes expectativas salariais.
Eu coido que o cinema non pode
ser un negocio no que se apren-
de todo con 20 anos. Con 45
anos un director está en plena
madurez e ten moito que ensinar.
Ollemos cara aos EE UU. Clint
Eastwood empezou ben tarde a
dirixir e fixo grandes películas.

Esa precariedade econó-
mica pódese esquivar con ou-
tras “armas”?

O primeiro que hai que facer
é profundar no modelo de co-
produción europeo. Hoxe as pe-
lículas xa non teñen unha única
nacionalidade e con esa colabo-
ración podemos aumentar o ca-

pital de cada película. Tamén
penso que as administracións
públicas deben seguir a apostar
pola excepción cultural. A cultu-
ra é a base da nosa identidade e
a nosa identidade empurra o res-
to da industria. Pensemos un
momento: ¿venderíanse tantos
pantalóns vaqueiros, tantas go-
rras de béisbol, tantas hambur-
guesas sen a publicidade que
lles deu o cinema? Por último
hai que coidar o guión para que
a historia sexa o centro e teña
tanta potencia que ninguén es-
trañe esas escenas das que fala-
bamos antes que costan millona-
das. Aí temos o exemplo de ci-
nematografías como a arxentina
que conseguiron levar xente ás
salas con pouco orzamento.

Mais houbo proxectos
pan europeos que fracasaron
entre o público e a crítica.

Europa ten dificultades para
funcionar como un único merca-

do polas diferenzas lingüísticas
e a separación dos Estados. Ade-
mais, a UE aínda é moi recente
e queda moito por explorar. Dos
erros tamén se aprende. Ao que
non volveremos será a un cine-
ma de produción localizada nun
só territorio porque non é rendí-
bel por moita subvención que
dean as administracións.

Vostede ten ampla expe-
riencia como cineasta mais
para explicar xustamente ese
mundo cambia de linguaxe e
vaise á literatura.

Nunha película non podería
profundar no punto de vista do
personaxe de Onofre. O que eu
quería contar non se trasmitiría.
A literatura permíteme explicar
que este home é un impostor pe-
ro tamén a metáfora dun artista.
El sofre a anguria do creador,
esa anguria que provoca unha
permanente busca de historias
que lles cheguen aos demais. Iso

ocórrenos a todos os escritores.
Que diferenza hai cando

escribe cinema ou narrativa?
Antes de nada, penso que

un escritor éo independente-
mente do medio. A literatura é
máis persoal desde o punto de
vista do creador. Vívese a expe-
riencia ao cento por cento, sen
interactuar con ninguén. Cando
se escribe un guión, un é máis
consciente de que ese texto é
menos solemne, máis maleábel.
Incluso no meu caso, con pelí-
culas nas que eu controlo o
guión e a dirección, a propia
evolución da obra fai mudar
moitas veces a idea primeira. 

Alfred Hitchcock dicía que
lle encantaría que inventasen
unha máquina que convertese
o guión en cinema directamen-
te. Vostede pensa así tamén?

Non. A min gústame moito a
rodaxe, o decorado. Síntome
moi a gusto nesoutro labor, non

só na creación. Pensar en todo o
proceso en conxunto é unha
vantaxe tamén á hora de escribir.

Que opina do tópico que
asegura que dunha boa novela
non se tira unha boa película?

É falso. O que si ocorre é que
o cinema ten un formato bastan-
te estrito. Cómpre contar en hora
e media unha historia. E hai no-
velas densas, cheas de subtra-
mas, cun determinado espírito
que non caben nese tempo. Loxi-
camente, esas son as boas nove-
las. En troques, hai novelas non
perfectas de todo pero que si te-
ñen unha historia útil para que
un guionista a colla e a reconver-
ta nunha boa película.

Agora vostede está traba-
llando como guionista en “Li-
bro de familia”. Explícase a ra-
zón do grande éxito da serie?

É moi dinámica. Pasan moi-
tas cousas en cada capítulo.
Ademais, mestura moi ben o
drama e a comedia. Eu pásoo de
marabilla argallando as histo-
rias do Elías e de don Venancio.

A televisión sempre se
considerou a irmá fea do au-
diovisual.

Non é así. É un medio moi
digno para os creadores e funda-
mental na nosa sociedade. A te-
levisión goberna o mundo. Ho-
xe, a política reduciuse a titula-
res para que a información me-
llor se acomode aos telexornais.

Nos últimos anos, as series
volveron coller prestixio gra-
zas aos altos orzamentos e a
novos modelos, caso de “Per-
didos” ou “Os Soprano”.

Os creadores das series de
hoxe educáronse vendo cinema
independente e aplican moitos
dos seus recursos nestas novas
producións. Esa evolución en-
controu un público tamén moi
avezado no medio audiovisual
que respondeu moi ben.

Como cineasta, que auto-
res influíron máis na súa obra?

Moitos e variados. Desde
Akira Kurosawa a Jim Jarmusch
pasando por Robert Zemeckis.
Como espectador busco o mes-
mo que como director: atopar a
orxinalidade, o camiño que sae
do convencional. A creación
sempre se enfronta ao problema
de facer o de sempre coma se fo-
se novo. Pero esa idea é funda-
mental. Outra que sempre teño
presente é a de entender a cultura
non como un fin en si mesmo se-
nón un medio para transmitir al-
go. Cando escribín este libro non
quixen facer cultura senón expli-
car unha historia. Por iso detesto
a quen me quere vender algo
simplemente porque ten na eti-
queta o apelido de “cultural”.
Igual que un futbolista non quere
facer “deporte” senón marcar go-
les, un creador non pode apoiarse
nesas vantaxes culturalistas. Un
libro como O Código Da Vinci é
máis “cultural” ca O padriño?

E que gosta de ler?
Hai varios autores que sem-

pre teño moi perto: Eduardo
Mendoza, Juan Goytisolo, Julio
Cortázar, Paul Auster, Norman
Mailer, Aldous Huxley… Gús-
tame moito o realismo francés e
o ruso. Encántame Noticia
bomba, de Evelyn Vaughn, que
ten varios puntos en común co
Diario do impostor.♦
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Héctor Carré
‘O glamour no cinema dura cinco minutos’

CÉSAR LORENZO GIL

Héctor Carré (A Coruña, 1960) é director de cinema pero ningunha das funcións da
industria lle é allea xa que traballou como axudante de dirección, director de foto-
grafía e guionista, labor que desenvolve arestora para a exitosa serie da TVG “Libro
de familia”. Canso de ouvir mitos sobre o mundo do celuloide, decidiuse a retratar
nunha novela –Diario do impostor (Xerais)– a cara real do traballo tras as cámaras.

PA C O  VILABARR O S



Título: Mudanzas.
Autor: Marilar Aleixandre.
Edita: Caixanova.

Adoito tan alonxada do son es-
tirado e do verso efectista co-
mo da impre-
cación e da pa-
labra rotunda,
á procura do
pouso do ins-
tante, da emo-
ción e do tre-
mor íntimo e
espido, Mari-
lar Aleixandre,
en “Mudan-
zas”, premio
Caixanova 2006, malia a tenta-
ción da recreación erudita e da

forma ás veces furtiva, ilustra o
desacougo e a turbación, a me-
moria e a ausencia e revela o
silencio e a dor: espello do
tempo e do esquenzo, o son
distanciado e a imaxe esbozada
amosan a soidade e a sensación
de orfandade.

Se ás veces o son é ritual
–“como á filla do centauro /
anunciando os arcanos do futu-
ro / quixeron amputarnos a
voz”-, e o ton afectado –“na ca-
beleira azul envurullastes o ceo
/ a través dela supuraban as es-
trelas”-, outras, Aleixandre
ofrece ritmo e sensación –“len-
to é mudar en pedra / pinga a
pinga a pedra fura a auga / a
pedra fende o sangue / chanta

un seixo no corazón”-, silencio
e soidade –“á fin, neste Mar de
Fóra / a auga é a nosa única
herdanza”-, imaxe íntima, co-
tián –“o único don que arelan
os vellos amantes / é que unha
mesma hora / leve a ambos”-,
ironía, distancia e ausencia.

Malia o son erudito latente
no ton, a miúdo un aire novo e
esvaecido perfila a palabra a
esbozar a imaxe evocadora e a
figura fugaz: máis alá da de-
nuncia e do eco, o ritmo e a
forma revelan a emoción e a in-
tuición e un lene e afastado ru-
mor afonda na turbación e a
soidade.♦

XOSÉ MARÍA COSTA
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Máis alá
da denuncia
e do eco,
o ritmo e
a forma
revelan
a emoción.

A oralidade
angolana en
Raul David
Dicir de Raul David (Benquela, 1918-
Luanda, 2006) que é un investigador e
codificador das tradicións angolanas
significaría minimizar o escritor e vale-
dor dunha obra literaria de grande inte-
rese ético e estético, dado que o seu es-
forzo e compromiso totalizaron a súa
traxectoria intelectual. Estamos ante un
autor moi pouco difundido alén da súa
terra –non quero dicir marxinado e me-
nos limitado. Mais o seu labor foi tan
puntual como silencioso. David “fixo
camiño ao andar”, procurando as esen-
cias ancestrais do pobo angolano, tan
connotadas en diversos valores da vida
colectiva. Por tanto, as súas investiga-
cións resúltannos suxestivas e definiti-
vamente útiles para coñecer a ancestra-
lidade dunha cultura cuxas mensaxes
máis rudimentarias forneceron a plurali-
dade angolana. David foi unha persoa
moi respectada en Angola, naturalmen-
te, por estar comprometida coa loita de
liberación nacional e polas investiga-

cións que dinamizaron diversos recur-
sos da vida ancestral e colectiva. 

David foi un intelectual do pobo e,
por tanto, a súa significación transcen-
deu, fundamen-
talmente, no ámbito
popular. De extrac-
ción popular é a súa
narrativa, os seus
contos tradicionais,
os cantares do pobo e
a poesía patriótica.
Os seus diversos re-
xistros  conmemoran
ao escritor valioso e á
súa obra de prestixio.
Diriamos que David
foi unha especie de
cronista literario que,
noutra dimensión á
de Óscar Ribas,
transcendeu na vida
do pobo codificando
todo ese universo na-
tivo que o rodeou,
como el esclareceu
na conversa con Mi-
chel Lavan, ao dicir:
“Como eu tenho um poder de fixação
muito grande, fui fixando imagens, fui
fixando as narrativas. E, com mais um
esforço de memória, eu fui recompondo
–a ponto de formar contos muito ante-
riores, até, ao meu nascimento”. 

Curiosamente, todos eses contos e
historias que aparecen na súa narrativa
teñen o seu entroncamento coas histo-
rias que contaban os mais vellos á luz

das fogueiras, esprei-
tadas por ese coro de
mozos e vellos, nesa
total entrega de pai-
xón e ritual. David foi
tamén un dos que ad-
miraban os contos ao
redor das fogueiras. A
súa insistente rela-
ción co pobo de Ben-
guela, como empre-
gado ferroviario, non
deixou de alimentar a
súa memoria para
mais tarde transbor-
dar contos populares
para que voasen coas
asas da súa imaxina-
ción. En todo ese
mundo de sutilezas
que se compendian
nos seus relatos bre-
ves, cargados desa
cosmovisión e aten-

dendo a prioridades existenciais. David
lévanos, coa metáfora e coa enerxía vi-
tal do seu poder de creación, a momen-
tos esplendorosos da mellor literatura de
tradición oral. É  así como este escritor
angolano fomentou o maior vencello

coa terra. Coa Mai África: dádiva de to-
das as esencias primordiais con que se
fomenta a idiosincrasia dunha comuni-
dade como a angolana.

Narrativas ao Acaso é un caderno
moi simplificado por lendas e historias
que o narrador soubo fomentar, suxerir
e economizar a palabra, para que non
fose unha simple retórica sen antece-
dentes. David esclarece o seu traballo
de narrador con eses matices de inxe-
nuidade popular que atrae mais que de-
sespera, incidindo nun universo emer-
xente. Deste enfoque narrativo podemos
ollar ese afán obstinado dun pobo que
loitou pola súa liberación e, tamén, po-
las súas raíces ancestrais. 

En Cantares do Nosso Povo trans-
mítenos a emoción do cántico popular,
estritamente existencial e de prantos
conmovedores. Así como doutras com-
posicións de matiz maternal e filial, di-
tos e escritos en lingua aborixe e tradu-
cidas ao portugués. Nesta dirección te-
mos que conmemorar o libro de poe-
mas: Ekaluko Lyakwafefa [Brado Pa-
triótico] en umbundo e portugués, onde
David percorreu varios horizontes da
vida real e metafísica dos angolanos.
Nestes dous libros dáselle un enorme
valor á lingua umbunda: afán por res-
catar e instituír o mais elemental e
esencial para lexitimar a realidade lin-
güística orixinal.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

Ritmo e emoción de Marilar Aleixandre

O Canto do Muecín
Lois Diéguez

Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto aborrecida do sol que

nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony Perkins cando en Psicose avanzaba pola parede

cun enorme coitelo de matar os porcos, e cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba

bañada nunha suor de sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.

A  N O S A  T E R R ACE NTRAL LITERARIA



Un cartel provocador e sen prexuí-
zos onde unha vella espeta iso de
“que pasa, mírote eu acaso!? é o
reclamo e a mensaxe de benvida
da sexta edición do Festigal, unha
cita na que se funden a compoñen-
te cultural e política, que xa se ten
consolidado dentro da oferta lúdi-
ca para festexar o Día da Patria. 

Coa intención de ser escapara-
te cultural do país e contribuír ao
intercambio con outros pobos liga-
dos a Galiza, este ano ponse en
marcha un programa que combina
nunha gran variedade de propostas
tradición, identidade e novas ten-
dencias. En total 48 horas conti-
nuadas de programación que se de-
senvolverán en diferentes espazos
do Campus Sur e que se distribui-
rán na Galería das Ciencias e do
Software libre, a Galería Audiovi-
sual, a Galería das Letras, a Galería
Infantil, a Galería Artesanal e a
Feira das Asociacións. A estes es-
pazos súmanselles os grupos de
animación de rúa, as exposicións
Queremos coñecernos, sobre a vi-
da de mulleres destacadas, e Os Te-
souros da nosa montaña, organiza-
da pola Asociación de Ensinantes
do Salnés, así como os concertos, o
principal motor do Festigal.

O funk de Loretta Martin será
un dos pratos fortes da noite do 24.
Os coruñeses achéganse á Com-
postela co seu primeiro disco, Pa-

raísos distantes (Falcatruada), que
destila de xeito equilibrado o funk
máis bailábel coa samba e o jazz. 

Manterá o nivel o rock fusión
dos franceses Babylon Circus. Cun
estilo próximo aos famosos Mano
Negra, este grupo, que mestura o
rock co ska, o reggae co jazz e a
música de Europa do leste, leva
vendidos ao redor de 100.000 ál-
bumes dos seus traballos. O espec-
táculo que ofrecerán en Composte-
la prométese insesquecíbel grazas
á improvisación tanto mímica co-
ma musical que os caracteriza. 

Para a noite do 24 está progra-
mado ademais o concerto de Terra-
kota, o grupo portugués ben coñe-

cido dos escenarios galegos. A súa
música é unha sorte de cocteleira
na que se mesturan sonoridades
árabes, afrocubanas, influencias
reggaee e ritmos da denominada
world music. O seu estilo vén mar-
cado ademais por unhas letras que
reflicten unha ideoloxía compro-
metida en espertar conciencias so-
bre temas como a xustiza, a memo-
ria e a liberdade. A música electró-
nica rabuñada dos pratos da france-
sa DJ Missil pechará a primeira noi-
te de concertos do Festigal.

Para o 25, os organizadores
(Comisión Festigal, Fundación
Galiza Sempre e Galiza Sempre)
apostan por un cartel para un pú-

blico familiar e variado. Así, a noi-
te do 25 abrirase co directo de
Nancy Vieira, a artista caboverdia-
na que leva máis de dez anos fa-
cendo acompañar sobre os escena-
rios a súa voz doce e firme por pia-
no, guitarra, cavaquinho, baixo e
batería. Dende que en 1995 gañou
un concurso en Portugal a vocalis-
ta foi convidada a compartir tábo-

as con algúns dos nomes máis des-
tacados da escena caboverdiana
como son Bana, Tito Paria, Ildo
Lobo, Boy Gê Mendese e Cesária
Évora, de quen din ser sucesora.

Os galegos Fía na Roca presen-
tarán nese mesmo escenario os te-
mas do seu último disco Vente vin-
do, gravado en directo e no que o
grupo aposta decididamente pola
voz de Sonia Lebedynski e o traba-
llo colectivo. O xeito de concibir a
música que alá polos aos 90 sor-
prendeu a crítica e supuxo unha re-
novación do folk en Galiza, dá con
este novo álbum un golpe de te-
món cara novos universos máis vo-
cais, aínda que sen perder a esencia
diferenciadora de Fía na Roca. 

A noite de concertos pechara-
se coa música de Kroke, unha
banda de Polonia que, partindo
dun repertorio da música tradi-
cional, constrúe arranxos orixi-
nais e composicións novas. 

Nas tardes de ambos os dous
días, haberá actuacións de jazz a
cargo de Euclydes Mattos Trío e
Paulo Sérgio Santos Trío.♦
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A carpa nacionalista dá cabida
ademais á literatura e o audio-
visual. Na Galería das Ideas es-
tán previstas varias mesas re-
dondas sobre temas de actuali-
dade. Una delas leva por título
A soberanía dos pobos fronte á
globalización e contará coa
participación de Rosana Pérez,
Luís Fazenda e X.A. Martínez
Puñal. O martes 24 tamén se
celebrará a mesa redonda Sá-
hara: a marcha cara a autode-
terminación, a cargo de Fatma
Mohamed Sale, Santiago Xi-
ménez, Xosé Antón Paz e Tere-
sa Táboas. Na última delas, O
momento político no Estado.
Unha perspectiva galega que te-
rá lugar o mércores, participa-
rán Francisco Rodríguez e os
xornalistas Xan Carballa, Er-
nesto Sánchez Pombo e Xosé
Luís Gómez. 

En paralelo, na Carpa das
Letras presentaranse as novi-
dades das principais editoras

galegas, que contarán coa
presenza dos seus autores. Te-
resa Moure, Lois Diéguez e
Anxo Luxilde son algúns dos
que asinarán exemplares.

O audiovisual terá tamén
o seu espazo na sala Nasa. Alí
pasaranse o martes os docu-
mentais Galiza en Venezuela,

da Fundación FESGA, Pere-
grinaxes. Viaxando con Ma-
nuel María, da Fundación
Bautista Álvarez, A Farola, de
Abelardo Rendo, A casa de
Lola de Andrés, de Olaia Sen-
dón, Crónicas da pizarra e xiz,
de Xan Leira e As Encrobas. A
ceo aberto, de Xosé Bocixa.♦

DDEEBBAATTEESS,,  LLIITTEERRAATTUURRAA  EE  CCUURRTTAASS

FESTIGAL
M. BARROS

Loretta Martin, Babylon Circus, Nancy Vieira, Fía na Roca e Kroke son
algúns dos artistas convidados do Festigal. Mesas redondas, debates, pro-
xeccións, presentacións de libros e animación de rúa completan o progra-
ma da festa multicultural coa que os nacionalistas celebran o Día da Patria.



A illa que retratou Staffan Mör-
ling na década dos sesenta conser-
vábase aínda moi fiel ao mapa que
José Cardona Roselló realizou en
1904. Cardona Roselló foi fareiro
en Ons entre 1898 e 1905 e sem-
pre se mostrou interesado tanto
nos asuntos da súa profesión co-
mo na cultura popular. A súa cu-
riosidade levouno a ser notario de
todo canto acontecía ao seu redor,
e impulsouno a realizar un plano
da illa que documenta que por

aquel entón Ons tiña unha poboa-
ción de 306 persoas nun total de
46 casas. Á chegada do antropólo-
go sueco Stafan Mörling en 1964,
a illa medrara en habitantes e en
casas. En total máis de 480 perso-
as moraban en 78 casas, vivían da
pesca, do monte e do gando. Os
costumes propios estaban moi vi-
vos e existía unha forte conscien-
cia dunha identidade propia.

Máis de corenta anos despois,
a antiga escola da illa acolle até

mediados de setembro a mostra A
Illa de Ons, unha cultura, unha
identidade, composta por 60 foto-
grafías realizadas por Steffan
Mörling entre 1964 e 1966, antes
da transformación urbanística da
capital, Curro, e a súa explotación
turística. Como explican no catá-
logo tanto o antropólogo como
Xosefa Otero, ambos os dous au-
tores da mostra, a exposición bus-
ca “espertar o interese pola moi
específica cultura da Illa de Ons e

gañar para os habitantes a consi-
deración e respecto que mere-
cen”. Na montaxe inclúense ade-
mais fotos do seu irmán Mikael
Mörling, tiradas en 1972. A mos-
tra estrutúrase en seis apartados,
encabezados todos eles por cada
unha das estrofas da cantiga Dei-
xádeme contar algo da Illa de
Ons, composta por Xosefa Otero.

As fotografías de Mörling cap-
tan a atmosfera e conxelan o tem-
po. A ledicia das festas, a dor da

morte, as viaxes en barco cara o
porto de Bueu, a pesca, a venta de
peixe, a singularidade do entroido
e as faenas cotiás que marcaban a
vida na illa revívense en cada un-
ha das imaxes penduradas das pa-
redes da antiga escola de Ons. 

A dorna

Mörling retrata ademais a impor-
tancia fundamental que tivo na
vida dos insulares a dorna, en pa-
labras de Xosefa Otero “a em-
presa do mariñeiro”. A dorna era
a “embarcación que o levaba po-
lo mar para pescar polbo, cento-
la e ás veces lura, cando era a
tempada, así como peixe para
comer na casa e para vender can-
do a pesca era robaliza ou outros
peixes que se pagaban moi ben”,
por iso non dubida do cariño que
lle tiñan á barca “porque era o
seu capital máis prezado”.

Pero a dorna tamén se empre-
gaba para a venta de peixe. Cando
o tempo o permitía, de luns a sába-
do achegábanse dous barcos dende
o continente a mercar o polbo que
capturaran os mariñeiros das illas.
Ambas embarcacións admitían pa-
saxeiros e traían o correo. O peirao
do Curro convertíase neses mo-
mentos no punto de encontro de
boa parte dos insulares. 

Como se desprende do mate-
rial presentado na mostra e no
seu catálogo, o igualitarismo
marcou as relacións sociais da
illa. “Antes había máis igualda-
de” sinala Xosefa Otero, “iamos
á mesma misa e divertiámonos
da mesma maneira na festa de
San Xoaquín. Algúns tiñan un
pouco máis e outros un pouco
menos, pero todo o mundo vestía
igual e todos os homes saían a
pescar en idénticas dornas”. 

Xosefa Otero, nativa da illa,
coñeceu a Staffan Mörling no
baile de Reis en Ons en 1965 e
casaron. Cando tiña 14 anos co-
mezou a interesarse polas canti-
gas da illa e, dende o seu casa-
mento axudoulle no estudo da
cultura patrimonial e mariñeira ao
seu home, un inquieto Lars Fre-
drick Staffan Mörling acabado de
graduar en Antropoloxía. Foi o
seu interese persoal o que o levou
á illa de Ons despois de visitar as
Illas Faeroe, consideradas reduto
da cultura tradicional escandina-
va. Quería saber como se desen-
volvía a vida nunha illa atlántica
parecida ás Faeroe pero no ámbi-
to do Estado español. Estabele-
ceuse na Illa a finais do 1964 gra-
zas a unha bolsa de investigación
e centrou o seu estudo nas embar-
cacións tradicionais galegas e na
cultura específica de Ons.

A partir da década dos seten-
ta a poboación captada por Mör-
ling nos seus traballos comezou
a trasladarse ao continente, en
boa medida polo estigma de non
ter dereitos sobre os terreos que
cultivaban nin sobre as casas e
pola prohibición de construír na
illa. Como se recorda no catálo-
go da mostra até tres matrimo-
nios víanse obrigados a compar-
tir a mesma vivenda. “Nós na illa
tiñamos os medios para mellorar
a nosa vida, pero non nos deixa-
ban facer nada”, recorda Xosefa
Otero. Corenta anos despois da
chegada de Mörling a illa pouco
queda daquela cultura, aquelas
xentes e aqueles costumes que o
engaiolaron. As instantáneas da
escola antiga resistiron a queima
do tempo.♦
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Agardando saseda para poder atracar.

AAAA    nnnnaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    OOOOnnnnssss
M.B.

Fronte á Illa
de Ons que hoxe
coñecemos aínda se
conserva na memoria o
recordo do que foi, unha vila
insular mariñeira cunha identida-
de propia. O antropólogo sueco Staf-
fan Mörling conxelou a través das súas
fotografías os bailes, a pesca, as festas popu-
lares, a dor das mortes e os costumes insulares
que na década dos sesenta aínda permanecía
vivos... Todas elas compoñen
a exposición A Illa
de Ons, unha cultura,
unha identidade que aco-
lle a antiga escola das illas.



Hoxe o Miño e a Raia Seca
deixaron de ser fronteira. A es-
trada serpentea os altos do
Gerês (Xurés) sen que deteña o
viaxeiro ningún posto da Gar-
da Civil ou da Guarda Fiscal.
A ponte Arbo-Melgaço ache-
gou dúas beiras dinámicas, en
continuo ziguezague para un
intercambio comercial que
existiu sempre pero que nunca
gozara da transparencia e li-
berdade de hoxe.

É que ese comercio eterno
entre ambas as nacións viviu
durante décadas épocas doura-
das e clandestinas que agora se
recollen no novo Museo ‘Espa-
zo Memoria e Fronteira’ de
Melgaço, dedicado ao contra-
bando e á emigración do conce-
llo minhoto. Á parte de edificio
de exposicións, o museo funcio-
na como instituto de investiga-
ción, análise, documentación e
estudo sobre a memoria viva de
ambos os fenómenos.

Chocolate, xabrón, café

O contrabando a través do Miño
chamouse na raia húmida galega
galdrucho. O que atravesaba a
Raia Seca chamouse ramboia.
Este comercio clandestino viviu
tempos de ouro durante a autar-
quía franquista. Para esquivar a
escaseza da posguerra, a raia con-
verteuse en paso agochado de
produtos de primeira necesidade
como café, xabrón, améndoas ou
chocolate, que se consumían li-
bremente en Portugal e que en
Galiza alcanzaban un alto prezo.
No museo de Melgaço expóñense
estes produtos, así como imaxes
dos expedientes policiais galegos
e lusos dos alixos intervidos.

O galdrucho entre Melgaço e
Arbo facíase nas tradicionais ba-
telas, usadas de sempre para a
pesca da lamprea, de noite, cando
facían a garda axentes comprados
que ollaban para outro lado men-
tres se facían as descargas. No

museo está exposto o chaleque
cheo de petos que servía para
transportar prata, tabaco e incluso
camións peza a peza. Tamén se
poden ollar, en sinistros recun-
chos, os uniformes dos guardin-
has e da Benemérita, co tricornio
de charol e a pesada capa.

Os paneis do museo recor-
dan o Zé do Diabo, famoso con-
trabandista que foi abatido unha
noite de transporte. Este veciño
melgacense aínda é recordado
na parte galega como socio de
innumerábeis negocios, ao lado
doutros moitos, galegos e portu-
gueses, que logo foron comer-
ciantes, algúns de moito éxito.
Mais polo xeral, o galdrucho só
valeu para aliviar parte da mise-
ria dos anos máis duros da fame.

Acabada a raia do Miño, du-
rante moitos anos a entrada “le-
gal” a Portugal era o posto fron-
teirizo de São Gregório-A Nota-
ria. Até primeiros da década do
1990, os guardinhas requisaban a

parte de aceite, azucre ou leite
que sobardaba os límites arance-
larios. Hoxe en ruínas, foi duran-
te moito tempo atalaia vixilante
da ramboia. A lombos de bestas,
aproveitando o escuso que propi-
ciaba a serranía, transportouse na
difusa divisa entre a terra de Ce-
lanova, a Baixa Limia e Castro
Laboreiro mercadoría que susten-
taba casais e pendellos de pegu-
reiros illados entre os milagres da
Peneda e lamacentos carreiros
construídos a pisada de ferradura.

Camiño de Francia

Outra parte do museo de Mel-
gaço está dedicada á emigra-
ción. A comarca aínda mantén
hoxe unha liña de autobús di-
recto con París e cada verán as
súas estradas énchense de co-
ches matriculados en Francia.

Xa desde o final da II Guerra
Mundial, moitos melgacenses
colleron a maleta de pau camiño

da emigración. Portugal, daquela
gobernada pola ditadura do Esta-
do Novo, estaba abafado no abra-
zo dunha España illada interna-
cionalmente. A única saída era
escapar con documentación falsa
vía Ourense-Pamplona-París.

Este fluxo migratorio mantí-
vose durante décadas, até media-
dos da década do 1975, con desti-
no preferente a Francia, os EE
UU, Holanda, Bélxica e Luxem-
burgo. Os cartos dos emigrantes
permitiron construír novos chalés
e facer medrar un pouco o nivel
de vida dunha das zonas máis de-
pauperadas de Portugal. No mu-
seo pódese admirar a reconstru-
ción dun escritorio bancario onde
se facían os cambios de francos a
escudos e tamén unha mostra de
obxectos que os emigrantes traían
cada ano: réplicas da Torre Eiffel,
botelliñas con aua milagrosa de
Lourdes coa efixie da virxe e os
famosísimos pratiños de recorda-
torio aos defuntos que inzan os
cemiterios de todas as freguesías
de Melgaço, cuxas lápidas, en
moitos casos, foron labradas en
Francia e en francés.

A emigración influíu nos gus-
tos musicais (no museo expóñen-
se réplicas dos singles de “Des-
folhada”, de Simone de Oliveira
ou “O emigrante”, de Manuel
Dias) e tamén no xeito de facer
música na terra da concertina. Por
exemplo, Quim Barreiros conver-
teuse nun músico de sona grazas
ás súas multitudinarias actuacións
en Newark e outros barrios portu-
gueses de maioría minhota.

Alén de paneis, maquetas e
obxectos variados, o Espazo Me-
moria e Fronteira conta con sons
orixinais daquela época, coma o
chifre do tren cando chegaba á
estación de París ou algunhas tes-
temuñas orais de contrabandistas
ou emigrantes. Segundo os seus
promotores, este museo quere
servir tamén para estimular a
lembranza dos veciños de ambas
as beiras da fronteira e acrecentar
no futuro o arquivo sonoro e do-
cumental deste espazo.♦
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Batela destinada ao trasporte polo Miño. Á dereita, a “perneta” carteira que usaban os emigrantes para levaren os cartos.

Contrabando no museo
CÉSAR LORENZO GIL

A vila portuguesa de Melgaço acolle desde hai dous meses un museo que lembra
o contrabando con Galiza e a profunda pegada que a emigración deixou na zona.

Pódense ver obxectos curiosos comoo o chaleque usado para agochar a mercadoría –á esquerda da imaxe– ou un torrador de café. Á dereita, uniformes da Guarda Civil e da Guarda Fiscal.
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Brais
Rodríguez
‘Internet
ten moitas
posibilidades
para o cómic pero
aínda está verde’

M.B.
Resultou gañador do 9º
Certame de Cómic de Can-
gas, na súa modalidade pa-
ra maiores de 18 anos, pola
obra Sigmund Freud en: El
niño que no tenía manos.
En que consiste?

É unha obra de catro páxi-
nas que se centra nunha pe-
quena historia acontecida ao
final da biografía de Freud,
mesturada cunha experiencia
ficticia na que coñece a parti-
cular relación dun neno sen
mans coa súa nai. Saen a re-
lucir as teorías psicoanalíticas
e oníricas do psiquiatra.

A historia vén de editar-
se dentro de O Tebeo, o fan-
zine que se publica anual-
mente dentro das xornadas
comiqueiras de Cangas e
que foi presentado o pasado
18 de xullo. Ademais per-
manecerá colgado na rede.

A internet é unha boa op-
ción á hora de dar a coñecer
os traballos, especialmente
dos autores que non teñen
moita opción de publicar.
Ten un carácter máis demo-
crático e resulta máis accesí-
bel para o público en xeral.
Con todo, cómpre ter en
conta que a pesar de que ten
moitas posibilidades o me-
dio está aínda moi verde.

Non é novo no eido da
banda deseñada. Foi cofun-
dador do fanzine Carne líqui-
da, forma parte da nómina
de autores fixos da revista
Barsowia e participou ade-
mais nos volumes Barsowia
en llamas ou H2Oil. De todos
os xeitos, como pensa que se
vai traducir este premio?

É unha axudiña. Coido
que estes premios teñen moi-
ta importancia porque dan vi-
sibilidade aos traballos dos
novos autores. Ademais con-
seguen que a xente mande as
súas historias, que logo poden
chamar a atención de editores
e chegar a publicarse.

En que proxectos está a
traballar?

No Viñetas desde o Atlánti-
co presentaremos un novo nú-
mero do Barsowia, que desta
vez, ademais dos autores que
veñen colaborando habitual-
mente, ten novas firmas e al-
gunha sorpresa. Ademais sigo
a publicar noutras revistas.♦

Tres viños brancos monovarie-
tais, das castes que definía co-
mo punteiras, das tres denomi-
nacions nas que son maiorita-
rias cadan unha delas, aínda que
menos o de Beade os outros
dous son elaborados en zonas
periféricas das súas respectivas
DO, o de Rías Baixas en Godos
(Caldas de Reis) en pleno val do
Umia e baixo as pautas da bio-
dinámica por Francisco Alfon-
so, e o de Valdeorras  na Portela
(Larouco) polo enólogo da Rio-
xa alavesa Telmo Rodríguez,
que a través da súa Compañía

Vitivinícola elabora distintos ti-
pos de viños, en diferentes zo-
nas da península.

Pedralonga 2005. (Albari-
ño) DO Rías Baixas. Curioso e
atractivo albariño de cor amarela
palla con reflexos dourados que
ofrece un nariz cheo de matices e
recordos entre os que se atopan
os aromas primarios do melón
maduro, os cítricos, a froita es-
carchada, os figos e os aromas
secundarios da manteiga, o azu-
cre queimado e o caramelo. En
boca caracterízase por un amar-

gor que lle confire forza e un fi-
nal que dura a unha entrada go-
losa de evolución sedosa.

Beade primicia 2005. (Trei-
xadura) DO Ribeiro. Na vista
mostra reflexos de palla nunha
cor amarela verdosa. Ten un na-
riz complexo de mediana inten-
sidade pero dunha atractiva suti-
leza que nos trae recordos de
froita escarchada, orellóns e un-
has leves notas florais e de feno.
Ten unha boca suave de sensa-
cions graxas, cun paso agradábel
e equilibrado que nos leva a un

final sutil pero prolongado con
recordos de marmelo.

Gaba do Xil. 2005. (Gode-
llo) DO Valdeorras. Cor amarela
palla limpa e brillante, en nariz
móstranos unha paleta variada
de aromas como son os aromas
secos do feno, os golosos do
marmelo e os frescos que dá a li-
ma. En boca móstrase coa untuo-
sidade que dá a sensación graxa
non moi intensa  e un final amar-
goso cun postgusto de sensa-
cións frescas que nos deixan as
notas cítricas.♦

A Viñoteca

Identidade en branco

ANTONIO PORTELA

Microtoponimia
luguesa
Supoño que como todas as cidades, é Lugo
un lugar especialmente nefasto para a con-
servación da auténtica toponimia. E agora
que o campo queda despoboado, e coa des-
poboación perdemos os nomes de centos de
miles de lugares, predios, leiros, chousas,
curvas da estrada, árbores, casas, penas, re-
gatos, o drama é especialmente grave. Por-
que, de paso que as xentes se veñen á cidade
e esta se superurbaniza, pérdense tamén os
nomes dos leiros, fincas, casas, árbores e
chousas do urbano. Mesmo das rúas, dos ba-
rrios, dos lugares que compoñen a cidade. E
aló vai a memoria do que fomos e peor, a me-
moria (a conciencia) do que somos.

Como tal, o lugar onde se asenta a esta-
ción do tren en Lugo é o Barranco de Friás.
O sitio no que está a igrexa da Milagrosa, o
Agro do Rolo. E por que lle chamaron A
Milagrosa? Porque era devoto dela Xosé
Fernández, o fundador, que era párroco de
San Froilán, onde había (ou hai) unha cape-
la da Milagrosa. E o Colexio da Milagrosa,
anexo. Pero, en realidade, San Froilán non é
San Froilán, é San Xoán de Deus e o Cole-
xio é a Escola das Orfas. A praza do Ferrol
era o Carballal. A rúa Milagrosa é a rúa da
Cañería (por alí ía o acueduto). A rúa do
Progreso, o Carril das Campás. A rúa Tea-
tro, o Carril do Gato Mouro. O que chaman
Abella, As Chanquiñas. O barrio dos Mi-
ñóns quedou convertido nun canellón.
Usurparon o lugar e puxéronlle outros no-
mes, como Ronda de Valle-Inclán. Ao ba-
rrio do Paxaro consérvanlle o nome fran-
quista de Ruiz de Alda. Ao Carril de Caiñós
chámanlle agora Montero Ríos (só un pe-
queno anaco desfavorecido conserva o no-
me: o todo pola parte). Ao lugar das Augas
Férreas chámanlle doutro xeito, a cambio
chámanlle Augas Férreas a un lugar situado
a un par de quilómetros e sen fonte. Aceña
de Olga, de nome transparente (un muíño
nunha terra fértil na veiga do Miño) é o dis-
paratado nome dun barrio situado… enriba
duns cantís! O Paseo da Tolda é agora Paseo
do Miño. As Arieiras de Magoi son Ramón
Ferreiro. AAvenida de Magoi está… en Fin-
goi (de Abaixo). Moitos (deben ser todos li-
cenciados) chámanlle ao Castiñeiro… Cas-
tiñeiriño. No El Progreso, continuamente,
Campo da Forca ao que é Cortiña das Es-
tantigas (metendo de paso e como se nada a
forca dentro das murallas). O Carril das Es-
tantigas levou no franquismo o estúpido no-
me de Carril das Ortigas (que rima).

Ao ilustre Camiño Vello (porque era ro-
mano) púxolle Franco (ou quen fose no seu
nome) 18 de Julio. Os parvos, 18 de Xullo.
Os do PSOE, como vello soa mal, Camiño
Real (porque o foi na Idade Media e porque
eles son republicanos, ha, ha): rebaixáronlle
mil anos dunha tacada. De 1869 a 1874 e de
1931 a 1936, a rúa da Raíña levou o belo no-
me de rúa da Liberdade. Que o recupere! A
rúa Ourense foi o Carril das Margaridas. A
costa que hai ao pasar a Tolda cara a Nadela
era a Costa da Barxiela. Á das Nóreas, que
foi de xudeus e de prostitutas, chámanlle
erroneamente rúa das Norias. Non se recupe-
rou o Paseo dos Cóengos (a Ronda entre a
Porta de Santiago e o Quinteiro do Carme,
que tamén perdeu o nome). Á praza da Her-
ba séguenlle chamando Comandante Manso
(quen, por certo, non o era. Manso, digo. Co-
mandante si).

Mais hai dous nomes, que se conservan,
na toponimia luguesa que me producen per-
plexidade. Un, o do Camiño de Pipín, por-
que… onde raios estaba ese Pipín? Non que-
da nin rastro dese lugar. Outro, misterioso e
suxerente, o dunha aceña, a Aceña do Rei
Chiquito. Pode alguén dicirme quen era o
Rei Chiquito?

Outro par de perplexidades non está tam-

pouco demasiado encarreirado, pero é se ca-
dra máis comprensible: O río Fervedoira (ten
rápidos) chámase así no lugar da Fervedoira
e no Portiño (por onde se cruzaba); no lugar
da Chanca (baixo e chao, adoita asulagarse,
Chanca = planca, chá. Hai unha ponte me-
dieval, Chanca: ponte de táboas antiquísi-
ma?), río Chanca; no lugar do Rato, río Rato
(aínda que a Deputación insiste en que é o
Fervedoira, polo sinxelo feito de que a xente
chámalle Rato a un afluente que se lle suma
na Chanca). Primeira perplexidade: o río Ra-
to só pode ser o que pasa por Rato. O afluen-
te, máis pequeno e que se suma antes do lu-
gar e antes de que se chame Chanca, debe ter
outro nome, e teno. Chamábanlle Paradai ne-
se lugar, río de Romai na Ponte Romai e río
dos Sapos antes. Dos Sapos? Están os sapos
nos ríos? Sempre crin que as que están nos rí-
os son as rás.

E o nome de Rato para un río? Elixio Ri-
vas cre que é Ratos e dedúceo de ratis (pla-
taforma de pontóns). Non é inverosímil, mais
o nome do río é Rato. Ánxel Fole, non sei se
disparatando, de “Rápìto”,  raudo. Vindo da
Fervedoira tampouco é inverosímil, mais…
En canto ao río dos Sapos, non será onoma-
topea co mesmo valor que o portugués sapal
(terra alagadiça á beira dos ríos)?♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE



Apetéceme hoxe facerlle unha
pequena homenaxe a Ramón Ca-
amaño, o fotógrafo muxián que
se nos foi nesta primavera case
centenario (99 cumpriría no outo-
no) e para iso non falarei de Mu-
xía nin da Barca, o seu Universo,
senón de Poio e do seu mosteiro.
Souben tarde da súa morte e non
puiden acudir ao seu enterro.

Este fin de semana pasei por
Poio e fixen unha visita ao con-
vento lembrando unha que fixen
con el hai uns 20 anos. Vivía eu
daquela na parroquia fisterrá de
Sardiñeiro e víame con Caamaño
todas as semanas na súa casa cor-
cubionesa da rúa Perigos, auténti-
co museo gráfico da Costa da
Morte. Un día pediume que o le-
vase a Vigo, onde os encargados
da Fotobienal, Xosé Luís Suárez
Canal e Xosé Manuel Sendón, lle
expoñían varias das súas fotos. Era
un apartado relacionado coa Mor-
te e todas as fotos de Caamaño tra-
taban diso. Fotos feitas en velorios
co cadáver de corpo presente, tal
como se estilaba antes, quizais pa-
ra enviar aos parentes emigrados
como unha certificación da morte
do petrucio. Nalgúns casos, mes-
mo de “anxiños”. Caamaño non
entendía ben que lles interesasen
precisamente aquelas fotos. Suá-
rez Canal e Sendón fixeron moito
por dar a coñecer fóra da súa bis-
barra a obra dun Caamaño daque-
la case octoxenario: ao ano se-
guinte montáronlle unha exposi-
ción individual en Vigo e publicá-
ronlle un fermoso Álbume no
Centro de Estudos Fotográficos.

Pois ben, camiño de Vigo, Ca-
amaño quixo que fixésemos para-
da e fonda no mosteiro de Poio.
Había anos que Caamaño entrara
en contacto cos mercedarios de
Poio a través do padre Gaite, céle-
bre predicador, que gostaba da be-
leza ruda de Muxía e do santuario
da Barca. Mantivera logo amizade
co Padre Sanlés, bibliotecario que
fora do mosteiro, e alí lles doara
para un futuro museo varias pezas
da súa colección de vellas cámaras
fotográficas e tamén unha colec-
ción da revista Alborada, editada
polos emigrantes do partido de
Corcubión en Bos Aires e na que
Caamaño colaborara moito dende
os anos trinta. Mais con isto sufriu
Caamaño gran decepción cando
veu que do museo non había nada
e as súas máquinas estaban nun
rincullo “criando barola”, como el
dicía. Caamaño, que levaba unha
pequena cámara, quedou sen ganas
de facer nin unha soa foto en Poio,
nin do convento nin dos frades cos
seus hábitos brancos que inmorta-
lizara o pontevedrés Pintos.

Chegamos a Poio un sábado
pola tarde e alí fomos moi ben
atencionados polo superior, o Pa-
dre Vallejo, un ourensán daquela
xa octoxenario. Lembro que era
no Outono porque de camiño fixe-
ramos algunhas fotos, en Negreira
no Pazo do Cotón, e Caamaño di-
cía que a luz do Outono era a me-
llor para a fotografía. Dado que a
residencia que dedican a aloxa-

mento non estaba operativa na-
quela época do ano, os frades alo-
xáronos (como convidados, por
tanto) a Caamaño e a min  en ca-
dansúa cela dentro do seu espazo
monacal. A min, que non preciso
de grandes luxos, a cela con baño
e unha mesiña de traballo pare-
ceume suficiente para pasar unha
tempada. Tamén nos convidaron a
cear e a almorzar con eles no mes-
mo refectorio, compartindo o seu
menú aínda que, iso si, distancia-
dos e nunha mesa á parte.

Érguese o convento de Poio
ao pé do monte Castrove, airoso
sobre a ría de Pontevedra, domi-
nando a illa de Tambo e a típica
aldea mariñeira de Combarro. Al-
gúns eruditos din que foi fundado
por San Frutuoso, o de Braga (e
unha imaxe del haina na igrexa),
ao igual que o que existiu na illa
de Tambo. De la Riega, tan anti
“cova-céltica”, na súa teima de
facer derivar todo do grego, ta-
mén buscaba esta orixe para a
illa. San Xoán de Poio foi pode-

roso mosteiro beneditino na Idade
Media e adquiriu a súa fábrica ac-
tual con airosas torres e duplo
claustro entre os séculos XVII e
XVIII. O convento, logo da desa-
mortización, foi casa consistorial,
cadea, reitoral e escola. En 1890
chegaron os mercedarios trasla-
dados de Conxo, facéndose cargo
del, que xa iniciaba ruína. O con-
cello, en edificio que non desme-
rece, enfróntase ao convento pe-
chando a praza arborada.

Mentres Caamaño conversaba
co padre prior e, posteriormente,
asistía á misa vespertina, eu apro-
veitei para visitar e remexer un
pouco a magnífica biblioteca do
mosteiro. Non escasean nela obras
galegas, doadas polo crego e escri-
tor ourensán (amigo de Castelao e
outros membros da Xeración Nós)
Antonio Rey Soto, que alí está so-
terrado, á entrada da igrexa polo
claustro. Cando o Padre Vallejo
soubo que eu era mestre, comezou
a chufar a profesión e a súa “sagra”
misión, lembrando un que el tivera

na infancia e fora moi marcante na
súa personalidade. Eran outros
tempos e un mestre daquela era un
mestre aínda que pasase fame, ten-
taba dicirlle eu, mais calquera con-
tradicía o Padre Vallejo. Xa advirte
o refraneiro que “Con abades, non
rifedes nin vos metades”. Notei
que a partir de aí eu pasaba a tomar
unha consideración meirande para
o abade de Poio e deixaba de ser
simplemente o acompañante ou ta-
xista de Caamaño. Ao coñecer as
miñas teimas deixoume so na bi-
blioteca ao meu sabor, disculpán-
dose de que o posto de biblitecario
estaba aínda sen cubrir dende a
morte do Padre Sanlés.

Así que daquela visita a Poio
o que máis fixado me ficou foi a
biblioteca (con case cen mil vo-
lumes), o claustro antigo do 1600
(o da fonte e os tres reloxos de
sol), fresco e florido con bóveda
de cruzaría, e unha breve visita á
igrexa en penumbra. Tamén o
enorme hórreo na finca, un dos
grandiosos galegos (o de máis
capacidade, sen dúbida), con tres
filas de pés até un total de 51. Só
a escasa altura destes lles resta un
chisco de monumentalidade.

Desta volta visitei as exposi-
cións e o museo agora realidade.
Dá a impresión de querer abran-
guer cousas diversas: cadros e
mosaicos do checo Machourek,
as pinturas místicas de García
Lema, libros, radios, linóleos... e
un par de cámaras de Caamaño
cunha nota biográfica. Pouca
cousa do vello amigo. Nin sique-
ra unha soa reprodución da súa
inxente obra fotográfica. Iso si,
as máquinas estaban limpiñas e
radiantes sen rastro de barola.

Teño para min que Caamaño
faría un bo frade. Aínda que para
iso o seu convento tería que estar
en Muxía, a carón da Barca. Era
un home case anxélico, cun
aquel de pillaría que case facía
rir. Imaxinámolo en domésticas
liortas de convento cos outros
frades, comentándonolas despois
aos amigos laicos co seu sorriso
entre pícaro e inocente.♦

Nº 1.277 ● Do 19 ao 25 de xullo do 2007 ● Ano XXXMotu
proprio 
FRANCISCO CARBALLO

O7 de xullo asinou Biei-
to XVI o Motu proprio
Summorum Pontificum.

É un texto breve, dispositivo;
vai acompañado dunha carta
aos bispos. As referencias dos
mass media inciden na cualifi-
cación de “volta ao latín”. Non
é iso o problema. 

Explica tal documento a
lexitimidade da liturxia
oracional do Misal romano de
San Pío V. Un misal acordado
no medievo para as igrexas
occidentais. O primeiro misal
impreso con eses textos é de
1474. Estensamente revisado
despois de Trento (s. XVI) e
editado por San Pío V, 1570.
En seguintes edicións recibiu
alteración mínimas e a de Xo-
án XXIII, 1962, de certo cala-
do. Lex credendi est lex oran-
di, dicimos. O cristianismo vi-
ve na historia unha constante
autosuperación. A liturxia
–principalmente da misa e dos
breviarios– ten de reflectir as
sucesivas expresións da fe. 

O papa Joseph Ratzinger,
por familia, por idiosincrasia, é
hipersensíbel á beleza atesoura-
da nos textos litúrxicos que
musicaron Wolfgang Mozart e
outros; tiña de cardeal e ten
agora arelas de uso destes tex-
tos. A iso engadamos a petición
dos lefebvristas excomulgados
no 1988, de condicionar o uso
da anterior liturxia no camiño
da reconciliación. Hai en Euro-
pa tradicionalistas a pediren e
condicionaren iso mesmo.
Liturxia en latín e en
traducións, mais que connotan
un tipo de relixiosidade, unhas
formas de culto que Paulo VI
alterou, 1969-1970. Unhas
alteración consecuencia do Va-
ticano II. Non se trata de
fórmulas dogmáticas, trátase
dunha nova sensibilidade
comunitaria, dialogante. 

Calquera presbítero pode
dicir misa en latín segundo o
misal de Paulo VI. Sería
reprobábel que non dera a tra-
dución das lecturas. Mais iso
co misal de San Pío V como
co actual. O tema está no em-
peño tradicionalista de obsta-
culizar todo cambio na teolo-
xía e no ritual. O papa conce-
de, neste Motu proprio, un
uso desa liturxia preconciliar
como algo secundario e
subordinado á normal, ordina-
ria e conciliar de Paulo VI. 

Onde radica o conflito?
Nunha concesión aos
tradicionalistas dispersos en
moitas parroquias e que se
opón ao concilio Vaticano II e
pretextan a novidade litúrxica
actual. Esíxelles a aceptación
do concilio e concédeselles
unha anomalía moi matizada.
A opción papal é discutíbel;
dana a sensibilidade cristiá
común; alborota as dióceses.
E os lefebvristas, até hoxe de-
sobedientes e usurpadores de
templos, están aí sen indicios
de transformación aos ritmos
dun cristianismo de autosupe-
ración.♦

Polos Camiños da Terra Xesús Torres Regueiro

Unha visita a Poio
co fotógrafo Caamaño

Reportaxe grá fica: X.T. REG UEIR O



O BarO Barcoco
■ CINEMA

ENTRE COPAS
A fita de Alexander Payne
proxéctase este xoves 19 ás
22h30 no Mosteiro de Xa-
goaza, dentro do ciclo adi-
cado ao viño. O vindeiro
xoves 26 será o turno de
Conto de Outono, de Eric
Rohmer.

■ DANZA

VERDE TRANSPARENTE
A compañía Druida actúa o
vindeiro venres 27 ás 22h30
no teatro Lauro Olmo.

■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
Podemos ollar unha mostra
fotográfica sobre o cura das
Encrobas no Centro Co-
marcal até o martes 31.

BLANCO PASCUAL
O fotógrafo amosa as súas
imaxes até setembro no ca-
fé Veira Sil.

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.

■ MÚSICA

DÚAS GUITARRAS
O Mosteiro de Xagoaza
acolle o venres 20 ás 20h30
este concerto de música es-
pañola.

CA LÚA
Este grupo da un concerto o
venres 20 ás 23h na praza de
Otero Pedrayo en Viloira.

■ TEATRO

MINERVA
O sábado 21 ás 20h30 re-
presenta no Mosteiro de
Xagoaza a peza Xulieta es-
tá noutra parte.

IN VITRO
O teatro Lauro Olmo acolle
este domingo 22 ás nove da
noite a estrea de Entre
bobos anda el juego, de
Rojas Zorrilla.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

LE CORBUSIER
Na Fundación CIEC pode-
remos contemplar durante
xullo e agosto a mostra Le
poème de l’angle droit.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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 últi-
mos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

CangasCangas
■ ACTOS

SALÓN DO CÓMIC
Celebra a súa 11ª edición
no Auditorio Municipal
até este domingo 22, de
12h a 14h e de 18h30 a
21h30 de martes a sábado,
e de 18h30 a 21h30 o do-
mingo, con multitude de
actividades como obradoi-
ros de banda deseñada a
cargo de Luís Davila, pro-
xección de fitas de anima-

ción, presentación de re-
vistas, realización de ca-
ricaturas aos visitantes ou
conferencias. Programa e
horarios en www.salondo-
comicdecangas.com.

AA CanizaCaniza
■ EXPOSICIÓNS

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

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS
As obras deste artista reú-
nense na mostra Libros de
artistas que podemos coñe-
cer na Casa dos Poetas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ARTE, URBE, NATURA
Nos xardíns de Méndez Nú-
ñez o martes 24 ás 21h es-
pectáculo multidisciplinar de
danza e performances acom-
pañado de son e audiovisuais
acompañado polo artista
francés Leandre. Tamén ás
nove da noite pero do mérco-
res 25 no Domus teremos
unha recreación das coñeci-
das sesións ibicencas con
música en directo, co bailarín
esloveno Jurij Konrah e o ar-
tista emerxente Nin9.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo Extraterritorial. O
outro cinema español pode-
mos ollar este xoves 19 ás
20h30 Animación en la sa-
la de espera (1981), de Car-
los Rodríguez Sanz e Ma-
nuel Coronado; o venres
20 proxéctase ás 18h La dis-
persión de la luz (2005), de
Javier Aguirre, e ás 20h30,
Cada ver es (1981), de
Ángel García del Val; o
luns 16 temos ás 20h30h
Circles (1966) e Schizo
(1970), de Ricardo Bofill; o
martes 24 á mesma hora
Monegros (1969), de Anto-
nio Artero, e Pont de Var-
sovia (1989), de Pere Por-
tabella. O xoves 26 e venres
27 ás 20h30 proxéctase en
Fóra de Serie Las alas de la
vida (2006), de Antoni P.
Canet. Máis información en
www.cgai.org.

LENTE NEGRA
Este venres 20 e o vindeiro
venres 27 proxéctanse ás
22h30 na Fundación Luis
Seoane diversos trailers e
documentais participantes
neste premio. O sábado 28
ás 22h celébrase a Gran
Gala deste certame

■ EXPOSICIÓNS

Mª FERNANDA CANDAL
Mostra a súa pintura, baixo
o título Reflexión sobre a
vida e a morte, no hotel Ci-
dade da Coruña desde este
sábado 21

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

As ganas tolas de danzar de De-
lorean, o pop-punk-rock sinistro
de Franc3s e de The Passadenas
e o garage surf and rock de Los
justicieros –de Malpica– con-
verterán a praia de Razo (Carba-

llo) en parada de xente de desor-
de para celebraren o Festival Se-
reas e Piratas 2007, o sábado 21
de xullo ás 10 da noite. Música
para pasalo ben, area salvaxe e
entradas debalde.♦

SerSereas e Pirataseas e Piratas
O O TTrinquerinque
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Serra de QueixaSerra de Queixa
O sábado 21 poderemos gozar en CHANDREXA DE
QUEIXA coa música dos Guezos, Lamatumbá e Ruxe-
Ruxe, nun entorno incomparábel, cun estanque a modo
de piscina xigante, roteiros e acampada libre, e todo de
balde. Máis información en www.serradequeixa.com.♦

SerSereas e Pirataseas e Piratas
Na Praia de Razo, en CARBALLO, II edición deste festival
a partir das 22h do sábado 21 con entrada libre. No esce-
nario Delorean, Franc3s, Los Justicieros e The Passa-
denas. Máis información en carballo.org/turismo.♦

Sons da LameiraSons da Lameira
Organizan o festival o colectivo cultural Malaherba e a
A.X. de Actividades de Ocio de Matamá, en VIGO, no To-
rreiro da festa desta parroquia. O venres 20 tocan, dentro
do Matamá Folc a partir das 22h, Ardentía, Zurrumalla
e Brigada Víctor Jara; o sábado 21 teremos no Malaher-
ba Rock a O Leo i arremecaghona!, Ataque Escampe,
Oxtiax ke te Pariu, Ofensiva e Deskarats; o domingo
22 ás 12h haberá unha Sesión Vermú con música espon-
tánea 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. Máis información en www.sonsdalameira.com.♦

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

Son de San CampioSon de San Campio
Este venres 20 en TOMIÑO, dentro da 2ª Semana Cul-
tural temos o Festival Son de San Campio, cos portu-
gueses Green Machine e Alison Bentley, e os galegos
Thee Tumbitas e Lost Pyschotics.♦

Linguas Linguas VVivasivas
Este 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 Fe-
rrol; Tipo de Pontevedra; a Cova da Laxe en Cangas; na Es-
morga de Ourense; ou por 22 euros na billeteira.♦

VVai de Camiñoai de Camiño
O Xacobeo leva un cento de actividades a outras tantas
vilas dos camiños de Santiago. Na rota do MAR DE AROU-
SA-RÍO ULLA temos este venres 20 un espectáculo de ma-
xia e a Mar Davila en CATOIRA; o sábado 21 a Miro Ca-
sabella, Tino Baz e A Quenlla en PONTECESURES; o do-
mingo 22 maxia e música tradicional en DODRO. No CA-
MIÑO FRANCÉS escoitaremos este venres 20 a Pé de Boi e
Serra-lhe ahí en PEDRAFITA DO CEBREIRO, e a Susana
Seivane e a Ruote en ARZÚA; o sábado 21 festival de
música tradicional con PistaCatro en TRIACASTELA, e
Cristina Pato e Lume tocan en PALAS DE REI; o do-
mingo 22 haberá maxia, música e baile tradicional en
MONTERROSO, e, en SAMOS, estarán os portugueses Ma-
ria do Ceo e Antonio Pinto Basto. O CAMIÑO DO NOR-
TE conta coa actuación de A Roda en BEGONTE o sába-
do 21. O Cabaret de PistaCatro chega o domingo 22 a
CASTRELO DO VAL, na VÍA DA PRATA. Máis información
en www.xacobeo.es.♦

FestigalFestigal
A Fundación Galiza Sempre e Galiza Nova celebran o Día
da Patria no Campus Universitario Sur de SANTIAGO. O
martes 24 ás 22h teremos o espectáculo Magos no país das
marabillas, co Mago Antón (que repetirá o mércores 25 ás
18h); desde as 23h poderemos escoitar o funk rock de Lo-
retta Martin, a mestizaxe dos franceses Babylon Circus,
o reggae portugués de Terrakota, e o hip hop do DJ Mis-
sil, de Franza. O mércores 25, por volta das 21h, escoitare-
mos a Fía na Roca, á caboverdiana Nancy Vieira, e aos
polacos Kroke. Ademais de 48 horas de actividades, de
balde e para todos os públicos, como charlas e debates, ex-
posicións, presentacións literarias e musicais, audiovisuais,
animación infantil, gastronomía e artesanía distribuidas en
30 carpas. Máis información en www.festigal.com.♦

☞ HARRY POTTER E A
ORDE DO FÉNIX. O fa-

moso mago está a piques de ser
expulsado do colexio Hogwarts
grazas a unha conspiración pre-
parada polos seus inimigos. Coa
axuda dos seus compañeiros de-
berá restaurar o seu prestixio.

☞ AS LEAS DE GRAY.
Gray e Sam son irmáns e

están tan compenetrados que todo
o mundo penssa que son parella.
Para desfacer o malentendido,
Sam busca o amor e encontra a
preciosa Charlie. O problema vai
vir cando Gray se decate de que lle
gusta de máis a moza do irmán. 

☞ FAST FOOD NA-
TION. Cun ton a medio

camiño entre a comedia negra
e a denuncia social, este filme
descobre os moitos puntos ne-
gros da industria das hambur-
guesas nos EE UU: contamina-
ción, inmigración irregular…

☞ ODETTE: UNHA
COMEDIA SOBRE A

FELICIDADE. Unha depen-
denta 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 gru-
po de adolescentes tentará evi-
tar que estes robots acaben coa
vida planetaria.

☞ 28 SEMANAS DES-
POIS. Secuela da famosa

película de terror sobre unha in-
vasión biolóxica na Gran Breta-
ña. Nesta segunda parte, os pri-
meiros refuxiados que volven

ao país terán que enfrontarse
cunha ameaza descoñecida.

☞ SHREK TERCEIRO.
Cando o seu sogro morre,

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

☞ OCEAN’S 13. Terceira
entrega deste remake

dunha gran fita de ladróns da
historia. O grupo de guapos
máis guapos de Hollywood esta
vez acompañados de Al Pacino,
que fai de mafioso e traidor.

☞ HOSTEL 2. Tres rapa-
zas estadounidenses de

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

☞ ERAUNHAVEZ… UN
CONTO AO REVÉS. No

país dos contos todo vai ben até
que un mago deixa que os viláns
de sempre (o lobo da Carapuchi-
ña, a madrastra de Brancaneves,
a bruxa da Bela Dormente…) se
decatan de que poden facer cam-
biar os contos. Debuxos anima-
dos 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 ci-
fradas que volveron tola á policía.

☞ PIRATAS DO CARI-
BE 3. O capitán Jack

Sparrow e os seus amigos via-
xan agora até o perigoso mar
de Singapur para enfrontarse a
un novo exército de pantasmas
perto do suposto lugar onde se
sitúa o fin do mundo.♦
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ARTE EN PAPEL
O centro de arte Atlántica re-
úne, até o 10 de agosto,
obras dunha vintena de artis-
tas de gran recoñecemento
como Darío Basso, Ruibal,
Barreiro, Borrajo, Datas,
Granell, Labra, Mompó ou
Rafael Alberti, entre outros.

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

100 CARTACES
A Fundación Barrié pre-
senta esta mostra, en cola-
boración co Museo do De-
seño de Zurich, na que se
recolle unha coidada selec-
ción de significativos anun-
cios icónico-escriturais do
século pasado.

ALISON &
PETER SMITHSON
O Museo de Belas Artes am-
plía, até o 31 de agosto, a
mostra Da casa do futuro á
casa de hoxe, organizada po-
lo Design Museum de Lon-
don, con maquetas, fotografí-
as, croquis, planos, mobilia-
rio e imaxes de vídeo de me-
dio século do traballo desta
polémica parella de arquitec-
tos ingleses, que sentaron as
bases do Novo Brutalismo e
da arte Pop dos anos setenta.

COLECCIÓN
DE PICTURA
Até o 5 de agosto podere-
mos admirar no Quiosque
Afonso a mostra Destino a
liberdade 1962-2002, con
obras de grande formato e
enorme forza plástica de re-
coñecidos artistas como
Barceló, Broto, Saura, Tà-
pies 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 Fun-
dación Luís Seoane, que é
onde o podemos apreciar, a
desenvolver durante tres
anos e que, ademais da fun-
ción expositiva, pon en mar-
cha un centro de documenta-
ción, obradoiros de comuni-
cación e edición, ademais de
realizar unha profunda análi-
se sobre a edición como so-
porte da creación artística.
Tamén aquí podemos valorar
o proxecto-edición –La Cosa
e Memoria de La Cosa– que

o catalán Francesc Ruíz fi-
xo durante xullo e agosto do
pasado ano: un xornal que, a
medio do cómic, reflectiu
distintas historias relaciona-
das coa cidade. E aínda máis:
How soon is now? é unha
mostra de artistas conscien-
tes de que o nexo entre reali-
dade e utopía esvaeceuse do
imaxinario social; as obras
de Mathias Poledna, Ryan
Gander, Jenny Perlin, Mario
García Torres, Alexander
Gutke e Lisa Oppenheim re-
laciónanse entre si polo seu
carácter cinemático.

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

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 am-
plo no que se trazarán as li-
ñas do seu traballo. 

■ TEATRO

NUNCA ES FÁCIL
Nancho Novo protagoniza
esta comedia de Jean Clau-
de Islert que podemos ollar
o luns 30 e martes 31 ás
22h30 no Rosalía de Castro.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

CIRCA XX
PILAR CITOLER
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Non
hai arte sen obsesión cons-
tituida por obras perten-
centes a esta colección.

GondomarGondomar
■ ACTOS

XEIRAS DO IEM
Este xoves 19 desenvólvese

a 3ª rota Siñor Afranio po-
lo Alto dos Castros en Cou-
so, guiada por Xosé Antón
Araúxo, e con saída ás
17h30 da Casa do Concello.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

ÁLVARO DE LA VEGA
A obra recente do escultor
exponse na galería Clérigos
até o martes 31.

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

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

NarónNarón
■ EXPOSICIÓNS

NOVOS CREADORES
A IV Mostra de Escultura
Arquitectónica pode coñe-
cerse, até o 19 de agosto, no
Paseo Marítimo de Xuvia.

FESTIVAL
DA TERRA E DA LÍNGUA
O venres 27 tocan no Muiño
do Pedroso, Xanzá e Kas-
tomä; o sábado 28 podere-
mos escoitar a Mini e Me-
ro, Os Tres Trebóns, Bono-
vo, Zënzar, Trapalhada e
Skárnio. Máis información
en www.artabria.net.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As obras do prestixioso
premio Wildlife Photograp-
her 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 valo-

ra a beleza formal, pero ta-
mén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza, pódense admirar
até o domingo 29 no Caste-
lo de Santa Cruz.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

IGNACIO LLAMAS
A galería Marisa Marimón
acolle a mostra Contornos de
silencio até este sábado 21.

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

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

EPOPEIA DE GILGAMESH
O pintor José Manuel Ciria
inspírase no texto épico su-
merio para realizar a súa úl-
tima obra. Até o 26 de agos-
to no C. Social Caixanova.

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

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

O PorriñoO Porriño
■ TEATRO

PISTA 5
Os máis cativos poderán
gozar este venres 20 ás
20h30 cun espectáculo de
animación.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

XESÚS Mª SUÁREZ
Até este venres 20 pode-
mos ollar as súas fotografí-
as na Casa da Cultura den-
tro da mostra Baleas, feni-
cios i outros...

RianxoRianxo
■ CINEMA

NA RÚA
O luns 23 proxéctase ás
22h30 en Isorna Ponte cara
Terabithia. O vindeiro xo-

O próximo
xoves 26

en Buía
(RIANXO)

poderemos
ollar a

película
Perez, o

ratiño dos
teus soños.
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Espectáculo antolóxico por excelencia de La Cubana pre-
séntase desde este xoves 19 ao sábado 21 ás 22h30 no teatro

Rosalía de Castro da CORUÑA. O xoves 26 ás 21h e o venres
27 ás 22h30 terémolo no C.C. Caixanova de VIGO.♦

Cómeme el coco, negrCómeme el coco, negroo

Este xoves 19 ás 21h pode-
mos escoitar a La petite
bande e Segiswald Kuij-
ken no Auditorio de Gali-
za. O venres 20 celébrase o
concerto Les Folies
Françoises, con Patrick
Cohën-Akenine na igrexa
da Universidade. O sábado
21 temos no teatro Princi-
pal a zarzuela barroca  Bri-
seida, de Rodríguez de
Hita, con La Grande
Chapelle, Ángel Reca-
sens, Veronique Gens e
Veronica Cangemi. O
luns 23 na igrexa de San
Domingos a Il Complesso
Barocco, con Alan Curtis.
O vindeiro xoves 26 chega
ao Auditorio de Galiza An-
ne Sophie von Otter con
Les musiciens du Louvre/
Marc Minkowski. Nos di-
ferentes camiños teremos
este xoves 19 ás 21h o es-
pectáculo L´art du bois na
Real Basílica de Santa Ma-
ría a Maior de PONTEVE-
DRA; á mesma hora a Ma-
nuel Vilas na igrexa de San
Tirso de PALAS DE REI; La
Girigonça ás 21h na igrexa
Parroquial de Santiago en
PONTEDEUME; e a Paulina
Ceremuzyska ás 22h na
igrexa de San Domingos
de TUI. Esta artista, Pauli-
na Ceremuzyska, estará o
venres 20 ás 21h na igrexa
de San Francisco en BE-
TANZOS; ese mesmo día te-
remos o concerto de
violoncello Chelicia ás

21h30 na Casa do Concello
de CEE; a José Manuel
Dapena ás 21h na Casa da
Cultura de RIANXO; e La
Girigonça ás 21h na igrexa
de Santiago en ALLARIZ. O
sábado 21 poderemos ollar
de novo esta actuación ás
21h30 na igrexa de San
Martiño e San Vicente do
GROBE; e Chelicia ás 22h
na Casa da Cultura de BOI-
RO. O concerto de Chelicia
repetirase o domingo 22 ás
21h na igrexa de San Xoán
de Lagostelle en GUITIRIZ;
e ademais poderemos es-
coitar a Mercedes Her-
nández e Fernando Reyes
no Santuario da Nosa Se-
ñora da Barca en MUXÍA ás
13h. O ciclo Concertos
Express leva 30 minutos
de música aos claustros de
SANTIAGO: este xoves 19
ás 18h en San Roque, o
concerto Chelicia; o ven-
res 20 á mesma hora no
Colexio de Fonseca, o trío
L´art Du Bois; o sábado
21 estarán Zofia Dowgia-
llo e Paulina Ceremuzys-
ka en San Domingos de
Bonaval; o luns 23 esta
mesma intérprete en solita-
rio na Colexiata de Santa
María de Sar; e o xoves 26
un cuarteto de trompas for-
mado por J.Ortega, A.Va-
rela, X.Ramón e M.Na-
veira en San Martiño Pina-
rio. Os programas comple-
tos poden consultarse en
www.viastellae.es.♦

Música de Compostela e Música de Compostela e 
Vía StellaeVía Stellae

Este coñecido musical re-
preséntase no C.C. Caixa-
nova de VIGO este 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, despois, até
o domingo 29 con repre-
sentacións ás 19 e 23h.♦

FamaFama

Até o 26 de xullo, e no que ade-
mais do proxecto de formación
Pontejazz Workshop, temos, na
PRAZA DO TEUCRO ás 22h30, o xo-
ves 19 ao Walter Smith III Trio
(Walter Smith, Matt Brewer e Jo-
nathan Blake); o venres 20 ao Xa-
cobe Martínez Antelo Quinteto
(Pablo Castaño, saxo alto; Toño
Otero, saxo tenor; Marcelino Ga-
lán, guitarra; Xacobe M. Antelo,
contrabaixo; e Max Gómez bate-
ría); o sábado 21 está a Pontejazz
Big Band, levando a dirección
musical e os arranxos Carlos Aze-
vedo. Na PRAZA DA FERRARÍA ás
22h30 do domingo 22, temos ao
The Josshua Redman Trio, no
que, ademais do saxofonista cali-
forniano, escoitaremos a Reuben
Rogers no contrabaixo e a Antonio

Sánchez na batería; o luns 23 está
o, probabelmente, máis celebrado
cantante de jazz do mundo, o nor-
teamericano Kurt Elling, acom-
pañado por Laurence Hobgood ao
piano, Robert Amster no baixo e
Willie Jones III na batería; o mar-
tes 24 temos o gospel de The
Campbell Brothers; o mércores
25 Chicago Blues Revue (Magic
Slim & The Teardrops + Big Ti-
me Sarah + Billy Branch), o me-
llor blues eleéctrico; e o xoves 26
Bojan Z Trio, na que este pianista
iugoslavo, afincado na Franza, to-
ca con Remi Vignolo ao contrabai-
xo e Ari Hoenig na batería. Desde
o xoves 19 ao sábado 21 jazz pola
rúa a cargo de Gdjazz Street
Band. Do 19 ao 22 haberá repi-
chocas ás 01h no Night & Day.♦

XVXV Festival de Jazz de PontevedraFestival de Jazz de Pontevedra

Na Carballeira das Fraguiñas, en Fornelos da Ribeira
(SALVATERRA DO MIÑO), organizada pola AC Solpor con
entrada de balde. Comeza o mércores 25 ás 22h30 coa
actuación dos Sete Margnificos da Estrada que repre-
sentan O gordo e o calvo van ao médico; o xoves 26 a
esa mesma hora, Ankarellos T.atro de Ponteareas mon-

tan Témola armada; seguimos na mesma hora pero do
vernes 27 para ollar á Aula de Teatro Municipal de
Pontevedra con Lixo; e o sábado 28 ás 2h animación in-
fantil a cargo de Peter Punk e, ás 22h30, Achádego Te-
atro de Lugo representa A confusión de María Balteira.
Máis información en solporteatro@terra.es.♦

VI Mostra de VI Mostra de TTeatreatro o AfeccionadoAfeccionado

Con 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 Anda-
lucía (11); e da Galiza (4), entre as que están o último tra-
ballo de K Producciones, Cantando bajo las balas, nun
estilo de cabaret, escrita por Antonio Álamo e dirixida
por Álvaro Lavín relembrando o día no que Miguel de
Unamuno se enfrentou a Millán Astray. Tamén en clave
de cabaret preséntase Cancionero republicano de Mi-
comicón con texto e dirección de Laila Ripoll e Mariano
Llorente, “falando da institución Libre de Ensinanza, das
Misións Pedagóxicas e da Barraca, do parlamentarismo,
partidos políticos e liberdade de prensa e expresión...”.

Entre as últimas creacions galegas está a de Lagarta La-
garta, As últimas lúas, do italiano Furio Bordon, tradu-
cida ao galego por Cándido Pazó e dirixida por Xúlio La-
go. Teatro Zascandil sube ao escenario coa obra de Va-
lle-Inclán, Los cuernos de Don Friolera, tres versións
dun luctuoso feito como consecuencia da defensa do ho-
nor de Pascual Astete, teniente de carabineros alertado
do engano da súa dona. Os títeres son os protagonistas de
Aullídos, dos vallisoletanos Teatro Corsario, espectácu-
lo para adultos dirigido 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 la tranquilidade, e preguiza.♦

XXIII Mostra de XXIII Mostra de TTeatreatro de Ribadaviao de Ribadavia

The Campbell Brothers.



ves 26 as crianzas gozarán á
mesma hora en Buía con Pé-
rez, o ratiño dos teu soños.

■ MÚSICA

PÉ DE BOI
O grupo folc toca o vindei-
ro venres 27 ás 22h30 na
praza de Castelao.

RibeiraRibeira
■ MÚSICA

COMPAÑÍA DO RUÍDO
Podemos escoitalos o luns 23
dentro da programación da
Festa da Dorna; o martes 24
teremos o folc de Mc Feck.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

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

■ CINEMA

CURTOCIRCUÍTO
Todos os xoves até o 23 de
agosto poderemos gozar nas
prazas e rúas da zona vella
da proxección das mellores
curtametraxes que se están a
facer nos cinco continentes.
Este xoves 19 na Praza de
Praterías ollaremos unha es-
colma de traballos do pano-
rama latinoamericano; o vin-
deiro xoves 26 na Praza do
Toural adícase aos traballos
de vangarda cunha escolma
realizada por Clermont-Fe-
rrand Carte Blanche La-
bo. No caso de que as condi-
cións metereolóxicas non se-
xan favorabeis, as proxec-
cións terán lugar nas instala-
cións da Praza de Abastos.

MANHATTAN
Dentro do ciclo Verán ci-
nema Verán podemos ollar
este xoves 19 ás 22h30 no
Parque de Bonaval a fita
dirixida por Woody Allen
en 1979. O vindeiro xoves
26 proxéctase Viskningar
och rop (1962), de Ingmar
Bergman.

■ EXPOSICIÓNS 

GRANELL
Até final de ano temos no
segundo andar da Funda-
ción do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo / cons-
trucións de Eugenio Gra-
nell. No mesmo lugar po-
demos coñecer até o 13 de
agosto a obra de Wedgwo-
od Stevton no espazo Xo-
ves poéticas surrealistas.

X.M. TOMÉ
Mostra que recolle, por pri-
meira vez, unha antolóxica
da súa obra composta por 66
pezas de diferentes técnicas,
estilos e tamaños que permi-
tirán ver a evolución artísti-
ca deste pintor (1942-2005)
que chega a Santiago en
1960 para cursar estudos de
Medicina. Até o 8 de outu-
bro no Colexio de Fonseca.

CARME NOGUEIRA
E Apolonija Sustersic ex-

poñen no Duplo Espazo do
CGAC as súas obras

ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
Até o 2 de setembro podere-
mos ollar no CGAC a mos-
tra Avance dunha continxen-
cia. Arquitectura Contem-
poránea en Galiza, que se
extende á Zona C da Conce-
llaría de Cultura e ás salas
do Colexio de Arquitectos.

MATEO MATÉ
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 mar-
tes 31 de xullo na Aula So-
ciocultural de Caixa Galicia.

A CULTURA EUROPEA
DO SÉCULO X
A Igrexa da Universidade
acolle, até o 28 de agosto,
esta mostra da Consellaría
de Innovación e Industria.

ELENA COLMEIRO
A ceramista ten unha mos-

tra de escultura na Casa da
Parra denominada Constru-
tora no tempo.

CAMIÑOS DA ARTE
Podemos visitar esta colec-
tiva na galería Sol & Barto-
lomé.

UWE GEEST
Arquitecto de profesión,
que vive en España desde
hai 40 anos –agora en Bar-
celona– crea as obras con
finas capas de pintura e are-
as, presentando un resulta-
do final de grande homoxe-
neidade. 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
este venres 20.

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

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

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

ARTE NO PARQUE
É o programa de verán do
CGAC que inclúe a abertu-
ra da terraza –paseo privile-
xiado de vistas aos tellados
da cidade– cunha mostra
escultórica con obras de
Dan Graham, Manolo
Paz, Ricardo Ugarte de
Zubiarrain, Patinha e Sil-
verio Rivas.

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

SANTIAGODC
Un percorrido polas rúas,
construcións e arquitectu-

ras da cidade desde a meta-
de do século XIX até a ac-
tualidade. Na antiga sede
do Banco de España até o
30 de setembro. 

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

VVigoigo
■ ACTOS

PODER POPULAR
Os centros sociais Faisca e
Revolta celebran o Día da
Patria. Este xoves 19 ás
20h30 temos no Faisca a
mesa redonda Centros So-
ciais: construíndo poder
popular. O sábado 21 ás 14h
na Praza do Berbés haberá
un Xantar Vexetariano; ás
16h Xogos Populares; ás
18h o obradoiro Baile tradi-
cional, aprende a dançar; e
ás 21h teremos o concerto
de Xans, os brasileiros Eta-
carinae, e o DJ Macô. Máis
información en http://cen-
trosocialrevolta.agal-gz.org

HISTORIA
DO NACIONALISMO
Galiza Nova celebra estas
xornadas na Casa Galega
da Cultura, nas que interve-
ñen este venres 20 ás 19h
Xosé M. Beiras Torrado,
Manuel A. Fernández Baz,
e Encarna Otero Cepeda,
que falarán sobre O solpor
da ditadura. A transizón
1975-1982 e O nacionalis-
mo no marco autonómico.

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

■ EXPOSICIÓNS

BOMBEIROS
Até o venres 27 teremos na
Casa da Xuventude esta
mostra fotográfica.

DANIELA EDBURG
Podemos ollar a súa foto-
grafía na galería Ad Hoc, na
mostra Bittersweet endings.

A VIAXE DISLOCADA
É a mostra de videoviaxe e
turismo que poderemos con-
templar no MARCO até o 9
de setembro. Obras de Xoán
Anleo, Susan Black, Ingrid

Buchwald Eguia, Daniel Cu-
berta, Ximena Cuevas, Sally
Gutiérrez, Fernando Llanos,
Elena Näsänen, Tere Re-
carens e Eder Santos.

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE
Proxecto gañador do premio
MARCO 06 para novos co-
misarios con obras de Fran-
cis Alÿs, Ady Carrión, Pie-
rre Huyghe, J. Carlos Marti-
nat, Pablo Sigg, Javier Té-
llez, Kerry Tribe, Luc Tuy-
mans e Elin Wikström. Até
o 7 de outubro no MARCO.

UN MUNDO DE XOGUETES
O xogo, o xoguete e a infancia:
a crianza estabelece os seus pri-
meiros contactos coa realidade
a través do xogo, empregando
xoguetes… As máis de dúas
mil pezas que se mostran per-
tencen á colección da Funda-
ción Raquel Chaves –de inte-
rese galego– sendo das prin-
cipais fábricas de brinquedos,
ademais de exemplos proce-
dentes doutros países. No
Verbum Casa das Palabras até
o 31 de agosto.

VIDAL SOUTO
Xunto con Pedro Solveira
expón a súa obra na galería

PREMIOS Á
INNOVACIÓN EDUCATIVA
A Consellaría de Educación pretende fo-
mentar a innovación educativa e recoñe-
cer o traballo realizado polo profesorado
que, individual ou colectivamente, está a
desenvolver prácticas educativas inno-
vadoras e materiais que supoñan a utili-
zación de ferramentas propias da socie-
dade da información. Para participar es-
tablécense dúas modalidades: a modali-
dade A é para o recoñecemento de acti-
vidades de innovacións metodolóxicas e
didácticas sobre calquera área e sobre a
organización dos centros docentes; a
modalidade B está destinada a premiar
materiais ou recursos dirixidos ao alum-
nado con necesidades específicas de
apoio educativo, a materiais relaciona-
dos co plurilingüismo destinados á utili-
zación nas seccións bilingües e a mate-
riais relacionados co ámbito científico-
tecnolóxico-matemático. Todos os tra-
ballos deberán ser redactados e presen-
tados en lingua galega, impresos e en
CD-ROM, deben ser orixinais e inédi-
tos, e entregarse ou enviarse antes do 15
de setembro á Consellaría de Educación

e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galiza, en SANTIAGO DE COMPOSTELA,
según os requerimentos e cos correspon-
dentes documentos esixidos pola orga-
nización, que se poden consultar e des-
cargar na sección de contidos educati-
vos, premios e concursos do portal
www.edu.xunta.es.

XV MANUEL LUEIRO REY
O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
da súa figura, así como fomentar a pro-
moción da literatura galega e os seus au-
tores. Poderá participar calquera persoa,
sen distinción de idade ou nacionalida-
de, que presente os textos en lingua ga-
lega, conforme á normativa vixente. Os
traballos, que deberán ser orixinais e
inéditos, terán unha extensión mínima
de 60 páxinas e máxima de 120, tamaño
DIN A4, de mil oitocentas matrices ca-
da páxina, aproximadamente. Enviaran-
se 5 copias baixo lema, antes do 15 de
agosto, a XV Premio Manuel Lueiro
Rey. Concello do Grobe, Praza do Cor-
go s/n 36980 O GROBE (Pontevedra),

coas que se axuntará un sobre pechado
no que figure, fóra, o lema e título, e que
conteña o nome completo, enderezo e
teléfono do autor, así como o título do li-
bro. Máis información en certameluei-
ro@culturaogrove.com.

XVI MANUEL COLMEIRO
A Xunta promove este premio dotado
con 4.510 euros co obxecto de fomen-
tar e distinguir traballos de estudo e in-
vestigación sobre as administracións
públicas da Comunidade Autónoma,
desde calquera perspectiva: histórica,
xurídica, administrativa, política, so-
ciolóxica, económica, etc. Os traba-
llos, realizados por persoas individuais
ou grupos formados para o efecto, de
calquera nacionalidade dos estados
membros da Unión Europea, terán que
ser orixinais e inéditos, e presentaran-
se en formato A4, mecanografados a
duplo espazo por unha soa cara, cunha
extensión mínima de 100 páxinas, por
triplicado e cun exemplar en formato
word, baixo lema e plica. Os interesa-
dos en participar deberán entregar, an-
tes do 15 de setembro, o modelo de so-

licitude cuberto correspondente a esta
convocatoria, anunciada no DOG nº
47, con data do 7 de marzo de 2007, na
Escola Galega de Administración Pú-
blica, Fontiñas, rúa Madrid 2-4, 15707
de SANTIAGO DE COMPOSTELA, dirixi-
da ao director da EGAP, ou enviala por
correo certificado.

VI PREMIO
DE POESÍA CAIXANOVA
Poden participar neste certame de poe-
sía todas aquelas persoas interesadas,
cunha soa obra por autor, escrita en ga-
lego, dunha extensión mínima de 600
versos. Os orixinais presentaranse –ou
enviaranse por correo– ao Departamen-
to de Obras Sociais de Caixanova (Cen-
tro Social Caixanova, Avda Policarpo
Sanz 24-26, 36201 de VIGO), por quin-
tuplicado, mecanografados a duplo es-
pazo, e baixo lema e plica, antes do 31
de outubro. O primeiro premio está do-
tado con 12.000 euros e publicación da
obra gañadora na colección Arte de Tro-
bar, coeditada por Caixanova e o Pen
Clube de Galiza. Información completa
en www.caixanova.es.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO

Convócanse subvencións a fondo
perdido para o remate exterior de
vivendas unifamiliares de nova
construción. Poderán solicitalas
aquelas persoas físicas, que sendo
promotoras de vivendas unifami-
liares rurais, obteñan uns ingresos

familiares ponderados que non ex-
cedan 2,5 veces o indicador públi-
co de rende de efectos múltiples
(IPREM) do correspondente exer-
cicio do imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF). O prazo da
presentación de solicitudes rema-
tará o 31 de agosto de 2007. A or-
de está recollida no DOG de 19 de
xuño de 2007.♦

D.O.G.D.O.G. 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 inte-
ractivo... Aberta de 12 a 22h de luns a do-
mingo, 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.♦

O SeñorO Señor dos dos AneisAneis

Frasco de
perfumes

dos ss. IX-X
de Exipto

procedente
de San

Quirze de
Pedret

(Lleida) que
forma parte

da mostra
A cultura

europea
do s. X.

A mostra
sobre
The Factory,
no Verbum
de VIGO, foi
prolongada
até o
domingo 29.

A Compañía
do Ruído
anima o

Festival das
Revenidas

en VILAXOÁN
este sábado

21, e a
Festa da

Dorna en
RIBEIRA, o

luns 23.



Alpide até mediados de
agosto.

LA GALICE
Fotografías antigas do noso
país do francés Jean Dieu-
zaide, até o 2 de setembro,
na Fundación Caixa Galicia.

ADMIRANDO O TEMPO
O museo Quiñones de León
acolle, até o 14 de setem-
bro, esta mostra de reloxos
de colección.

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

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO
O MARCO presenta, até o 9
de setembro, un percorrido
polo século XX a partir dunha
selección de retratos perten-
centes aos fondos da Colec-
ción Fotográfica do Concello.

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

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

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

■ MÚSICA

ARCTIC MONKEYS
O recoñecido grupo británi-
co toca, este xoves 19, no
Parque de Castrelos. O do-
mingo 22 estará no mesmo
lugar Paulina Rubio; e o
vindeiro xoves 26 Nacha
Pop e Los Secretos.

VIGOFOLCELTA
O festival folc comeza o
luns 23 no Auditorio de
Castrelos con Treixadura,
Davy Spillane e Shogle-
nifty. No Casco Vello tere-
mos a Faltriqueira o mar-
tes 24; aos Cempés o mér-
cores 25; e a Balborda o
xoves 26. Os concertos re-
matarán o venres 27 en
Castrelos coa actuación de
Sondeseu e Capercaillie.

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

SINFÓNICA DE BILBAO
O C.C. Caixanova acolle, o
vindeiro martes 31 ás 21h, es-
te concerto de acordeóns diri-
xido por Amagoya Loroño.

■ TEATRO

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

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

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

AS REVENIDAS
Este festival celébrase en
VILAXOÁN este sábado 21
coa actuación en directo
de Treixadura e A Com-
pañía do Ruído.

PorPortoto
■ MÚSICA

AUDIÊNCIA ZERO
Promove o intercambio
cultural entre Galiza e Por-
tugal organiza o festival de
cinema e música Eixo Nor-

te Galiza, no que podere-
mos ollar o martes 24 ás 18

e 22h no Passos Manuel a
película Trece Badaladas,

dirixida por Xavier Villa-
verde. O xoves 26 podere-

mos escoitar ás 22h30 no
mesmo lugar ás bandas Fat
Freddy e Triángulo de
Amor Bizarro.

VVila Novaila Nova
de Gaiade Gaia
■ MÚSICA

DOURO BLUES
FESTIVAL
O guitarrista californiano
Coco Montoya e o galego
Víctor Aneiros, coas súas
respectivas bandas, son os
encargados de pechar o festi-
val este sábado 21 no Audi-
torio Municipal ás 21h30.♦

Davy
Spillane,

na imaxe,
é un dos

encargados
de abrir o

Vigofolcelta.

XOGOS TRADICIONAIS
www.xogostradicionais.com

Páxina electrónica de xogos en liña e tra-
dicionais que puxo en marcha a Aso-
ciación Galega de Produtoras Indepen-
dentes, AGAPI, e que conta co apoio da
Consellaría de Cultura. En moitos dos xo-
gos precísase rexistrarse como usuario.♦
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■Alúgase en Bueu apartamento con
vistas ao mar. Temporada de verán.
Máis información en vouabueu.blogs-
pot.com/ ou no telf. 986 320 837.

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

■ Casa en primeira liña de praia con
garaxe, equipada para 6 persoas, en
Porto Cubelo (Lira - Carnota) arrénda-
se as 1ª quincenas de xullo ou setem-
bro por 600 euros. Telf. 981 761 158.

■ Psicólogo especializado en fami-
lia e vítimas de violencia. Posibilida-
de de resolución de conflitos, preven-
ción, reformulación de proxectos de
vida. Para particulares e institucións.
Primeira consulta de balde. A Coruña.
Telf. 981 134 144.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Compro libros, revistas, fotos,

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno tran-
sistor para sentir a música desta emisión.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Xa é flamante concelleiro e mesmo xefe da oposición pontevedresa, mais o promotor Telmo Martín segue a ser pouco ami-
go da estética. Pola contra, semella ser amante da peor das ostentacións, e os edificios que a súa empresa de construción
ergue en Pontevedra continúan a ter no cumio a peor das publicidades. Consegue, sen que ninguén llo impida, unha
pailá publicidade a conta de desvirtuar o proxecto dos propios arquitectos e, tristemente, degradar a paisaxe urbana.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Coco
Montoya,
á esquerda,
e Víctor
Aneiros
pechan o
Douro Blues
Festival este
sábado 21.
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nos estatutos de Anda-
lucía, Valencia e outras

comunidades competencias
que ten recorridas no de Ca-
taluña. Pasa igual nas selec-
cións deportivas. Parece ben

que existan en Murcia ou
Cantabria, pero non en Gali-
za ou no País Vasco. A este
paso, podería resultar que a
asimetría autonómica que
buscan os nacionalistas a
acaben atopando á inversa. É

dicir: competencias plenas
para todas as comunidades,
menos para as nacionalida-
des históricas.  Os gobernos
con tentacións autoritarias
sempre son liberais nas cues-
tións intrascendentes.♦
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Lignun
facile
XOSÉ RAMÓN POUSA

Vén de nacer Lignun
facile. Baixo esta
evocadora expre-

sión latina xorde unha  ini-
ciativa do Clúster da Ma-
deira de Galiza consistente
no desenvolvemento dun-
ha rede de colaboración
que desexa poñer en valor
as capacidades colectivas
dos axentes relacionados
coa madeira e impulsar os
seus valores nos mercados
globais. Vivimos inmersos
na Sociedade da Informa-
ción e esta é unha iniciati-
va paradigmática do que as
novas tecnoloxías poder
contribuír á normalización
económica dun país que,
en canto á creación de ri-
queza e benestar, non está a
altura do que os seus recur-
sos poden permitir.

Empresas da madeira,
axentes da administración
pública, universidades e
centros de formación, e
expertos relacionados cos
usos e aplicacións da ma-
deira: todos camiñan por
vez primeira da man para
saber o que realmente hai
que producir e como hai
que facelo chegar ao mer-
cado galego e interna-
cional, non como simple
materia prima, senón co-
mo produto transformado.
Deste esforzo de comuni-
cación entre axentes tan
dispares pode nacer unha
estratexia empresarial efi-
caz para o desenvolve-
mento e posta en valor da
madeira galega, un dos
produtos máis desampara-
dos. Se sabemos valorizar
a madeira como recurso
natural, seguramente ta-
mén podemos facer do
monte un espazo de alto
valor social que todos de-
bemos protexer.

Existe unha considerá-
bel necesidade de poten-
ciar a cultura da madeira,
capaz de ofrecer solucións
aos problemas de habitabi-
lidade contemporáneas e
cunha riqueza plástica moi
superior a outros materiais
arquitectónicos. Un dos
problemas é que, a pesar
da forza da tradición, exis-
ten poucos profesionais
que saiban explotala ao
máximo, entre outras cou-
sas porque carecemos de
centros de alta cualifica-
ción profesional que per-
mita acceder a un coñece-
mento técnico avanzado.

O futuro pasa pola ca-
pacidade de transforma-
ción e intercambio de valo-
res. Un futuro que pode vir
delimitado por tres eixes: o
deseño, a sustentabilidade
e a emotividade. E labor
dos profesionais sacarlles o
máximo proveito. Sabe-
mos que están nela. Agar-
demos que o exemplo se
estenda a a outros sectores
tamén necesitados. Así ta-
mén se fai Galiza.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Coa serie de artigos Investiga-
doras, a periodista de El Correo
Gallego, Iolanda Fernández
Casal, vén de gañar o V Premio
de Xornalismo Científico Gali-
za Investigación, no que aborda
as dificultades ás que se enfron-
tan as investigadoras galegas.

Investigadoras, pensaba que
estaba prohibido que as mulle-
res investigasen.

Prohibido non está, mais tam-
pouco están as portas abertas.

Había que promover o le-
ma: “que investiguen elas”.

Chegaba co lema “que inves-
tigue quen queira” e, en vista dos
resultados académicos na univer-
sidade, nos que as mulleres teñen
un dominio moi superior... debe-
rían poder investigar tanto ou
máis que os homes. Os méritos
deberían ser o parámetro para en-
trar na carreira investigadora.

Que razóns hai para tanto
obstáculo?

A muller ten complicada a
entrada no ámbito laboral e moi-
tas veces os parámetros de acce-
so poden parecer igualitarios pe-
ro non é así. Os estudos demos-
traron que accedían máis homes
ás bolsas de excelencia Ramón y
Cajal. Tras publicarse eses estu-
dos, entraron máis mulleres nas
comisións de avaliación para dar
as bolsas e as mulleres consegui-
ron máis recoñecemento.

Sabe que nesta páxina ape-
nas saen mulleres? Non esta-
mos orgullosos.

Acontece en todos os ámbi-
tos, mais na ciencia hai un aura
de obxectividade que é falso. A
presenza de mulleres na univer-
sidade é maior, pero o seu núme-
ro descende cando se trata de in-
vestigar.

Investigar é cousa de ho-
mes?

As mulleres gañan terreo pe-
ro preocúpame o ritmo. Algúns
académicos falan de que é cousa
de tempo, mais non quero agar-
dar cincuenta anos para que me
traten igual.

Cambiemos de tema, non
toda a investigación é científi-

ca. Tamén hai investigación so-
cial ou filolóxica.

Eu introducín adrede a unha
filóloga que se queixaba de que
se presenta a ciencia como única
investigación posíbel. Iso léva-
nos á hecatombe, separar o coñe-
cemento. A literatura poderá non
salvar vidas, pero axuda a alcan-
zar algo de felicidade.

Para moitos científicos,
Marie Curie xa completou a
cota de investigadoras e non
hai sitio para máis.

Estamos bos. Preocúpame o
que dixo hai dous anos o ex rei-
tor de Harvard, que as mulleres
están peor dotadas para a cien-
cia porque teñen menor capaci-
dade para as matemáticas. Con
eses reitores...

Desaproveitamos moito ta-
lento.

Se non se comprometen coas
mulleres por xustiza social, que
o fagan por xustiza económica.
Empregamos moitos cartos en
formar mulleres na universidade
como para logo relegalas na in-
vestigación.

Que atrancos atopan as
mulleres?

De todo tipo. Cando os ho-
mes saen de traballar a tomar un-
has cervexas, tamén están a tra-
ballar e a negociar cousas. As
mulleres están fóra dese ámbito.
Inmaculada Paz-Andrade, pro-
fesora pioneira na universidade,
conta casos de machismo puro e
duro que padeceu.

Fáleme das súas investiga-
doras. 

Unha é Tarsy Carballas, ta-
mén pioneira na universidade,
especialista en solos. Ademais
está Carolina Torrón, que traballa
en supercondutores e que é a úni-
ca muller no seu departamento. A
outra é Mariña Arbor, filóloga.

Haberá que agradecer á
Xunta que a premiasen, gra-
zas a vostede coñecemos o seu
traballo.

No xornalismo estamos
igual. As mulleres somos maio-
ría pero só hai unha muller á
fronte dun xornal, Blanca Mon-
tenegro [presidenta do Progre-
so de Lugo].♦

Coa man armada
‘Ejército Guerrillero de Galicia’

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 barbarie militar do franquismo.

As actividades da IV agrupación do Ejército Guerrillero de Galicia.

A  N O S A  T E R R A

Iolanda Casal
‘As mulleres temos mellores notas pero non nos deixan investigar’




