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MADE IN GALIZA
Séchu Sende

Un libro que procura a fórmula
d a liberd a de na punta d a lingua .
Un libro de historias orixinais como ca d a
unha d as persoas e dos pobos que
coñecemos ou soñamos: únicos.
Un libro que conta contigo p ara ler o
mundo con p ala bras que tamén son túas.
Un libro difícil de soñar, como a vid a
mesma . C ontra ditorio, inocente,
emocionante, cre ativo, rebelde:
un libro M a de in G aliz a .

A COINCIDENCIA DO PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DO GOBERNO
galego, ao referirse neste 25 de xullo á posibilidade de comezar de novo o proceso para conseguir un novo Estatuto para Galiza, hai que interpretala máis alá dunha reivindicación
puntual dada pola festividade que estaban a celebrar. Quizais
Touriño e Quintana ven xa que están dadas as condicións necesarias para que a elaboración do Estatuto se retome máis
pronto ca tarde e teña, nesta ocasión, o final feliz que demanda a maioría dos galegos. Seguramente contan con datos
que os demais descoñecemos pois a política impulsada nos
últimos meses polo PP, co idioma como exemplo, lévanos a
nós, sen dúbida menos animosos, a non albiscar esas condicións que permitirían agora un Estatuto que antes foi negado.
Pero, se esa oportunidade existe, non debería desaproveitarse, aínda que algúns sectores, como os integrantes de Causa
Galiza, consideren esta operación coma un pacto que perpetúa o actual Estado. O máis importante, neste momento e na
nosa opinión, é que Galiza non quede illada na reforma do
Estado, como case quedou na Transición.♦
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Portugueses
en Medicina
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Agora falta leite
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O Estatuto de nación volve aparecer como reto e posibilidade

O nacionalismo á procura da maioría social
AFONSO EIRÉ

Os nacionalistas conseguiron que o Día da Patria non fose só asumido como algo normal pola case totalidade dos galegos, senón que sexa esta data a que marque o comezo dun novo curso político, mesmo para as forzas non nacionalistas. O BNG vai máis alá converténdoo no trinque no que expón o roteiro polo que guiarse nos próximos tempos.
A sensación da maioría dos nacionalistas é que neste 25 de xullo
se congregaron en Compostela
máis manifestantes ca nunca.
Non se saberá ben o número real
pois a celebración do BNG deixou de ser unha manifestación
para converterse nunha concentración que ateigan as rúas do casco histórico, incluídos os bares.
Moitos militantes, algúns con
cargos destacados, non escoitaron,
polo tanto, o discurso de Anxo
Quintana porque a dirección do
BNG teima en seguir coa tradición
e non arriscar cunha celebración
diferente nun lugar máis axeitado.
O discurso do voceiro nacionalista, que tradicionalmente
marca os retos e as metas para os
próximos tempos políticos, tivo
dous eixes condutores. Un xa
tradicional no nacionalismo, a
procura da autodeterminación e
outro que aparece como a tarefa
política nos próximos anos: conseguir unha maioría social.
Os dous se funden nunha úni-

ca arela e meta: a construción
dunha nación social.
Na procura desa maioría social hai que entender os chamamentos realizado por Quintana
aos votantes do PP que, xa cansos dunha dereita subsidiaría e
enfeudada con Madrid, están dispostos a defender os seus intereses, apostando, xa que logo, polos nacionalistas.
É esta, polo tanto, unha chamada que vai máis alá do mero reclamo electoral e marca, en certo
xeito, a dinámica política do BNG,
disposto a conseguir os apoios deses sectores que poderían estar obxectivamente interesados en sumárense ao nacionalismo.
Un nacionalismo e a afirmación da patria que Alfredo Suárez
Canal, conselleiro de Medio Rural, presentou no Panteón de Galegos Ilustres como “valores permanentes e de longo percorrido”.
Polo tanto, os nacionalistas do
BNG tampouco quixeron esquecer as súas metas máis estratéxi-
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cas: a autodeterminación. Unha
autodeterminación presentada por
Quintana non como “un feito puntual, nin como unha decisión plebiscitaria, senón como un proceso
dinámico para acadar día a día
máis capacidade de autoorganización e metas de autogoberno”.
Neste proceso, resalta o BNG
o seu traballo institucional, que o
coordinador da Executiva, Francisco Jorquera, situou “ao servizo da construción nacional de
Galiza” e que levou a Quintan a
afirmar que “Galiza é hoxe máis
nación, aínda sen Estatuto”.
Pero o Estatuto de nación
non só está no horizonte senón
que o BNG o contempla aínda
como unha posibilidade próxima, “aproveitando a oportunidade”, en palabras de Quintana.
O proceso de autodeterminación
Posibilidade á que tamén se
referiu o presidente Emilio Pérez Touriño na súa interven-
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ción do 25 de xullo en Rianxo.
Pero fronte á idea do BNG de
conseguir un Estatuto de nación,
aparece a de Causa Galiza, que
considera que este proceso “ten
como finalidade blindar para o
futuro a estabilidade institucional e territorial española”.
A entidade presentada este
Día da Patria e que agrupa case totalidade das forzas independentistas, considera que nos 27 anos de
autonomía galega “as problemáticas que afectaban o noso pobo
non foron resolvidas”. Demandan, polo tanto, a “abertura dun
proceso de autodeterminación”.
Enfróntanse así dúas estratexias: a do BNG, que olla o proceso autodeterminista como algo
dinámico, que se consigue coa
práctica diaria, e a proposta rupturista de Causa Galiza, que remataría cun feito puntual.
Á par das celebracións nacionalistas é preciso resaltar que
este 25 de xullo na Ofrenda ao
Apóstolo (na que non estivo o

Xurxo G. Ledo.

BNG, sen que se levantase a revoeira doutros anos) o discurso
da delegada rexia, a presidenta
do Parlamento, Dolores Villarino, tivo un carácter reivindicativo inusual, máis importante neste caso porque se fixo un claro
pronunciamento a prol do idioma galego, sempre ausente e ninguneado en anos anteriores.
Unha valente aposta política
de apoio ás últimas medidas do
Goberno, cuestionadas polo PP,
máis unha vez un día antes no
propio Panteón de Galegos Ilustres. Unha reivindicación nun
discurso que leva o visto e prace
da coroa española.
A destacar tamén a entrega da
Medalla de Galiza a Isaac Díaz
Pardo. Poucos fixeron tanto coma
el por Galiza e ninguén representa como el hoxe a lexitimidade
histórica do exilio. Que aínda non
a tivese recibido na especie de lotaría que tivo instalada Manuel
Fraga esta condecoración tamén
di moito de tempos pasados.♦
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A masiva afluencia encheu Santiago de manifestantes

Quintana destaca os logros dos dous primeiros anos
do nacionalismo no Goberno
PERFECTO CONDE
Moitos miles de persoas (dar
unha cifra é imposíbel) reivindicaron o 25 de xullo a
“ollada” do BNG no xeito de
facer política. No seu discurso, Anxo Quintana destacou
os logros desta primeira parte
da lexislatura e anunciou medidas ambiciosas en benestar.
O día era espléndido, dende logo, cando o voceiro do BNG,
Anxo Quintana, comezou a falar
cos persoeiros do nacionalismo
fronte á Porta Faxeira, na entrada do parque da Alameda. Xosé
Manuel Beiras, vestido de branco coma case sempre, e Francisco Rodríguez, de camiseta clara
e tocado cun dos sombreiros de
palla que máis usou a xente neste acto, xuntaron as súas forzas
para facer país.
“Pero quen tira pedras dende
a cola?”, preguntábame un amigo que non daba andado ao paso
que, dende o primeiro instante,
levou a manifestación. Efectivamente, este ano o percorrido fíxose en moito menos tempo ca
outros anos. Parecía que había
présa en chegar á praza da Quintana. Deu tempo, porén, a que
contásemos polo camiño as distintas pancartas que portaron varios coletivos. Alén da principal,
que poñía “A forza que fai País”,
había outras. “Concellos que fan
País”, dicía a que portaban varios alcaldes e tras da que se enfonchaba o primeiro tenente alcalde de Santiago, Néstor Rego.
“A mocidade liberando Galiza”,
líase na de Galiza Nova.
Apraza ficou pequena para
meter tanta xente. Por moito que
se empeñou Iria Aboi, presentadora da celebración e secretaria
xeral de Galiza Nova, en mandar
que nos apretásemos, fóra da
Quintana ficaron moitas persoas
que participaban na celebración
do Día da Patria. Nunca se viu
tanta xente un 25 de xullo. Esta
vez, o único que faltou, e só en
presenza física, foi Elixio Rodríguez. Como se encargou de lembrar a presentadora, o egrexio
aviador republicano, recentemente falecido en México, espiritualmente estaba entre uns manifestantes que xa vibraron coas
primeiras palabras que lles dirixiu Anxo Quintana, definíndoos
como “cidadáns dunha nación
chamada Galiza que seguen empeñados en facer país cada día
para que os galegos poidan vivir
libremente o seu futuro”.
Ao servizo da nación galega
Quintana, que tamén comezou
salientando o amor pola patria
galega que sentiron Rosalía de
Castro, Aureliano Pereira, Curros Enríquez, Celso Emilio,
Castelao ou Alexandre Bóveda,
lembrou que “o novo século trae

Intervención de Anxo Quintana.

PA C O VILABARR O S

Iría Aboi, secretaria xeral de Galiza Nova, dirixíndose aos asistentes.

canda si a realidade dun nacionalismo coa maior implantación territorial, a maior introdución social e a maior responsabilidade de goberno de toda a súa
historia”. “Nunca gobernamos
tanto e a tantos –dixo– nunca
puidemos facer tanto por tantos
e nunca tivemos tantas oportunidades de facer nación a diario”.
Sobre esta idea volveu algunha
vez máis deixando sempre claro
que os nacionalistas non están
no goberno “para telo” senón
“ao servizo da nación galega”.
Segundo o voceiro do BNG,
“hoxe hai máis gobernos nacionalistas ca nunca na historia
deste país e isto fai a Galiza máis

libre para decidir sobre o seu
destino e sobre as políticas que
afectan a vida de máis galegos”.
Tamén dixo que os nacionalistas
teñen unha misión histórica que
están a cumprir: “Construír unha
nación de cidadáns, saldar dunha
vez por todas a débeda histórica
de benestar e igualdade que o
Estado ten con Galiza e converter a nosa nación nun referente
de vangarda nas políticas de
atención á dependencia e redistribución de oportunidades”.
Alén disto e como unha das
consecuencias destas maiores
responsabilidades de goberno,
Quintana pronunciouse porque
haxa máis BNG como forza ar-

PA C O VILABARR O S

telladora da sociedade para o
que debe decidir tamén “no tecido asociativo e empresarial, nas
organizacións profesionais e
sindicais, no asociacionismo das
mulleres e no seo dunha sociedade que ten que construír o futuro de Galiza”.
Sobre a oportunidade de que
Galiza teña un Estatuto de nación, Quintana reclamou a axuda
de todos os que estaban na praza
para aproveitala. “Galiza é hoxe
máis nación aínda sen Estatuto
–dixo– porque somos máis os
que queremos que teña o Estatuto de nación que merece e precisa. Hoxe máis ca nunca Galiza
móvese pola forza e o impulso

dunha maioría social clara e rotunda que aposta sen medo e sen
complexos por ter o Estatuto de
primeira que merece”.
Nesta dirección fixo un especial chamamento á xente que
hai no PP “farta de ver como a
dereita española condena a Galiza a ser sempre de segunda”.
“Pídolles –dirixiuse a eles– en
nome do sentimento por este país que nos une que camiñen xunto a nós, que traballen con nós
para que Galiza aproveite de
verdade a oportunidade que temos por diante de facer entre todos un Estatuto de todos que coloque o noso país no lugar que
merece”.♦

‘O BNG é o mellor freo para a involución da política estatal’
Anxo Quintana, no seu discurso,
xa trazou o reto das próximas
elecións xerais, que definiu como
unha oportunidade única para lograr “unha representación cítica e
decisiva” coa que “quen queira
gobernar o Estado necesite imperiosamente tela ao seu carón”.
“As eleccións xerais que veñen

–dixo– son a oportunidade para
que o nacionalismo galego pese e
decida na política estatal, e iso
conséguese con traballo, con
compromiso e con votos”.
Para iso, o voceiro do BNG
pediu que se empece a “traballar sen descanso para gañar voto a voto a relevancia que Gali-

za ten que ter para poder comportármonos coma unha nación
e ser respectados como tal nunha política estatal na que o peso
e os votos do nacionalismo galego marquen a diferenza e aseguren que o Estado español camiña cara ao único destino no
que estamos interesados: un Es-

tado plurinacional aberto, tolerante e xusto. Un Estado plurinacional conformado por nacións libres e iguais que libremente deciden cooperar entre
si. Un Estado plurinacional democrático onde non se estigmatice os nacionalistas só por selo
e porque o diga a dereita, como
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Touriño reivindica en Rianxo
a reforma estatutaria

meiros anos

Cunha oferenda floral celebrada
diante do busto de Castelao en
Rianxo, o secretario xeral do PsdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño
celebrou o acto político do seu
partido no Día Nacional de Galicia. Na súa intervención o presidente da Xunta anunciou que o Estatuto reformaríase “máis cedo
que tarde”, e apostou por dotar a
Galiza dun mellor autogoberno,
facendo referencia a que teñen que
ser os cidadáns os que tomen as
decisións que o fagan posíbel, en
referencia á frustración do pasado
xaneiro cando a falta de acordo do
PpdeG impediu a reforma, “os socialistas queremos seguir avanzando e haberá un novo texto”.
Touriño reivindicou o gale-

Emilio Pérez Touriño en Rianxo.

guismo do seu partido “a esencia
do noso galeguismo é crear día a
día unha Galicia mellor, orgullosa
de si mesma, responsábel e capaz,
cívica, libre, igualitaria e plural”.

E engadiu “celebramos ser unha
das nacionalidades que conforman España, ser unha comunidade histórica que lle aportou ao
mundo unha lingua propia e unha
cultura diferenciada” engadindo
que o 25 de xullo tamén é motivo
de celebración de que vivimos
nun país “plural” e dotado dun
amplo autogoberno, con capacidade para decidir sobre os seus
asuntos e no que están plenamente consolidados os valores democráticos recollidos na Constitución e no Estatuto de Autonomía.
Pérez Touriño estivo en Rianxo con grande parte dos dirixentes
do PsdeG-PSOE e os conselleiros
de Economía, Traballo, Medio
Ambente, Sanidade e Pesca.♦
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A esquerda soberanista realizou un acto unitario

Dúas mil persoas na manifestación
convocada por Causa Galiza

Alguns apectos do xantar no Campus Sur e Carballeira de San Lourenzo. X. TAB O A D A

a política estatal’
lles sucede aos amigos de Nafarroa Bai”. Segundo Quintana, “o BNG é o mellor freo para a involución política que algúns pretenden levar adiante
na política estatal”.
Parafraseando a William
Shakespeare, rematou o discurso dicindo que “unha forza po-

lítica que non se alimenta dos
seus soños acaba sendo inútil
para a nación á que pretende
servir”, e proclamando que é
tempo de “alimentármonos dos
nosos soños e de que eses soños se fagan realidade convertendo a Galiza na nación forte e
firme que queremos”.♦

H. VIXANDE
A manifestación celebrada por
Causa Galiza congregou dúas
mil persoas na maior mobilización da esquerda soberanista do
Día da Patria dos últimos anos
debido a que realizou unha convocatoria unitaria.
As dúas mil persoas eran máis
que a suma dos asistentes a todas
as manifestacións soberanistas
celebradas nas edicións anteriores. Presidida por unha pancarta
asinada unicamente por Causa
Galiza e coa consigna de “Autodeterminación”, esta manifestación contou coa asistencia de militantes de Adiante, Assembleia
da Mocidade Independentista,
Briga, Corrente Vermella, Frente
Popular Galega, Nós – Unidade
Popular e Partido Comunista do
Pobo Galego. Ademais da pancarta que encabezaba a manifestación, só houbo outras dúas, que
aludían ás persoas presas.
Os asistentes corearon consignas a prol da autodeterminación e
a independencia, como “autonomía non, autodeterminación” ou
“fóra as forzas de ocupación”,
aínda que tamén aproveitaron a

mobilización para criticar os restantes partidos políticos e berrar
lemas como “Bloque, PSOE, PP,
a mesma merda é”.
Ao remate do acto, na praza do
Toral de Compostela, deron lectura a un comunicado da propia
Causa Galiza, que reivindica o dereito á autodeterminación. Tamén
denunciaron as dúas intervencións
policiais que se produciron na noite anterior. A primeira delas tivo
lugar nas proximidades da praza
do Obradoiro, cando un grupo de
antidisturbios pecharon o paso á
Rondalha da mocidade organizada pola Assembleia da Mocidade
Independentista. A Rondalha quedou parada durante cinco minutos,
até que a policía cargou sen avisar
contra os manifestantes. Oito asistentes resultaron feridos, aínda que
non se rexistraron detencións.
Máis tarde, os antidisturbios
irromperon na foliada que AMI organizara na Porta do Camiño. A
festa xa rematara e a acción policial produciu estragos no material.
As mocidades independentistas tamén indicaron que tras a presenza
policial faltaron cartos da caixa de
recadación da foliada.

Obxectivos de Causa Galiza
Por outra banda, a ausencia de
pancartas dos partidos políticos
soberanistas nesta manifestación
tiña unha intención: non poñer o
acento nas distintas sensibilidades das forzas que participaron
na mobilización. Cómpre ter en
conta que Causa Galiza nace cun
obxectivo moi concreto: pedir o
voto negativo ante un eventual
referendo de ratificación dun novo estatuto de autonomía apoiado
polos tres partidos parlamentarios. Nese contexto, os sufraxios
en contra serían votos soberanistas e permitirían visualizar a forza da esquerda independentista.
Un obxectivo inicial tan específico como este facilitaría a reorganización da esquerda soberanista que non foi adiante co Processo
Espiral nin coas Bases Democráticas Galegas. Causa Galiza indicou
que no proceso inicial non terían
lugar “grandes debates” nin “dinámicas de maiorías” que puideran
lastrar a consolidación deste proxecto político, senón que se crearía unha organización “cómoda”
para todos os sectores.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Finou Jesús de
Polanco. Editor de
libros e dun periódico
que foi órg ano teórico
d a Transición. N os
últimos tempos
convertérase en lend a .
O s seus a dversarios
atacárono con saña e
presentárono como un
home escuro, como un
poder na sombra . O s
seus amigos din que
fala b a con clarid a de e
que sa bía escoitar, sen
ansias de
protagonismo.
Cando empe zou a
militar en política os
seus p ais asustáronse,
pedíronlle que non
asinase nunca un
p a pel. Logo, cando
come zou a asistir a
reunións que se
prolong a b an até altas
horas d a noite, optou
por ocultalo e dicirlles
aos p ais que ía beber
cervexa cos amigos.
N on é unha historia dos
anos sesenta , de finais
do franquismo. N on é
unha historia sequera
d a Transición. É a
historia de Rubén C ela ,
dirixente de G aliz a
N ova , e hoxe alto
cargo d a Xunta . C ela
naceu en 1 9 7 9. C antos
anos máis tard ará esta
socied a de en espelir o
medo?
En xullo do 2 0 0 5,
Josep Piqué dixo que
Acebes e Z a plana eran
“o p asa do”. Pero
sucedeu como nas
películas de zombis: os
mortos volveron p ara
devoralo.
Estase poñendo de
mod a . Chámase O CT
( O bxeción de
C onciencia no Taxi). A o
subir, o cliente
pregunta: “Ten posta a
C ope? Se a ten collo o
de atrás”. C ando o taxi
se pide por teléfono, o
cliente di: “por favor,

Miguel-Anxo Araúxo, un bispo
comprometido co galego e cos galegos
VITORINO PÉREZ PRIETO

Na historia da Igrexa galega sobran os dedos dunha man para atopar bispos comprometidos con Galiza e e a súa cultura.
Miguel-Anxo Araúxo, que dirixiu a diócese de Mondoñedo-Ferrol durante 15 anos, é o máis recente e brillante exemplo.

‘T

emos unha Igrexa clericalizada...
Gran parte do clero é conformista,
cerrado á cultura actual e concretamente á galega... Dentro deste cadro sombrizo temos que afirmar a existencia dunha minoría cristiá cunha nova conciencia de servizo á sociedade e con mentalidade democrática”, escribía Francisco Carballo hai case 20
anos, facendo referencia nestes últimos a Irimia (revista, Romaxes...) e outros grupos
cristiáns (“A Igrexa, un perfil preocupante”,
Decenario A Nosa Terra, 1988). Unha ducia
de anos antes, con máis optimismo, un bispo
publicara unha pastoral na que dicía cousas
como estas: “Espunta hoxe en Galicia como
un espertar de conciencia comunitaria: vaise
estendendo a convicción de que formamos
un pobo dotado de personalidade propia, e de
que o noso desenvolvemento integral ten que
pasar necesariamente polo desenvolvemento
desa personalidade comunitaria... Este fenómeno social presenta un desafío á Igrexa galega de hoxe”. Era Miguel-Anxo Araúxo e o
seu escrito levaba un expresivo título: “A fe
cristiá ante a cuestión da lingua galega”.
Escribir del é para min unha obriga e un
pracer. Obriga por gratitude; primeiro porque el
foi, ademais do meu bispo, un pai e un amigo,
pero tamén porque foi dos poucos bispos galegos realmente comprometidos coa súa terra e a
súa cultura, en particular coa lingua galega.
“Se lle falo á miña nai ou lle falaba ao meu pai
en galego, esa mesma lingua tenme que servir
para falar con Deus que, ao cabo, é o noso pai
tamén”, dicíalle hai anos a Vítor Freixanes
(Unha ducia de galegos, 1976). Máis adiante
escribiría: “A miña galeguidade xúlgoa normal,
correspóndelle a toda persoa nacida en Galicia... Pero ser galego e non exercer de galego,
polo menos para min, sería unha esquizofrenia
mental e cordial. E aínda máis, para un cristián
sería ou é un pecado contra o misterio da encarnación” (Memoria de vida,1993).
Desgraciadamente, a súa voz non era a dos
bispos do seu tempo, como non fora dos de
antes ni dos de despois. Cando escribín Galegos e cristiáns (1995), busquei bispos que meContinúa na páxina seguinte
A . N .T. / Arquivo

Cartas

Resposta
a Anxo Quintana
A inicial expresión favorábel que
produce o artigo de Anxo Quintana “Por un proxecto nacional hexemónico para Galiza” ao rexeitar
o cualificativo de “histórico” para
a festividade nacionalista do 25 de
xullo vese inmediatamente atenuada ao comprobar que este rexeitamento vén causado por algo
tan feble e tan pouco consistente
como a eiva de consideralo algo
“máis propio da crónica deportiva”. Quintana perdeu a ocasión de
incidir sobre o punto verdadeiramente escabroso do asunto: a
contraposición entre facer historia
e facer política, que tan ben formulara Javier Pradera. A propensión a facer historia dos grandes
estadistas tamén foi explotada con
lucidez por Rafael Sánchez Ferlosio, ao considerala unha tendencia
de inequívoco perfil totalitario.
Unha elemental honestidade

intelectual debería levar a Quintana a ser algo máis prudente na súa
triunfalista celebración da vitoria
nacionalista no que el chama “batalla das ideas”. Esqueceuse Quintana das eleccións? Cando e onde
se formulou a inexistente batalla
das ideas? O nacionalismo non accedeu ao goberno porque os nacionalistas experimentaran un notábel aumento do seu apoio electoral senón porque o PP quedou a un
escano da maioría absoluta. Con
vimbios tan débiles é moi difícil
comprender como pode chegar a
terceira forza política do país a liderar “proxecto hexemónico” ningún, por moito que o BNG lograra
máis concelleiros ca nunca.
Só a cegueira e un alarmante
pensamento volitivo pode levar a
Quintana a ignorar o apoio electoral recibido polas demais forzas políticas que, ao parecer, non
forman parte da sociedade galega, ou polo menos desa sociedade inventada polos nacionalistas.
Quintana confundiu a hexemo-

nía social coa hexemonía dentro
do nacionalismo.
A concepción totalitaria subxacente en todo nacionalismo atopa
fiel reflexo no artigo de Quintana:
non se trata xa de pór a política ao
servizo do país senón de “liderar
un proxecto hexemónico”, como
se a cidadanía que se di democrática necesitase tal monstruosidade.
Quintana creu que a suba do
BNG ao poder supuxo un “cambio de réxime”, en suma, unha revolución. Mais, por sorte para todos, un sistema parlamentario coma o noso, con todas as súas eivas
(a disciplina de voto, as listas pechadas, a partitocracia e a ditadura das executivas dos partidos sobre os concelleiros electos), non
permite cambios desa magnitude.
A pesar da soberbia do “nacionalismo triunfante”, nin Manuel
Fraga era Luís XVI nin Quintana
é Marat nin Emilio Pérez Touriño
é Robespierre nin a Galiza do século XXI ten moito a ver coa
Francia do século XVIII. Talvez

se a clase política fose máis modesta, o debate cobraría interese.♦
X. X. SÁNCHEZ ARÉVALO
(SADA)

Ante a futura
Lei de Montes
A Consellaría do Medio Rural
ten previsto iniciar en setembro
entre os sectores relacionados co
monte o debate do borrador da
futura Lei de Montes, que será a
primeira normativa deste tipo.
Ante este anuncio, a grande
industria madeireira, é dicir, Fearmaga, o Clúster da Madeira e a
Asociación Monte-Industria, xa
tomou posición. Tomou posición
e está a exisirlle á consellaría que
a futura lei de montes converta o
monte (o veciñal tamén) nun bosque exclusivamente rápido (a súa
proposta é o 70% do monte para
plantación de piñeiros e eucaliptos e o 30% restante para frondosas e áreas de lecer). É dicir, a
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Vén da páxina anterior

receran este cualificativo na historia de Galiza, pero só puiden atopar, mutatis mutandis, a
Diego Xelmírez, case 10 séculos antes, a Lago González, máis perto de nós (1865-1925) e
a el. Cando Lago chega á mitra compostelá é
saudado desde A Nosa Terra con estas palabras: “Galicia está de parabéns, pois, ao fin,
ocupa o solio de Xelmírez un galego de verdade” (1-IV-1923); tras a súa morte dous anos
despois escriben: “Fondamente apenados choramos a morte do bo galego que fixo do galeguismo un culto” (1-IV-1925). Anos despois,
Valentín Arias, no seu discurso na Academia o
Día das Letras Galegas (1973) dixo unhas expresivas palabras: “Na cadeira arcebispal de
Compostela, téñense pousado uns poucos arcebispos xa. Deles, algúns foron galegos de
nacemento. Título de galegos certos merecérono ben poucos aínda. O arcebispo Lago
González cecais si”. Con razón escribira Araúxo: “A Igrexa galega ten unha débeda e un
pecado histórico con respecto ao noso pobo,
ao esquecer a nosa lingua e a nosa cultura”
(Memoria de vida).
Algúns bispos máis manifestaron amor a
Galiza; aínda que con menos compromiso co
galego. Foi o caso do cardeal Quiroga Palacios; e puidemos ler algúns textos valentes
en defensa do galego na Igrexa de contemporáneos de Araúxo, como Xosé Diéguez e
Xosé Cerviño. Pero aquí remata a historia
Por que os galegos tivemos tan pouca sorte
cos bispos? Por que non foron valentes defensores na nosa lingua, cultura e identidade?
Semella que a vella “Doma e castración” se
perpetuara por séculos até hoxe mesmo; senón a castración política, si a castración mental. As coñecidas verbas de Castelao seguen
sendo tristemente actuais: “Sucedeu que a
Igrexa se converteu en axente do imperialismo castelán e, por tanto, persecutora do noso
xenio” (Sempre en Galiza).
Pero a historia do noso chorado Araúxo
foi outra. Quedou reflectida na súa obra biográfica Memoria de vida e nos seus escritos
recollidos en Escritos cristiáns sobre problemas, personaxes e conflitos de Galicia
(1987) e Escritos pastorais (1990), ademais
de Palabras para os amigos (1989). Araúxo
foi toda a súa vida un galego que exerceu de
tal, de neno, de mozo, de cura e de bispo. Tivo a sorte de facer o Bacharelato no Instituto
que dirixía Ramón Otero Pedrayo, sendo
amigo seu, de Vicente Risco e sobre todo de
Florentino Cuevillas, do que foi confesor;
coñeceu tamén a Castelao, Losada Diéguez e
demais galeguistas históricos. “Todos deixaron o seu selo en min, e entre todos... atopei
a Galicia” confesa nas súas memorias.
Cando é consagrado bispo de MondoñedoFerrol (1970), a celebración remata coa coral

ra o seu labor de bispo, que quedou marcado polo alcume de
“vermello” e “comunista”.
recoñece nas
Pero este compromiso políe cultural fixo del o bispo
súas memorias tico
máis popular e querido de Galiza. Mentres a sociedade galega
que estes
recoñecería os seus méritos fa“Galicia crucificada,
conflitos
céndoo membro da Real Acadetodo o corpiño a sangrar
mia Galega e concedéndolle nupolas feridas das rías
condicionaron
merosos premios como o Peos cravos de pés e mans.
drón de Ouro, a medalla de CasXungue o seu sacrificio
en
gran
maneira
telao, o Premio Trasalba ou o de
co de Cristo no Altar,
e agarda ao terceiro día
o seu labor de Galego ilustre, a súa Igrexa
marxinouno nos anos de bispo
pra con El resucitar”.
bispo, que
de Mondoñedo e nos 20 anos
máis que viviu despois. Araúxo
A este conflitivo comezo
quedou
presentara a mediados da décaepiscopal engadíronse outros
conflitos en Ferrol. No mesmo
marcado polo da do 1980 a renuncia ao seu
compromiso á fronte da dióce1970 o de MEGASA, cun peche
alcume de
se, como unha excedencia por
na concatedral de San Xulián,
motivos de saúde (unha flebite
cun desaloxo violento da forza
‘vermello’
e
nas pernas), pero a xerarquía
pública que condena o bispo. En
aceptoulla decontado, dándolle
1972 foi a represión dos obreiros
‘comunista’”
a xubilación anticipada. Semeda Bazán coa morte de Amador e
lla que precisaran enviar como
Daniel; Araúxo tivo que aturar os
substituto un bispo que lle puataques reaccionarios contra unha homilía que el recomendou dicir nas igre- xera couto ao seu labor progresista, aínda
xas. En 1975 foi o rexistro da mesma resi- que este fora ben moderado e ben fiel á Igredencia episcopal na Domus Ecclesiae de Fe- xa. Con todo, para os bos galegos, Araúxo
rrol, polas sospeitas de esconder alí activistas quedará na historia como un bo home, un bo
da UPG, tras o asasinato de Moncho Reboi- cristián e un bo galego.♦
ras. Araúxo recoñece nas súas memorias que
estes conflitos condicionaron en gran maneiVITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
Ruada cantando o himno galego,
tras uns conflitivos versos da autoría do seu irmán Amando, considerados subversivos polo gobernador civil e outras autoridades;
uns versos que rematan así:

‘Araúxo

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

grande industria aposta por un
monte forestalista. Un modelo
que resultou ser un rotundo fracaso e cuxos síntomas son o
abandono e a praga dos lumes.
Un modelo lanzado sen ter en
conta a opinión dos titulares dos
montes e que entra en plena contradición coa política que está deseñando Medio Rural. Política
coa que, en termos xerais, está de
acordo a Organización Galega de
Comunidades de Montes (ORGACCMM), xa que busca lograr
un monte multifuncional e sustentábel. E como proba desta nova política, nova e radicalmente
distinta das anteriores gobernos
podemos citar as liñas de axudas
aprobadas recentemente (fomento da plantación de frondosas, forestación de terras non agrarias,
proxectos dinamizadores do medio rural), ou podemos citar a nova liña de axudas que esta prevista saír e que son para a valoración
integral e a promoción da multifuncionalidade dos montes.

É certo que o monte (o veciñal tamén), ten que producir madeira. Pero tamén é certo que non
ten que producir só madeira. Porque se produce soamente madeira, o monte non terá futuro. A futura lei debe definir o marco que
posibilite o logro dun monte multifuncional. E dentro deste marco,

os titulares dos montes teñen que
ter plena capacidade para decidir
o monte que queren. Porque da
posta en valor dos montes (dos
veciñais, tamén), os principais
beneficiados teñen que ser os
seus titulares; non pode ser que os
grandes beneficiados sexan intereses alleos os titulares dos mon-

Durante o mes de agosto
non se publica
A NOSA TERRA.
O próximo número estará á venda
o vindeiro xoves 6 de setembro.
Desexámoslles aos nosos lectores
unhas boas vacacións.

tes. Mais tamén da posta en valor
dos montes veciñais, ten que beneficiarse a sociedade no seu conxunto, xa que os montes deben
cumprir, ademais da función económica, as funcións sociais e ambientais. E un monte forestatalista, é dicir, un monte industrial,
como propón a grande industria
da madeira, pode ser calquera
cousa, menos sustentábel.
A proposta da grande industria
non é outra que usurparlle o poder
de decisión dos comuneiros sobre
os montes e, xa que logo, que estes
perdan as súas características de
ben común, de ben social. Ante este novo ataque aos montes veciñais en man común, comunidades
de montes, sociedade civil e o movemento ambiental, cómpre que
fagan unha fronte común. Unha
fronte común para que a futura lei
deseñe un marco que dea os pasos
para lograr un monte multifuncional e sustentábel.♦
XOSÉ ALFREDO PEREIRA
(PRESIDENTE DA ORGACCMM)

un taxi, a este endere zo
e que non leve posta a
Cope”.
O PP do País Vasco
forma as listas
municip ais con persoas
doutras provincias. Até
a gora , todo o mundo
pensa b a que todos
estes loá beis cid a d áns
prestá b anse voluntarios.
Pero resulta que L a Voz
de G alicia vén de
descubrir que varios
veciños do G rove e
doutros concellos
a p areceron en
candid aturas sen
sa belo. Claro que
puido ser peor. Da do
que moitas listas
a bertz ales esta b an
prohibid as e a do PP
era a única presenta d a
nalgunhas vilas, o tal
veciño, ignorante do
asunto, talve z correu o
risco de saír alcalde.
O u seña que se viven
en concellos
goberna dos polo PP,
miren ben a quen lle
deixan as fotocopias do
carné, non vaia ser
que, d a noite á mañá ,
a p are z an como
rexedores dun
municipio do Goierri.
Mariano Abalo,
concelleiro de
urb anismo en C ang as,
vén de propoñer como
asesor a Eduardo
C ana b al. Alguén dixo
que era como se a
M a dre Teresa de
C alcuta convid ase a
ce ar a Jack, o
destripador.

Aquí hai to m ate segue
cativando a audiencia .
A muller ten oitenta e
cinco anos, nunca saíu
d a p arroquia . A gora
p asa o día metid a na
casa e non quita o ollo
do televisor. Por que?
Talve z por que se criou
en anos de hipocrisía ,
de misticismo, de
silencio. A socied a de
esta b a goberna d a polo
que dirán. Por iso
a gora ten tanto interese
en ver como a xente se
quita a pel e conta
todo. É o efecto Interviu
p asa do á televisión.♦
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Entre elas figura a patronal de colexios católicos, con 125 centros asociados

Catorce organizacións do ensino presentan
un manifesto a prol da educación en galego
H. VIXANDE
“Ensino en galego” é o título do
manifesto que se presentou o 20
de xullo no Auditorio de Galiza
e que apoian as principais organizacións sectoriais da educación. Pais e nais, alumnos, sindicatos e patronal están xuntos na
defensa do galego na educación.
O manifesto presentado en Compostela o 20 de xullo comeza
lembrando que “o sistema educativo non garantiu, até o de agora,
nin tan sequera que o alumnado
puidese finalizar o ensino obrigatorio cunha competencia comunicativa en galego igual á conseguida en castelán, a pesar de que
ese é legalmente un dos obxectivos da escolarización”. Esta primeira reflexión do manifesto
marca a pretensión das organizacións que o promoveron: impulsar o galego e apoiar o decreto do
galego no ensino que aprobou a
Consellaría de Educación para
desenvolver a Lei de Normalización. Este decreto conseguira o
apoio unánime do Parlamento,
mais a última hora o PP descolgouse. Contra o decreto tamén se
iniciou unha campaña promovida
por unha organización que está
en contra do bilingüismo e que
defende o castelán.
O texto a prol do ensino en
galego tamén fala de “calidade”,

Acto de presentación da campaña de apoio ao galego.

de atinxir “logros académicos” e
de “afortalar as destrezas lingüísticas do alumnado”.
As catorce organizacións
que promoveron o manifesto
“Ensino en galego” son A Mesa
pola Normalización Lingüística,
Asociación Socio-Pedagóxica
Galega, Comités Abertos de Estudantes, Comisións Obreiras,
Confederación Intersindical Galega, Confederación Galega de
Asociación de Pais e Nais de
Centros Públicos, Federación
Española de Relixiosos de Ensino – Centros Católicos, Federación de Traballadores do Ensino
(da UGT), Federación de Sindicatos Independentes do Ensino,
Mocidade pola Normalización

Lingüística, Nais e Pais polo Ensino en Galego, Nova Escola
Galega, Sindicato de Estudantes
e Sindicato de Traballadores do
Ensino de Galiza.
Entre os asinantes destacan
organizacións como a federación de escolas privadas concertadas, que na Galiza aglutina
125 centros, entre os que están
os de maior tamaño. Tamén cabe
destacar a presenza dos pais e
nais dos alumnos de ensino público e os principais sindicatos
do ramo, que representan o 90%
do profesorado. Tal abano de
apoios contrasta co obtido pola
organización segregacionista
“Tan gallego como el gallego”,
que en contra do decreto da

Consellaría presentou 20.000 sinaturas recollidas na internet e
ningún apoio de organizacións
con representatividade.
Os asinantes do manifesto
lembráronlle á Administración
“non se conseguiu introducir un
proxecto global de aprendizaxe”
en galego, e que constitúe un paradoxo que a escola cumpra “un
papel pouco favorábel ao desenvolvemento” da nosa lingua. Esta
situación, din os asinantes do manifesto, levou a que o Comité de
Ministros do Consello de Europa
emitise un informe “no que recordaba que o sistema educativo galego non estaba á altura dos compromisos de normalización lingüística adquiridos a nivel inter-

nacional polo Estado español”.
Todos estes argumentos servíronlle aos asinantes do manifesto para reclamar que o novo
decreto de galego se cumpra
plenamente o curso 2007/2008
para que signifique “un punto
de inflexión”. Por iso piden todos os medios precisos, como
profesorado, plans de formación, actitude dilixente da inspección e campañas de sensibilización. O documento conclúe
afirmando que “o galego é un
patrimonio común e un elemento de unión de todas as galegas
e de todos os galegos. A todas e
todos beneficia e a ninguén prexudica que poidamos vivir e
aprender no noso idioma”.♦

O maxistrado demandara por inxurias un sindicalista

Denuncian trato de favor a prol do xuíz
Decano da Coruña no decurso dun xuízo

Apagón
eléctrico e
independencia
catalá
Josep Ramoneda comenta en
El País (26 de xullo) o recente apagón de Barcelona e “o
malestar de Cataluña”. “Algo
non funciona en Cataluña.
Aeroporto, cercanías, suministro eléctrico, son moitas as
crises acumuladas en menos
dun ano. O malestar medra:
hai un runrún de descontento
na sociedade catalá que tarde

ou cedo alguén vai pagar. Repasando a prensa catalá, todas
as crises levan ao mesmo punto: Cataluña está abandonada
en materia de investimentos e,
por iso, as infraestruturas van
estalando unha tras outra. Estes días os xornais repiten unhas cifras: Cataluña paga o
25% da factura eléctrica e recibe o 15% do diñeiro destinado ao investimento na rede
de distribución. Sempre dixen
que a independencia de Cataluña nunca será por razóns
ideolóxicas ou identitarias senón por cuestións de diñeiro e
da sensación de trato discriminatorio”.♦

H.VIXANDE
Eduardo Álvarez, acusado de
inxurias ao Xuíz Decano da
Coruña, denunciou que se celebrou un proceso parcial contra
el no que non lle permitiron
exercer o dereito de defensa.
O acusado realizara unhas
declaracións no xornal La Opinión da Coruña como réplica á
resposta do Xuíz Decano coruñés á súa queixa por non ser notificado en galego e máis polo
emprego da forma deturpada do
topónimo da Coruña. A imputación era de presunta falta por
inxurias polo contido dun texto
resaltado pola redactora da noticia, que non se correspondía co
texto común da mesma e que
acusaba de mentireiro o Xuíz
Decano. Eduardo Álvarez asumiu o contido do texto común
pero non o do texto resaltado.
Tras declarar por primeira
vez o 9 de febreiro de 2007, o 18
de xullo pasado Eduardo Álvarez comparecía como acusado
nun xuízo de faltas presidido
por unha xuíza substituta á que
Eduardo Álvarez vén a acusar

de parcialidade por conculcar os
seus dereitos en beneficio do
Xuíz Decano, o ofendido polas
presuntas inxurias. Foi “un proceso á medida do denunciante”,
resumiu Eduardo Álvarez.
Ao longo de todo o proceso,
Eduardo Álvarez sinala que
houbo moitas irregularidades,
entre as que figura que na célula da súa primeira citación non
fora informado da acusación
formulada contra el. Tamén indica que non se dirixiu a imputación contra o director do xornal nin contra a xornalista que
asinara o artigo presuntamente
inxurioso e que nin o xuíz de
instrución nin a fiscalía actuaron na procura da corresponsabilidade criminal dos mesmos,
xa que cando este delito se produce contra funcionarios públicos, o xuíz e a fiscalía deben actuar de oficio. Ademais, ao acusado, que recorreu á opción da
autodefensa, non lle permitiron
que declarasen tres testemuñas
por el propostas e durante o xuízo impedíronlle interrogar a redactora do artigo, que foi con-

vocada pola acusación.
Entre outras irregularidades, Eduardo Álvarez tamén
denuncia a alteración da orde
dos xuízos fixados para ese día
para adiantar a súa vista por razóns de axenda do Xuíz Decano –este chegou a abandonar a
sala antes de rematar a vista– e
o feito de impedirlle ao acusado continuar o interrogatorio
do denunciante xusto despois
de que este incorrese nunha
“flagrante mentira”, pois tras
afirmar que nunca fora sancionado por incumprir co seu deber, Eduardo Álvarez amosou
un auto do Tribunal Constitucional que confirmaba dúas
sancións contra el.
Xa no remate do xuízo oral,
ao denunciado recortáronlle o
dereito á última palabra e o letrado da acusación, malia actuar
en nome dun membro do Poder
xudicial ao que se lle presupón
coñecer as leis –sinalou Eduardo González–, solicitou para o
acusado unha pena tres veces
superior á máxima contemplada
para a falta por inxurias.♦

Latexos
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X.L. FRANCO GRANDE

P

ara os que, nas décadas
dos cincuenta ou dos
sesenta, celebrabamos o
25 de xullo, a data era moi
sinalada. Nunca tanto agnóstico concorrera a unha misa,
nin nunca unha misa se
volvera un acto tan patriótico
de todos e para todos. Nin
nunca unha misa fora tan vixiada pola policía, pois estaba claro que era algo máis ca
unha misa. O noso himno,
entón, ao remate e no adro de
Bonaval, soaba a afirmación
e a reivindicación patrióticas.
Os tempos cambian, e é
bo que cambien. Do acto patriótico de entón, subliñado
polo seu carácter case
clandestino –que o facía aos
nosos ollos xuvenís aínda
máis romántico e ilusorio– e
polo que tiña de familiar –alí
viámonos unha vez ao ano os
galeguistas de todo o país–,
pasouse á normalidade, á
liturxia dos discursos
oficiais, á situación burocrática de hoxe, lonxe de
calquera romantismo
redentor e de toda xuvenil
ilusión.
Pero o día 25 de xullo segue sendo o da nosa patria.
Unha patria que está moi lonxe de estar normalizada e
que, polo mesmo, segue precisando daquel romantismo
redentor de onte, daquela xuvenil ilusión, do empuxe e
dos folgos que só a
mocidade, ou as mentes e os
espíritos xuvenís, acostuman
manter, soster e
comunicarlles aos demais.
Paréceme que non sempre,
ou case nunca, é hoxe o día
da patria nosa un día de
románticas ilusións e de
folgos patrióticos.
E cómpre que o sexa.
Porque o país precisa da
ilusión, do romantismo, do
idealismo e dos folgos que se
di que son propios da
mocidade. Precisa diso moito
máis ca das liturxias burocráticas e oficiais que se adoitan
nestas datas, liturxias que, ao
mellor, embazan, toldan ou
desdebuxan os perfís do que
significa o día da nosa patria
como reivindicación colectiva, como permanente proxecto de futuro, como ilusión
por un porvir que nunca dá
chegado pero que é posible.
E que só nós podemos facer
posible.
Porque a situación do país, hoxe, dista moito de ser
óptima. Máis ben o contrario:
os riscos son claros, tanto
que nunha xeración ou pouco
máis pode que non existamos
como país. Por iso o
patriotismo é hoxe un valor
urxente. Todos deberiamos
pensar, neste día, que
podemos facer por este país.
Porque seguro que podemos
facer moito, moito máis do
que facemos. Ilusión,
empuxe, folgos
patrióticos...porque sen eles
os tempos non darán
chegado.♦

Touriño destaca a súa vida de traballador incansábel
a prol da cultura e a identidade

Díaz Pardo recebe a Medalla de Ouro
de Galiza e lembra aos exiliados
A.N.T.
O presidente da Xunta destaca
na entrega da Medalla de Ouro
de Galicia a Isaac Díaz Pardo
traballador incansábel “que foi
capaz de sinalarlle ao país un
camiño, un procedemento para
a recuperación dunha identidade cultural deturpada”. O
premiado recibiu o galadón co
seu sentido de humor habitual
e falou de ser “representación
de ilustres galegos exiliados”.
“A persoa máis querida de Galicia”, foi a expresión que Touriño
tomou citando a Manuel Rivas,
para facer a loa de Isaac Díaz Pardo, “unha persoa que se fai acreedora dun título como ese, quizais
o máis fermoso co que se pode
agasallar a un galego, merece por
forza que Galicia lle faga entrega
da súa máis alta distinción.
Para o presidente da Xunta
Díaz Pardo é estimado “porque
sempre estivo aí, ao pé dos seus,
disposto a botar unha man, sen
facer moito ruído nin pedir nada
a cambio” e daquela o goberno
galego lle entregou a Medalla de
Ouro de Galiza “interpretando os
desexos e os afectos dese pobo
que quere a Isaac”.
Na ceremonia de entrega da
Medalla de Ouro, realizada no
Parque de San Domingos de Bonaval, convertida xa nun momento central do Dia Nacional de Galiza, Touriño destacou o polifacético labor do premiado como
“empresario, editor, escritor, polemista, activista da cultura e da
memoria, sempre innovador”, e
detívose a defender o labor do
“creador das Cerámicas do Castro
e do refundador e recuperador de
Sargadelos, do Díaz Pardo industrial, do galeguista e do utopista
que xa hai máis de cincuenta anos
era consciente da importancia da
investigación, da tecnoloxía, da

A.G . N .

25 de xullo

Carmen Arias e Isaac Díaz Pardo acompañados polo Presidente e Vicepresidente da Xunta na entrega da Medalla de Ouro de Galiza.

innovación e da comunicación”.
O presidente da Xunta referiuse tamén aos exiliados, “tantas
e tantas intelixencias de primeira
orde que Galicia foi perdendo polos camiños dunha historia desgraciada” e resaltou que despois
de compartir con moitos deles
proxectos na Arxentina de 1950,
“Isaac converteuse no seu mellor
valedor, no tenaz e incansable tecedor da súa memoria”.
Homenaxe compartida
Como fai cada vez que se lle
concede un galardón, e este foi
un ano cheo de homenaxes pola
situación que padeceu nas empresas das que foi alma máter,
Díaz Pardo insistiu en que para
el “esta é unha homenaxe que se

lle fai a un vello polas xentes que feríndose expresamente a Otero
loitaron no exilio para recuperar Pedrayo, Filgueira Valverde e
a memoria históRamón Piñeiro,
rica de Galiza
polas súas contrique estaba roubaempre estivo aí, bucións a manter
da”. Mencionou
a cultura e identis i n g u l a r m e n t e ao pé dos seus,
dade de Galicia.
aos seus amigos disposto a botar
Co seu tono
luís Seoane, Rasempre benhufael Dieste e Lo- unha man, sen facer morado, Isaac rerenzo Varela e
feriuse tamén á
manifestou sen- moito ruído nin pedir amistade que o
tirse, á hora de reune con Pérez
cibir a Medallla nada a cambio”
Touriño, “non pade Ouro, “repre- EMILIO P. TOURIÑO
ra pagarlle o que
sentante de ilusfixo aquí, senón
tres galegos exipor ser membro
liados”, lembrando Seminario de
do aos que moEstudos
Galerreron “sen voltar a ver a terra” e gos”, a institución que Isaac teia galeguistas cos que compartiu mou sempre en resgatar do holodesde moi rapaz o seu labor, re- causto do 36.♦

‘S

A delegada rexia pídelles aos pais
que se comprometan na transmisión do galego
B. LAXE
Terrorismo e relacións Igrexa-Estado marcaron bresae este ano un anaco de discurso da deledesde a Transición a ofrenda ao Apóstolo, coma gada rexia (por segunda vez unha muller, a
se o discurso do Rei o do seu delegado se cons- primeira foi Cristina de Borbón), Dolores Vitruíse sobre unha
llarino.
marca pola que tiveA presidenta do
illarino saíuse dos temas
sen que descorrer as
parlamento pediulle
ideas todos os anos. tradicionais na ofrenda ao Apóstolo” ao Apóstolo que “seA Igrexa, pola
xa motivo de orgullo
voz do arcebispo,
para todos os galegos
tamén modula sempre a contestación aos e que cada vez sexan máis os mozos que incormesmos parámetros. Contestación que non é poren o galego ás súas conversas”.
tal, senón un monólogo no que a autoridade
Tamén reclamou Villarino “que cada vez
eclesiástica zuna en marcar ante o poder civil sexan máis os pais concienciados no seu pao seu territorio e reivindicar non só a súa vi- pel, que se comprometan coa transmisión
sión da sociedade, senón o seu campo de xo- dunha riqueza que ten tantos anos coma as
go, que tenta ampliar continuamente, recor- pedras labradas que agora nos circundan”,
tándollo se fai falta ao propio Estado.
afirmou referíndose ao noso idioma.
Neste ritual de actos, sempre calcados, soEstas dúas afirmación constitúen a primeira

‘V

ocasión que neste acto se realiza unha reivindicación clara do idioma galego. Coinciden no
tempo cun desmarcamento do PPdeG do consenso idiomático, cunha mensaxe unhas veces
máis explícita, outras encuberta, que pretende
minimizar a importancia do noso idioma.
Como exemplo temos o discurso realizado o
propio día 24 de xullo por Alberto Núñez Feixóo
no Panteón dos Galegos Ilustres. Cunha pretendida defensa do galego lanzou a mensaxe de que
o máis importante é aprender outras linguas.
Tampouco a igrexa católica, aínda que a
mensaxe de Villarino estaba validada pola
Casa Real, foi quen de realizar unha aposta
pública, aínda que fose retórica, polo noso
idioma. Non entra na lóxica das súas preocupacións agora que desde o Vaticano tentan
recuperar as misas en latín.♦
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Podería incorporar o Colectivo Socialista

Encontro Irmandiño
solicitará ser recoñecido
como corrente do BNG
H.V.
O pasado vinte e un de xuño celebrouse en Compostela a asemblea constituínte de Encontro Irmandiño, que se converterá nunha corrente dentro do BNG, para
o que solicitará o recoñecemento
da organización.
Os líderes de Encontro Irmandiño sinalaron que a asemblea contou con 250 militantes e
indicaron que a nova corrente do
Bloque acomodarase á estrutura
comarcal do BNG.
Encontro Irmandiño presentou un documento cos seus principios éticos e ideolóxicos que
están resumidos en dez puntos. A
ética na política, a fraternidade, a
cooperación, a república, a democracia participativa, a primacía dos dereitos colectivos, o
igualitarismo, a autodeterminación cara á independencia, a socialización e unha nova cultura
son os enunciados dos principios
desta organización.
Segundo declarou diante dos
medios de comunicación Xosé
Manuel Beiras, un dos seus principais promotores, Encontro Irmandiño constitúese como co-

rrente para evitar que o BNG
caia no “autonomismo”. Galiza
ten que avanzar cara á “emancipación nacional e social”, indicou o ex portavoz do BNG.
Por outra banda, a Encontro
Irmandiño incorporáronse case a
totalidade dos membros do Colectivo Socialista. De todos os
xeitos, os seus integrantes non

tomaron aínda ningunha decisión sobre a continuidade deste
grupo como corrente do BNG.
“É unha decisión pendente; en
todo caso, trataremos de manter
unha liña de continuidade histórica dentro de Encontro Irmandiño”, sinalou Mario López Rico,
un dos membros do Colectivo
Socialista.♦

A Policía Nacional
retira en Vigo pancartas co lema
Galiza non é España
H.V.
O pasado martes 17 de xullo
membros da Policía Nacional
procederon a retirar varias pancartas colocadas no Casco Vello
e no porto de Vigo que lles indicaban en inglés aos turistas que
Galiza non é España, ao tempo
que lles daba a benvida.
A Policía Nacional confirmou
que retirara as pancartas por decisión propia, mais explicou que
trasladara as súas actuacións ao
xulgado número dous da cidade.

Por esta razón, non explicou á
prensa o por que dunha retirada
que podería constituír un ataque
á liberdade de expresión.
As pancartas non contiñan
ningunha frase delituosa nin estaba asinadas por ningunha organización ilegal, por iso, a autoridade competente para retiralas
sería a municipal, sempre e cando contraviñesen algunha ordenanza sobre fachadas ou sobre a
instalación de carteis. En calquera caso, o concello non actuou.♦

Pervertidos
XOSÉ MANUEL SARILLE

O

s grupos ultracatólicos, a xerarquía da igrexa española, o
Opus Dei e outras ramificacións pretenden introducir na linguaxe política un novo concepto, o do relativismo moral.
No debate sobre a Educación para a Cidadanía, a nova materia de
ensino, fan uso da expresión e sen dúbida ningunha seguirán a utilizalo nos meses do outono, cando a polémica se endureza.
Foi a dereita vaticanista italiana a que puxo en circulación a
consigna do relativismo moral. Fíxoo nunha campaña na última primavera, contra a proposta do goberno de Romano Prodi de regular
as parellas de feito. Despois copiárona os de aquí, de momento con
menos éxito porque a sociedade hispana non vive a mesma etapa
que a italiana no relativo a costumes, tolerancia e respecto pola
elección de vida dos demais.
O cal non quere dicir que non nos encamiñemos cara a aí. O integrismo relixioso e político español actual non parece unha moda.
Ten pinta de configurarse como un movemento de fondo, de longo
alcance e cunha emerxencia relativamente lenta. A extrema dereita
española resitúase. Despois do esfarelamento franquista, levaba tres
decenios desorientada. Agora busca os puntos de soldadura, de reordenación, que é sobre todo a descomposición moral da sociedade,
con mil expresións.
E todo isto sen grandes custos para eles. Prodúcese o
sorprendente paradoxo de que mentres eles atacan cun fanatismo
extraordinario, os sectores laicos seguen sen atopar munición
dialéctica contra estas forzas perversas e tamén pervertidas. Porque
son eles os menos indicados para falar da descomposición,
verdadeira, mais situada noutros cuadrantes do mapa, para os que
non miran nin os bispos os membros da santa mafia.
Eles son un reflexo dese deterioro. Cegos ante a pobreza do
mundo, a guerra, o crime e a barbarie. Abonda con observar os
curas estadounidenses, violadores de nenos, tres veces perversos,
por violadores, por pederastas e por encubridores uns dos outros.
Fan o mesmo en todos os lugares, tamén aquí. O crime organizado,
a mafia verdadeira funcionou sempre en Italia en torno aos católicos
ben pensantes da Democracia Cristiá, e até as guías turísticas falan
da indisolúbel unión entre esas dúas expresións dunha mesma crenza. Vostede non sabe do que é capaz a xente de familia e misal na
man, dicía un personaxe de Leonardo Sciascia.♦
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El Jueves
CARLOS AYMERICH
O 20 de xullo un xuíz da Audiencia Nacional española, tribunal de excepción con sede en Madrid, ordenou
o secuestro da revista satírica El Jueves por entender
que o debuxo reproducido na súa capa podería ser
constitutivo dun delito de inxurias contra a familia real. Á vista do deseño, profusamente reproducido en
medios de comunicación distintos do semanario secuestrado, semella evidente que o eventual delito non
sería dos tipificados no arículo 492.3º do Código Penal –relativo ás inxurias realizadas ao rei ou á súa familia “no exercicio das súas funcións ou con motivo
ou ocasión destas”– mais dos estabelecidos na alinea
primeira do artigo seguinte e castigados máis levemente: pena de multa de catro a 20 meses.
É coñecida a fame de notoriedade que padecen todos
os que na Audiencia Nacional prestan os seus servizos.
Mais desta volta, en parcial descargo do xuíz Juan del Olmo, cómpre esclarecer que a súa actuación obedeceu a
unha denuncia previa do Ministerio Fiscal que actuou

no Código Penal español
obedecendo instrucións do
elizmente, ningún pretor
(eis as aldraxes a España do
goberno. Foi portanto o goart. 543), o asunto El Jueves
berno español quen dirixiu
da
República
de
Roma
é, sobre todo, indicativo da
unha operación político-xudiescasa tensión cívica e decial ineficaz se o que se proousou
secuestrar
os
duros
e
mocrática dunha opinión púcuraba era protexer a honra
blica que semella admitir
da familia real española –lonagudos epigramas e diatribas
con normalidade a presenza
xe de reducir a súa difusión a
cos que Catulo fustigou
de elementos impensábeis
orde de secuestro provocou o
noutros Estados nos que a
esgotamento da revista nos
até
a
obscenidade
crítica aos gobernantes é
quioscos e atascou a súa páxina web– mais perigosamente
moitos dos seus contemporáneos elemento consubstancial da
democracia e recordatorio
efectiva como medida exemque grazas ao poeta
permanente de que son, apeplarizante e aviso de que, de
nas, xestores dun poder que
aquí en diante, a liberdade de
perviven
no
tempo
non lles pertence, que é do
expresión deixa de merecer a
pobo. Non é de estrañar que,
estimación do gabinete de Joe
sonnos
hoxe
coñecidos”
acá e acolá, abrollen émulos
sé Luis Rodríguez Zapatero.
deste xeito monárquico de
Mais outra mostra dunha degobernar. En Galiza saberiva dereitista que o aproxima
mos algo disto.
do José María Aznar que orBenvida sexa pois a crítidenou a intervención en
ca, por ácida que sexa. FelizEgunkaria, tamén a través da
mente para nós, galegos do
Fiscalía e da Audiencia Naséculo XXI, ningún pretor da
cional.
República de Roma ousou sePara alén do trapalleiro
cuestrar os duros e agudos
da medida, índice elocuente
epigramas e diatribas cos que
do estado da xustiza españoCatulo fustigou até a obscenila, maxistralmente explicada
dade moitos dos seus contempor Pascual Serrano (vid.
“España: paradojas y dislates del secuestro de la re- poráneos que grazas ao poeta perviven no tempo e sonvista El Jueves”, en www.rebelion.org) e para alén ta- nos hoxe coñecidos. Sorte da que, sen dúbida, non desmén da boa saúde de que gozan os delitos de opinión frutarán certos fiscais e xuíces.♦

A Coruña
A posta en práctica do teórico desenvolvido durante a negociación
de pacto para o goberno municipal coruñés comeza a dar os primeiros pulos sintomáticos de certas disformidades que coa lóxica
de experiencias anteriores era
previsíbel que aflorasen no canto
de facerse compatíbeis duas opcións políticas diversas e que deben acadar unha maduración de
entendemento que as circunstancias obxectivas da mesma cidade
non propician en absoluto. Porque referirse a un contorno negativo non é mais que constatar unha vaga de criterios encontrados
entre a clase influente da Coruña
que están a manifestarse de xeito
sublingual, como confidencias de
rexeitamento en paroladas de cafetaría, lerias de piscina ou, mesmo, conversas telefónicas de final de xornada. A entrada do
BNG na gobernación da cidade
foi unha potente culigada no
máis sensíbel dese sector predominante da vida local que olla
para as súas costas e fai unha
avaliación histórica restritiva da
verdade no paralelismo estabelecido coa época do alcalde Domingos Merino e a ferida, sempre
aberta, do antigo debate da capitalidade como farallón épico do
patriotismo local.
Escóitase, nestes círculos de
resistencia, unha palabra que é todo un símbolo de rabia e anogamento na incapacidade específica
dun mundo que non se lles correspondía coa realidade: afronta.
A quen ou a que? O simple feito
da coalición de goberno co nacionalismo demudou de tal xeito
afervoado as estruturas idearias
desta caste elitista, que non son
quen de asimilar a nova situación
cun mínimo de serenidade obxectiva e, xa descartado o siso democrático, polo menos cunha certa
prestancia de actitude cívica.
Destilan no seu discurso unha
xenreira universal birrada de empencha e odio. E o vello axioma
do desexo de estiza e sarna como
formulación dunha defensa con-

A hora da verdade
MANUEL LUGRÍS

A entrada do BNG no Concello disgustou unha parte da cidade,
que busca calquera xeito de desacreditar o labor do nacionalismo.
tra ninguén que estes individuos
practican asiduamente. Todo isto
concrétase en campañas de prensa habilmente dirixidas e coa referencia de aspectos determinados do normal desenvolvemento
da actividade política perfectamente dirixidos a manipular a
opinión pública. Como exemplo,
a remuneración dos concelleiros e
dos diferentes staffs de traballo do

novo organigrama do Concello.
Publícanse os soldos acordados.
O seguinte día coméntase a diferenza, a maiores, de orzamento
presupostario que hai en relación
coa situación anterior. Engadindo, entre liñas, que agora, cun
goberno de coalición é preciso
dispor de mais persoal de asesoramento, despacho, etc. Co que
na mente do lector faise un exer-

Gonzalo

cicio de siloxismo no que o resultado final é a conclusión de
que por mor da entrada do Bloque na gobernación da cidade o
custo para o erario público é mais
elevado. O nacionalismo culpábel. Do que sexa. Pero culpábel,
xa que ese é o discurso fundamental da oposición.
Por iso a coutedade cautelar,
tacitamente obrigada no traballo

do grupo nacionalista, convértese
nun elemento de forza política, no
difícil equilibrio entre o posíbel e o
factíbel. Nese sutil lindeiro está,
seguramente, parte do futuro a medio prazo, da incidencia real do nacionalismo na sociedade coruñesa.
É un exercicio de posibilismo que
se debe desenvolver en circunstancias extremadamente difíciles para
os concelleiros, cunha prensa, se
non hostil, cando menos subscrita
a outros intereses e, mesmo, con
amplos marxes de incomprensión
públicos e, incluso, con disfuncións internas de dondas resolucións. Pero non se pode ceder neste tempo e neste espazo a todos estes atrancos obxectivos: a traxectoria definitiva do nacionalismo só
ten un principio neste intre: xa non
pode agardar mais.♦

Subliñado

Nai
LOIS DIÉGUEZ
A nosa nai era unha muller popular, guapa, intelixente, con toda
a graza do natural. Feliz nos últimos anos da súa vida, despois
de pasalo francamente mal. Feliz cando se sentiu libre e dona do
seu destino. Falaba sempre galego, de xeito, tamén, natural. Non
sabía de letras nen de teorías, nen se leaba con filosofías de tocador. Ela, simplesmente, exercía o que era e representaba: unha muller sen complexos capaz de chegar ao último recuncho da
terra sen deixar de ser nacionalmente galega. Así vemos nós a
patria. Non ao pai, senón á nai. Matria, por tanto. Un xeito de ser
diferente a outros que as culturas variadas fan polo mundo
adiante. Os xardíns son fermosos pola gama de cores diferentes.
Imaxinaríamos un xardín gris, monotonamente gris como o ceo
chumbo de Lugo? Condenaríamos os arrecendos producidos
porque non nos agradasen as súas gamas agres, doces ou picantes? Mataríamos o ouriol por ser xenerosamente chamativo, diferente ao apagado pardau? Así son as patrias, emocións naturais das nacións. Beleza da nosa distinción. Estirpe orgullosa do
mundo. Estirpe, fermosa palabra distinguida en Alba de Groria
por Castelao, xa daquela, en 1948. Nos xardíns da nosa razón,
por tanto, camiñamos, tan amplos e tan fermosos e animados.
Na mirada tenra da nosa nai nos recoñecemos hoxe, 25 de xullo.
Neste ano que pon un chanzo máis na nosa vida. Aínda que non
vexamos o que queriamos. Pero sempre, orgullosos do que somos e do que construímos. Sen a historia nunca poderemos facer futuro. Reiniciámola organizativamente en 1964, si? Con
Bautista Álvarez, si? Con Bautista Álvarez, noso amigo.♦

Nº 1.278 ● Do 26 de xullo ao 5 de setembro do 2007 ● Ano XXX

A poxa fiscal
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Protestas pola chegada de portugueses a Medicina

XESÚS VEIGA

Adeus ás fronteiras universitarias

O

LORENA OTERO
A polémica rexurdiu na Universidade Compostelá. O número de prazas solicitadas polos alumnos estranxeiros, concretamente por estudantes lusos, para o vindeiro curso na
Facultade de Medicina, suscitou a incomodidade dos estudantes galegos que viron como as prazas eran cubertas
por foráneos a pesar de superar a nota de corte establecida.
Dende este ano todos os estudantes membros de países da Unión
Europea poderán acceder ao sistema universitario galego sen ter
que superar a proba de selectividade, que até o momento era obrigatoria para todo aquel que quería
cursar unha carreira no Estado español. O Proceso de Bolonia, que
dende 1999 traballa para crear un
Espazo Europeo de Educación
Superior, posibilita que a partir
deste curso os alumnos da Comunidade Europea non teñan que someterse as probas de acceso de
cada país, senón que se establecen unhas táboas de equivalencias entre os sistemas educativos
dos distintos países e no caso de
que se trate dunha carreira con límite de prazas, os estudantes serán seleccionados por nota, indistintamente da súa procedencia.
Este novo procedemento xunto coa escasa oferta de centros de
Medicina existente en Portugal,
seis en todo o país, aumentou a
demanda dos mozos lusos para
cursar en Galiza esta titulación. O
número de preinscricións pasou
das 279 do curso pasado ás 308,
das cales 43 foron admitidas, o
que suporía en caso de que todos
formalicen a matrícula un 15%
dos alumnos de primeiro curso.
Esta situación suscitou duras
críticas por parte dos estudantes
galegos, ao considerar que lles
estaban quitando unhas prazas
que lles pertencían, pedindo a realización dunha proba de idioma
aos estranxeiros que soliciten a
entrada e que limiten o número
de prazas destinadas aos foráneos. Pero como sinala Senén Barro, reitor da Universidade de
Santiago de Compostela, isto
non significa que finalmente to-

Facultade de Medicina en Santiago.

dos vaian cursar a titulación en
Santiago, xa que o ano pasado de
todos os preinscritos só se matricularon catorce.

prazas segundo datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia
(CIUG). Este curso a universidade ampliou a oferta até trescentas,
Cinco veces
seguindo a petimáis solicitudes
ción da Xunta paXunta afirma
ra cubrir as vacanA Licenciatura de que non é necesaria tes previstas nos
Medicina é unha
vindeiros anos
outra facultade.
das máis demanpor xubilacións
das do sistema
no cadro de peruniversitario gasoal facultativo da
lego cun volume
sanidade pública.
de solicitudes de entrada que suA forte demanda desta titulapera case cinco veces as prazas ción xunto coas modificacións de
ofertadas. O ano pasado presen- admisión introducidas pola nortáronse mil duascentas preinscri- mativa europea suscitou de novo
cións para duascentas sesenta o debate que xa nos anos noven-

A

ta se centraba na necesidade dunha nova facultade de medicina en
Galiza, pola que disputaban a cidade de Vigo e A Coruña. Non
embargante, como sucedera naquel momento, a Xunta afirma
que non é necesaria, pois co número de profesionais que saen da
facultade ao ano é suficiente para
cubrir a demanda da sanidade pública galega polo que suporía un
gasto innecesario na formación
de persoal que non vai exercer en
Galiza. Aspecto que confirma o
departamento de recursos humanos do Sergas, que sinala a distribución dos profesionais como o
verdadeiro problema e non a súa
escaseza, xa que as carencias
prodúcense nas zonas rurais, que
dispoñen de menos recursos económicos e técnicos e naquelas especialidades que o profesional
considera con menor proxección
profesional, porén a solución non
é formar a máis profesionais senón conseguir retelos na Comunidade.
O presidente do Consello Galego de Colexios Médicos, Luís
Campos Villarino, considera que
o incremento de alumnos portugueses agravará o problema, xa
que unha vez rematados os estudos regresarán ao seu país para
exercer a profesión. Práctica moi
común entre os médicos galegos,
que na actualidade conforman un
colectivo de aproximadamente
oitocentas persoas en Portugal.
Esta fuga responde a falta de
profesionais lusos nesta área, ás
favorábeis condicións laborais
existentes no país, á facilidade
de homologación dos títulos, aos
salarios máis elevados e á posibilidade de progresar na súa carreira profesional.♦

Os países pobres pagan a formación
A migración de profesionais
cualificados a países máis ricos é unha práctica que se está
a converter en común entre os
profesionais da saúde, da ciencia e da enxeñería e que supón
unha cuantiosa perda para os
países de orixe, que gastan
nunha formación que despois

non repercute non seu beneficio, perdendo persoal altamente cualificado. Isto é o que sucede en Estados Unidos dende
os anos oitenta cunha parte
dos inmigrantes hispanos. Trátase en moitos casos de individuos con estudos superiores
que acceden a postos cualifi-

cados e rompen o prototipo
tradicional. O Departamento
de Estudios Iberoamericanos e
Latinoamericanos afirmaba no
ano dous mil que Estados Unidos aforrara na formación dos
trinta e tres millóns de hispanos residentes máis de 1,5 trillóns de dólares.♦

s responsábeis políticos
e os voceiros empresariais que participan na
poxa das rebaixas fiscais
apelan á visión, tan humana como reducionista, de quen só se
preocupa polo impacto das
figuras tributarias na súa particular conta de resultados. Os
apóstolos que defenden a
chegada deste novo maná
impositivo saben, ademais, que
a sensibilidade fiscal media é o
resultado dunha singular combinación: a satisfacción pola diminución das tarifas do IRPF,
do Imposto de Sociedades, do
Imposto sobre Sucesións e Doazóns ou do Imposto sobre o
Patrimonio convive coa tácita
aceptación dos tributos indirectos que gravan a adquisición
dos productos que configuran
as prácticas de consumo
habituais da cidadanía.
Fagamos as contas doutro
xeito. Que necesidades humanas deben ser atendidas polas
institucións públicas? Cal é o
volume de recursos
financeiros necesario para garantir unha prestación digna
dos servizos públicos? Con
que criterios se deben recadar
eses recursos entre os diferentes sectores sociais? Darlles
unha resposta solvente a estas
preguntas permite rematar con
esa caste de ilusionismo fiscal
que se predica dende certos
sectores políticos e dende
algúns círculos económicos.
Con menores ingresos na
Facenda galega e/ou na estatal
nin haberá melloras na sanidade ou na rede de residencias
para as persoas maiores nin
será posíbel estruturar un sistema de atención á dependencia.
Os protagonistas da poxa
non queren asumir as
consecuencias das súas
propostas: menores prestacións
públicas, maior desigualdade
social e mais oportunidades de
negocio para o capital privado.
É verdade que, despois do 27
de maio, tiveron ao seu favor o
espectáculo vivido nalgúns
concellos á hora de fixar as retribucións dos cargos electos.
A carencia dun mínimo sentido
da austeridade no exercicio da
función pública é unha das
mellores coartadas que poden
utilizar aqueles que defenden o
final da utopía do benestar.♦
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Sada suma esforzos
no compromiso común
para acadar unha Galiza
máis próspera.
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O lume de antes era como o de
agora?
Sempre. Era unha ferramenta
agrícola porque o monte era un
espazo agrícola. O lume empregábase no monte comunal para
obter pasto para o gando e para
facer as estivadas. Iso permitía
ter unha colleita extra de cereal
ademais da que se conseguía na
terra de labor. Moitas familias
precisaban desa segunda colleita
e por iso queimaban o espazo de
matogueira. O lume era unha actividade máis no espazo agrogandeiro, e por iso non creaba
alarma.
Cando comezou a haber
outro tipo de incendios?
Cando a Administración comezou a intervir no monte e
cando houbo conflitos dentro
das comunidades de montes.
Uns quería facer pasto e outros
non. Tamén había conflitos entre comunidades. O lume contra
Administración comezou no século XVIII cando a Mariña estipulou que un monte costeiro
quedaba para madeira para facer
os barcos dos estaleiros de Ferrol. Outro caso foi para boicotear as concesións ás ferrerías
no este de Lugo, como o caso do
marqués de Sargadelos. Era unha forma de resistencia que lle
quedaba aos que para sobrevivir
precisaban que o monte tivese
unha utilización agrogandeira e
non forestal.
Por que empregaban este
tipo de loita?
O lume sempre estivo asociado a batallas diversas. A xente facía preitos, formulaba peticións...
No franquismo houbo moitas formas de resistencia contra o cambio de uso do monte.
Formulado así pode parecer que os lumes foron unha
empresa heroica.
Non o foron. O lume é una
ferramenta, como dixen antes. A
loita era entre o espazo agrogandeiro e o forestal no século XIX
e sobre todo no franquismo. O
franquismo entendía que o propietario do monte era o concello
e que as comunidades non tiñan
que intervir na súa xestión.
Con todo, hoxe moitas comunidades de montes promoven un uso forestal.
Hoxe é un sistema produtivo
e na mentalidade da xente está a
idea de que o monte é forestal. É
a opción forestal porque o franquismo gañou, impuxo o seu
modelo. Moitas comunidades
conseguiron a devolución do
monte. E delas, as que optaron
polo forestal, beneficiáronse das
súas vantaxes e asumiron os problemas que implica. Hoxe, quitando determinadas zonas como
as protexidas ou as destinadas ao
goce da xente, é forestal e na
mentalidade actual non concibe
outro tipo de monte.
E segue a haber incendios.
É estrutural. O problema
xurde cando a poboación vai polo lado agrogandeiro e a Administración polo forestal. Hoxe
moitos lumes seguen a producirse por razóns agrogandeiras. En
España acontece con case a metade dos lumes. O monte é forestal e a poboación, cada vez
menos numerosa e máis empobrecida, segue dándolle ao monte un uso tradicional, empregando as mesmas ferramentas agrícolas como o lume. Antes ía un-

Ana Cabana
‘O lume foi, tradicionalmente, unha ferramenta
agrícola para conseguir pastos e colleitas’
H. VIXANDE

A historiadora da Universidade de Santiago Ana Cabana Iglesia,
é especialista na historia do mundo rural galego. Na presenza
constante de lumes forestais. Considera, en parte o lume, un fenómeno moi habitual no pasado porque permitía vivir do monte.

A.G . N .

ha cuadrilla a plantar lume, hoxe
vai un home de sesenta anos e
vai só. Os piñeiros están preto e
o lume para facer unha estivada
váiselle das mans.
Entón antes había cuadrillas plantando lume.
Era para facer as estivadas ou
para conseguir pasto. Ían moitos,
se cadra vinte, e plantaban o lume nun espazo non arborizado,
de forma que era difícil que hou-

bese un incendio porque ademais
estaban eles para sofocalo no caso de que o lume quedase descontrolado.
Houbo actividade organizada nalgún momento?
Houbo conflitos até o ano oitenta. Nesa época o lume non foi
a única forma de loita pero como
arma foi aumentando a súa importancia. Ao principio dos corenta, non había moito espazo re-

poboado e en consecuencia non
había moito que queimar. Co
tempo, conforme aumentaba a
superficie forestal, aumentaban
os lumes. Ademais dos incendios
naturais ou accidentais, hai dous
tipos de lumes: o provocado coa
intención de queimar masa forestal e o intencionado, que era o
resultado dunha queima agraria
autorizada pero que remataba
sendo un lume dirixido. Os lu-

mes provocados eran orquestrados por varias persoas, facían varios focos, contaban co silencio
dos veciños, pero non se pode falar de complots, senón de accións por un conflito da comunidade co monte forestal porque
non había seguridade xurídica
para defenderse. O lume histórico explícase desde eses presupostos, que non se deben comparar cos actuais.
Estruturalmente, canto se
tardou en mudar a orientación
do monte galego coa reforestación?
Moito. A Administración tentouno no século XIX por iniciativa dos liberais. Para crear a Escola de Enxeñeiros mandaron
xente a Alemaña, onde os enxeñeiros concibían o monte como
só como forestal. Esa idea trasladouse a toda Europa e contrastaba coa realidade de Galiza, onde
parte importante do monte era
toxo, utilísimo para esterco.
Mais no XIX a Administración
non tivo éxito real, pero si legal,
comezaron as primeiras leis.
Aquí, as elites consideraban que
o monte era o motor da agricultura e ninguén quixo implantar a
actividade forestal. O franquismo foi quen conseguiu un cambio rápido, o límite do monte como espazo agrogandeiro comezou nos corenta e coincidiu coa
política da autarquía, cando producir celulosa era fundamental.
Mais o franquismo foron
corenta anos, moito tempo.
Corenta anos non son nada.
En termos forestais é unha corta
e media de piñeiros. Foi un proceso moi rápido, en Pontevedra o
70% do monte comunal pasou a
ser forestal.
Hoxe, estruturalmente que
hai que facer para rematar cos
lumes?
Como historiadora chego até
aquí, pero podo ver cara atrás e
propoñer algún punto de vista
como conciliar usos, que o monte estea ao dispor da sociedade.
Os usos forestais existen e moita
xente vive deles, non se poden
eliminar. Un monte bo tamén ten
que ter un espazo lúdico, un espazo ambiental e un uso conforme ás necesidades da sociedade.
O problema son o uso exclusivo
e a imposición sen negociación.
Todos os usos son posíbeis pero
non ten sentido acabar cos piñeiros ou cos eucaliptos. Ten que
haber un cambio na xestión, previr os riscos, protexer máis espazos, dedicar máis monte a usos
culturais e turísticos, incluso darlle uso gandeiro, como comeza a
acontecer de novo. Mais non interesa o monte dos corenta porque a sociedade rural cambiou.
E con iso rematarán os incendios?
Non. Hai incendios en parques naturais que nunca visita o
home. En Yelowstone acontece.
Os raios asolan o monte de Castelló, un monte abandonado que
se rexenerou por si só. Unha porcentaxe de lumes son inevitábeis. Logo hai accidentes, un uso
turístico tamén pode provocar
lumes. E nese sentido hai que
concienciar a xente, pero é un
proceso lento. A Administración
ten que poñer máis interese na
educación ambiental. A prevención é vital. Co todo iso, iremos
reducindo os incendios, minimizando o seu impacto.♦

MANUEL CAO
Xa pasou para ben a época na que os cargos públicos eran
considerados servidores do Estado deixando os cidadáns á
marxe seguindo un modelo franquista totalitario no que importaba máis o Estado centralista e cuarteleiro que a sociedade civil. A transición á democracia fixo que a autonomía das
institución locais se desenvolvese plenamente e así apareceu
regulamentado na lexislación deixando por exemplo unha
ampla marxe de manobra aos gobernos locais á hora de lles
atribuír remuneracións aos cargos políticos e tamén aos outros colectivos funcionariais e laborais que desempeñaban as
funcións e prestaban os servizos municipais. A experiencia
acumulada en máis de 25 anos de democracia municipal revela grandes diferenzas entre corporacións como consecuencia da diversa problemática social, económica e demográfica
de cada concello.
Co paso do tempo, a consolidación das funcións e servizos prestados polos concellos, o incremento/diminución demográfica de determinados lugares e, máis recentemente, as
enormes oportunidades derivadas do sector construción fixo
aumentar as contradicións entre regulamentos públicos e
comportamento dunha parte da nova elite municipal que converteu a participación na política local na mera búsqueda de
rendas particular ben pola autodotación de soldos, primas e
bonificacións ou pola venda de decisións públicas aos grupos
de intereses ansiosos por capturar as enormes posibilidades
de negocio que se agochan detrás dun plan urbanístico ou da
concesión de servizos a determinadas empresas. Os casos de
corrupción xeneralizada en concellos como Marbella e noutros de menos sona poñen de manifesto que estamos diante
dun asunto que implica case todas as institucións e poderes do
Estado e que require dunha solución integral e a medio prazo
na que sería aconsellábel o consenso dos principais grupos
políticos.
En relación ás diverxencias de soldos entre concellos de
similar poboación, estrutura socioeconómica e capacidade de
financiamento non é fácil atopar unha estratexia e un sistema
común que poida subsanar diferenzas que nacen dunha autonomía municipal que se debe manter. Unha primeira medida
sería a publicidade e información obrigatoria aos veciños dos
recursos consumidos polo persoal de elección directa especificando as asignacións de cada membro da corporación incluíndo as de carácter variábel. Con isto avanzaríase na transparencia e rendición de contas, sendo os axentes sociais e os
grupos opositores os que exercerían un poder de contrapeso
diante de remuneracións excesivas.

‘A estratexia do PP vencellando
o incremento dos gastos de persoal
nos concellos con gobernos
de coalición debe entenderse
en clave de oportunismo electoral,
xa que son as maiorías absolutas,
en xeral, máis irresponsábeis
no manexo dos recursos públicos”

No ámbito dos grupos políticos poderíanse implantar unhas normas de comportamento que acabarían por inducir nos
demais estratexias virtuosas á forza para poder competir no
mercado político. Será a cidadanía, en última instancia, a que
avaliará tales virtudes sendo desgraciadamente pouco alentadores os bons resultados acadados no 27-M por alcaldes implicados en irregularidades varias. En todo o caso, poderíanse estabelecer topes máximos na asignación de soldos públicos para evitar casos flagrantes como o de Mijas.
Dende o punto de vista da organización político-institucional, o relevante é que haxa unha correspondencia entre os
recursos financeiros xerados polo concello, ben sexa por
transferencias proporcionais á poboación e a actividade económica local ou polo rendemento dos tributos propios regulados polo goberno municipal, e, doutra banda, a calidade da
xestión municipal no exercicio da súa competencia medida en
dinámica económica, bon goberno e calidade dos servizos públicos municipais.
A estratexia do PP vencellando o incremento dos gastos
de persoal nos concellos con gobernos de coalición debe entenderse en clave de oportunismo electoral, xa que son as
maiorías absolutas, en xeral, máis irresponsábeis no manexo
dos recursos públicos.♦

Soben a cota e o prezo ante a maior demanda

Agora falta leite
ANA SAÁ
A produción leiteira aumentou
en Galiza un 2,5%, ao tempo
que a escaseza desta materia
prima na Unión Europea provocou unha suba de 1,5 céntimos
de euro por litro. Xabier Gómez Santiso, dirixente do Sindicato Labrego Galego, sinala
que isto orixinará que o sector
lácteo galego sexa un referente.
O consumo de manteiga en pó en
varios países da Unión Europea é
o feito que está a desencadear un
aumento da demanda de leite, o
que garante unha explotación cun
nivel mínimo de rendabilidade. A
escaseza desta materia prima tradúcese nunha recuperación da
suba dos prezos, aínda que segue
a desconfianza por parte dos labregos, xa que “chega despois de
ter que soportar unhas reducións
importantes, e os gandeiros comezamos a estar cansos; ademais, non se debería atender só á
explotación do leite, senón tamén
a outras actividades derivadas”,
afirma Xabier Gómez Santiso,
responsábel de gandería do Sindicato Labrego Galego (SLG).
Este ascenso vense producindo
dende os meses de abril e maio e
está cifrado en 1,5 céntimos de euro por litro. O nivel de produción
leiteira baixou en todo o Estado un
1,7%, mentres que en Galiza aumentou un 2,5%. Isto fai que o noso país sexa unha referencia no
sector lácteo “e o futuro do Esta-

Lidia Senra e Xabier Gómez Santiso.

do”, asegura Xabier Gómez Santiso. Pese a todo, a cota galega viuse
reducida xa dende a pasada campaña de 185.595 a 53.000 toneladas.
En canto ao papel das industrias, dende o SLG apuntan que case non se pode falar de industrias
galegas, posto que un 90% delas
son multinacionais, pero tamén sinalan diferencias entre unhas e outras. “Hai as que están moi implicadas en Galiza, que teñen fábricas, centros de recollida, participan
activamente na Mesa do Leite e
apostan polo sector, e outras que só
veñen para comprar o leite e non
compiten en calidade, algo que pode ser un problema para o sector a
curto prazo”, declara Xabier Gómez Santiso. Neste sentido, o pasado mes de xuño a industria come-

zou a buscar provedores de leite, o
que fixo que o prezo subise e comezase unha forte competencia entre as produtoras.
As consecuencias deste aumento de demanda leiteira poderían ser un asentamento da explotación e un aumento da produción, aínda que o responsábel
do SLG manifesta a súa preocupación “pola práctica deste segundo aspecto, xa que temos unha asignatura pendente en Galiza: a poboación ten unha idade
avanzada e ten moi pouca sucesión, e non son moi optimista
neste sentido, posto que é difícil
mudar o status social”. Os gandeiros detentan unha mellora no
sector, pero teñen certa desconfianza pola súa permanencia.♦
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O equipo de Raxoi chega ás xerais sen críticos nas direccións autónomas

A demisión de Piqué
complica o achegamento do PP a CiU
CÉSAR LORENZO GIL
Josep Piqué, unha das voces
máis críticas con algunhas das
decisións da cúpula estatal do
PP, abandona a primeira liña
da política e dificulta un entendemento futuro entre os populares e CiU. Coa marcha do ex
ministro, a sede estatal de Génova controla todas as direccións autonómicas do partido.
Mariano Raxoi e os seus colaboradores respiran aliviados tras a
demisión de Josep Piqué como
líder do PP catalán. “Fixo o que
puido”, dixo o presidente popular como despedida ao que fora
compañeiro seu no gabinete de
José María Aznar.
A cabeza de Piqué era un ben
prezado que buscou durante meses
Ángel Acebes, secretario xeral do

partido. As diferenzas entre os eleccións sen maioría absoluta.
Mais a decisión estaba tomada
dous foron notábeis nos últimos
tempos. O choque máis sonado foi desde había meses e Piqué non tio que protagonizaron ambos a vo máis remedio que renderse.
conto da postura do partido a res- Con el marchou Francesc Venpecto do 11-M. Piqué manifestou drell, o seu número dous. Algunpublicamente que o mellor para has voces pensan que Piqué renunrecuperar o poder era pasar páxina ciará á política. Outros cren que
e dar unha imaxe pública de reno- CiU podería contar cos seus servivación “con persoas na primeira zos na xestión pública se no futuro
plana non marcadas polo pasado”. recupera o poder en Catalunya.
Esta alusión velada a Eduardo Zaplana e Acebes causou profundo Dirección amansada
malestar no secretario xeral, que
chegou a pedirlle a Raxoi que san- A escolla de Albert Sirera como
cionase o líder catalán.
novo líder do PP catalán encaixa
Aínda que Raxoi, naquel intre, nese modelo homoxeneizador
preferiu a discreción, sentiuse moi que Raxoi quere para o seu partimolesto polas
do. Acebes, a
constantes dúbidas
persoa encargada
sobre o seu liderade marcar as lias pasadas
do e era público o
ñas básicas do
seu desexo de de- municipais, foron os pensamento do
sautorizalo en canpartido, coida
to puidese. Piqué líderes locais os que que en Catalunya
optou nese mo- confeccionaron unha as súas siglas demento por blindarben seguir a busse deixándose ver campaña que se
car un nicho de
con outros “baelectores profunróns” autonómi- centrou na ameaza
damente antinacos, caso dos presicionalistas e trada
inmigración.
dentes de Murcia
ballar a reo na
(Ramón Valcár- Piqué non estivo
descualificación
c e l ) , Va l e n c i a
do novo Estatut.
(Francisco Camps) de acordo.
Seguindo a lie as Baleares (Jauña de estratexia
me Matas) e o líder do PP andaluz, política do secretario xeral, CataJavier Arenas.
lunya é un punto feble do ataque
Mais eses apoios non lle fo- global do PP contra a xestión do
ron suficientes. A vontade de presidente do goberno central, José
unificación ideolóxica en todo o Luis Rodríguez Zapatero. Máis que
Estado e o exemplo dos constan- a perda de votos que poidan produtes boicots ao alcalde de Madrid, cir nesa comunidade algunhas políAlberto Ruiz Gallardón conven- ticas e declaracións, o que lle preoceron a Camps e compañía de cupa a Acebes é que a dirección auque o mellor era acollerse ao be- tonómica do partido non rompa a
neplácito de Génova.
disciplina interna e manteña a lealSó no PP estatal, Piqué tamén dade incluso nos temas máis espiviu ceifada a herba ao seu redor en ñentos. Só así, pensa o ex ministro,
Catalunya. Consciente de que a os populares poden presumir do
oposición á reforma do Estatut o “discurso único en toda España”
deixara só, optou por relaxar a opo- necesario, segundo o seu punto de
sición ao novo texto para impedir vista, para voltar á Moncloa.
que se xeneralizase a idea de que
os populares eran “inimigos” de Matrimonio de comenencia
Catalunya. Mais o ataque ao Estatut era tamén unha das bases do la- A pesar da demisión de Piqué,
bor de oposición nesta lexislatura e Raxoi pensa que segue a ser poesta idea arredouno aínda máis de síbel un pacto poselectoral con
Génova. Para as pasadas eleccións CiU. Pensan en Génova que os
municipais do 27 de maio, foron os nacionalistas cataláns (que solíderes locais os encargados de fren unha gran tensión interna
confeccionar unha campaña que se entre Unió e Convergència) decentrou principalmente na ameaza sexan con vehemencia entraren
da inmigración. Piqué non estivo no goberno do Estado e que será
de acordo con difundir unha imaxe relativamente doado incluílos
“lepeniana” do partido e foron va- nunha alianza gobernamental no
rias as ausencias notábeis en actos caso de o PP gañar os próximos
electorais do partido.
comicios. Como exemplo, Raxoi
O derradeiro golpe chegoulle mostra o cambio de rumbo de
ao catalán logo de coñecérense os Coalición Canaria, que pasou de
nomes dos deseñadores da cam- apoiar o PP, logo o PSOE e agopaña para as xerais do 2008. Pi- ra de novo o PP en só catro anos.
qué apostara por cobrar protagoMais a liquidación de Piqué
nismo nesa faceta. Diante de Ra- tamén terá fondos efectos secunxoi presumiu das súas boas rela- darios. Unha importante parte do
cións con CiU (o seu primeiro electorado popular teme o extrecargo político fora o de director mismo de parte da dirección e
xeral de Enerxía na Generalitat en olla con insatisfacción o silentempos de Jordi Pujol), nun intre ciamento das voces máis críticas.
no que semellaba albiscarse a po- Estes votos, decisivos para a visibilidade dun pacto entre ambas toria nas xerais, poderían conas formacións se o PP gañaba as verterse en abstencións.♦
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Aquí fóra

Conmemorar
o Che
Guevara
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

C

oma cada ano que
completa ducias
dende a data da súa
morte, conmemórase a
Ernesto Guevara de la
Serna.
A súa figura tornouse
lendaria pola súa vida,
enchoupada dunha
coherencia que non é fácil
de atopar fóra da illa
cubana, e pola súa morte,
tentando levar adiante a
empresa pola que viviu: a
liberación do continente
americano das gadoupas do
imperialismo.
Repasando os xornais
que no noso país deron a
nova, vemos coma daban
por boa a versión oficial
do goberno boliviano do
xeneral golpista René
Barrientos que falaba da
súa caída loitando. O Che
non morreu en combate.
Foi capturado, xa sen
armas e ferido, e pasou un
día prisioneiro no lugar da
Higuera. A CIA, xa se
sabe, decidiu o seu
asasinato.
Logo da súa morte, esa
mesma organización que
ordenou a súa desaparición,
consciente da importancia
do seu símbolo,
empeñouse, con moito
poder, con moitos dólares,
en crear unha imaxe do
Che afastada da
Revolución cubana, un Che
aventureiro, romántico e
derrotado.
Hai testemuñas, en
escritos e fotos, que
desmenten iso, pero cada
certo tempo, tamén
coincidindo coas décadas
que pasan do seu
pasamento, aparecen
artigos, biografías e
comentarios que alimentan
a dúbida. Non é frecuente
dar con persoas ben
informadas, fóra desta
historia oficial. Do Che
sábese máis polas súas
fermosas fotos que polos
seus escritos.
A asociación de
Amizade Galego-Cubana
“Francisco Villamil” vai
facer unha exposición por
diversos lugares do país
para conmemorar a súa
obra, co ánimo de
recuperala dos museos da
historia. A lembranza do
Che está viva non só en
Cuba, onde hai un pobo
sorprendente que resiste,
senón en todos os actos que
xuntan persoas para
transformar o sistema
capitalista, que loita contra
os pobres e non contra a
pobreza.♦

A forza ou o diálogo?
XULIO RÍOS
O dramático pouso que está a deixar a guerra do Iraq xunto á maior vontade de certos actores internacionais (a China ou Rusia, especialmente), está permitindo a visualización doutra maneira de encarar, non
soamente no plano teórico, algunhas das
crises internacionais máis mediáticas do
presente. No caso de Corea do Norte, por
exemplo, os avances, como a subsistencia
aínda de problemas, son un feito innegábel, como se demostrou a pasada semana
en Beijing. A aplicación do diálogo e do
multilateralismo concreta unha maneira de
facer que está a dar bos resultados. O mesmo camiño apunta a crise de Darfur, onde
a conferencia internacional celebrada en
Trípoli abriu perspectivas para que, baixo
a liderado da ONU e da Unión Africana,
goberno e forzas opositoras poidan iniciar
un diálogo críbel compartido polos países
veciños. George Bush renunciou ao envio
unilateral de forzas militares á zona. A
mestura de diálogo, multilateralismo e
paciencia é todo o contrario do recurso á
forza, do unilateralismo e da precipitación.
A primeira fórmula semella casar mellor
cos tempos actuais, caracterizados por unha gran complexidade e interdependencia.
Pola contra, a política seguida pola actual Administración dos EE UU non se
arreda do vello herdo da guerra fría e soña aínda coa supremacía militar como instrumento que pode preservar a súa dominación mundial. No Iraq, nin máis soldados, nin máis represión poderán achegar
ni máis paz nin máis seguridade. É unha
fórmula esgotada e aínda na hipótese de

que non se pretenda actualmente outra
cousa que estabilizarse para negociar despois dende posicións de maior forza, as
expectativas de arranxo do conflito pasan,
tamén aquí, por un diálogo paciente e
multilateral que inclúa non soamente as
forzas internas senón países veciños como
Irán ou Siria, entre outros.
O mesmo tic podemos observar na pro-

‘A aplicación do diálogo
e do multilateralismo
concreta unha maneira
de facer que está a dar
bos resultados”

posta de Bush de celebrar unha conferencia internacional sobre a paz en Oriente
Medio. Será outro fracaso anunciado. O
diálogo que se promove exclúe os “inimigos” e dese xeito é imposíbel sentar as bases dunha paz sólida. Sen Hamás, sen Siria, etc., que validez e operatividade poden
ter os acordos promovidos por Bush e o
Cuarteto? Todo seguirá máis ou menos
igual e a persistencia do conflito seguirá
alimentando a desconfianza.
Ben é verdade que dialogar esixe tempo
e recursos, pero moito menos que o finan-

Por que se considera
Crónicas do mundo
que a China exerce unha
influencia positiva nas
relacións internacionais,
a pesar do seu inquedante poderío económico?
Cal é a razón dos inneLAUDELINO PELLITERO
gábeis éxitos nas diplomacia de Beijing espePorén, existe o temor sobre as razóns polas
cialmente en América Latina, África e Asia?
Na última década agromou unha renova- que Beijing, renuncia a exercer o papel domida xeración de actores políticos de primeira nante que se presume a unha superpotencia.
En non poucas chancelarías sospeitan
liña que, rachando con prácticas illacionistas
do pasado, consideran prioritario para a con- que o xeneroso poder brando exercido posolidación e viabilidade do proxecto chinés la diplomacia chinesa só representa a pricomo Estado que se dinamicen e intensifi- meira fase dun proxecto máis ambicioso.
quen as relacións internacionais, pero cun ca- Un estadio no que se procuran recursos narimbo diferenciador que dilúe o papel de su- turais no planeta, no que se acumula poderío económico, mentres se gardan na recáperpotencia nas relacións bilaterais.
Segundo un inquérito do Programa sobre mara para o futuro aquelas armas diplomáas Actitudes Políticas Internacionais, realiza- ticas máis incisivas para premer na xeopodo en 22 países, o 48 por cento dos enquisa- lítica internacional.
dos consideraba que a presenza da China no
escenario internacional era positiva. Opinión
compartida mesmo en países veciños que poende finais da década
derían sentirse ameazados polo poderío crecente do país oriental.
do
1990 constituíronse
Cal é o segredo chinés? Fundamentalmente, radica en que, ao contrario doutras
ducias de marcas comerciais
superpotencias, a China non emprega a diploque poden concorrer
macia para exercer presión sobre a forma que
cada país ten de entender a economía, a polínos mercados internacionais
tica ou as relacións exteriores. Non pretende
mudar os comportamentos nin orientacións
en calidade, tecnoloxía e
dos seus interlocutores, socios, ou aliados.
Pero co tino que requiren as relacións
prezo”
diplomáticas, sen retórica antinoteramericana, sen enfrontamentos dialécticos, xa se
están a albiscar estragos no mundo unipolar
pretendido polos EE UU, que en base ao estreitamento e intensificación das relacións
Existen outras razóns internas para explichinesas con determinadas entidades rexionais asiáticas, africanas ou latinoamerica- car a estratexia impulsada polos dirixentes
nas, están desprazando nestas áreas xeográ- máis novos. O propio modelo económico
ficas a importancia das relacións coa poten- precisa compensarse.
A fase na que a China é captadora de
cia norteamericana.

ciamento das guerras e a reconstrución posconflito. E causa un “dano” infinitamente
menor. Tampouco debemos ser ilusos e crer
que o diálogo pode resolvelo todo. Non
sempre é así, e, ás veces, os seus altibaixos
e atascos precisan do empuxe de novas xeracións para encaralos doutro xeito e de boa
fe. Pero son tempos xa de desterrar o uso da
forza nas relacións internacionais, de deixar
de lado os intentos de condicionar pola brava a solución dos problemas e contradicións
internas en función de estratexias xeopolíticas perversas e á marxe do protagonismo
que lles corresponde ás propias sociedades.
As medidas militares non permiten por
si soas a solución dos problemas. Soamente
o diálogo pacífico entre todas as partes involucradas pode conducir á seguridade e á
estabilidade. Toda esa reorientación que
tanto lle urxe á diplomacia internacional debe estar complementada coa participación
social. A diplomacia configurouse sempre
como unha especie de mundo á parte, totalmente á marxe do control da cidadanía, da
rendición de contas, e mesmo da necesidade de articular consensos para a súa planificación e desenvolvemento. Tal déficit democrático desa diplomacia levou e leva a
distintos gobernos a asumiren compromisos
internacionais en contra do sentir cidadán e
hipotecando o futuro do propio país, sen ter
en conta e mesmo desprezando o parecer
maioritario da colectividade. Esa a quen todo Estado lle reclama que abandone a violencia e aposte polo diálogo.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

voluminosos investimentos estranxeiros (45.000
millóns de euros no
2005), na que o PIB medra asombrosamente por
máis dunha década, que
sacou da pobreza 200 millóns de persoas, na que
se gardan na tesouraría do
Estado as maiores reservas monetarias acumuladas por país ningún, na que o superávit da balanza comercial está ao redor do
75.000 millóns de euros anuais... precisaba
imperiosamente abrirse cara á economía
global na que procurar materias primas, socios e mercados.
Dende finais da década do 1990 constituíronse ducias de marcas comerciais que
poden concorrer nos mercados internacionais en calidade, tecnoloxía e prezo. Empresas como a Haier, que fabrica electrodomésticos, ou a emblemática informática Lenovo nada lles teñen que envexar aos líderes mundiais destes produtos. Están en disposición de concorrer con calquera multinacional xa consolidada.
Pero a viraxe na internacionalización económica tamén chegou a políticas de fomento
de investimentos no exterior con créditos con
baixa taxa de xuro, delegacións empresariais
nas viaxes políticas ao exterior...
Galicia, como calquera outro país que
pretenda aproveitar os ventos favorábeis que
predominan na actualidade, debe orientar as
súas velas cara a onde sopran os ventos máis
favorábeis para o seu desenvolvemento económico, alí onde estean. Non debemos ignorar que as proxeccións indican que o vigor da
economía china precisará diariamente, no
2020, de 6,9 millóns de barrís, a metade a
produción mundial.
Pode que detrás da estratexia de humildade nas relacións internacionais chinesas existan obxectivos non declarados pero mentres
transitemos pola fase actual do beneficio mutuo non debemos quedar á marxe.♦

Beijing non pregunta
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A calidade das seleccións e a mundialización do mercado converten
a categoría sub-20 nun perfecto substituto do fútbol de primeiro nivel

Mundial B
CÉSAR LORENZO GIL
O mundial sub-20 xa non é un
trinque para olleiros. Os futbolistas que desputaron a pasada edición do Canadá son coñecidos e incluso protagonizaron
destacadas fichaxes este verán. As súas carreiras exemplifican a mundialización dun espectáculo que mingua cada vez
máis a idade das súas estrelas.
A selección arxentina sub-20
chegou a Buenos Aires entre a
emoción de miles de afeccionados. A audiencia da final que lle
gañou brillantemente a Chequia
(2-1) foi case tan elevada como
a que seguiu a derrota arxentina
diante do Brasil na Copa América. Os seus xogadores máis talentosos son titulares nos seus
equipos, todos de primeiro nivel, tanto na propia liga austral
como no estranxeiro.
A mundialización das canteiras e as dificultades económicas
de ligas tradicionalmente de calidade, caso da arxentina ou a brasileira, converteron a categoría
sub-20 nun eido necesariamente
cultivado polos grandes equipos,
que prefiren atar os talentos moito antes de que consigan éxitos
internacionais. Agüero faise cos
títulos de mellor xogador e máximo goleador após un campionato
español no que foi titular co Atlético de Madrid, con só 19 anos.
Outros participantes nesta
copa asinaron xusto antes ou
xusto despois contratos en equipos importantes: o chileno Vidal
polo Leverkusen; o brasileiro

A selección arxentina celebra a vitoria. Á dereita, Sergio Agüero.

Leandro Lima polo Porto; o polaco Janczyc polo CSKA de
Moscova; o arxentino Romero
polo AZ Alkmaar. Moitos deles
Máis que descubrir talentos, o
mundial serviu para facer unha
lista dos xogadores aos que hai
que seguir no futuro. Se en Holanda, no 2005, brillaron Leo
Messi ou o nixeriano John Obi
Mikel, neste campionato tamén
o talento estivo repartido.
SERGIO AGÜERO. O arxentino logrou o título de máximo
goleador e de mellor futbolista
do torneo. Marcou seis goles e
demostrou que o Atlético de Madrid fixo ben en confiar nel. O
seu talento e a velocidade do seu
fútbol fan del o símbolo dunha
selección moi ilusionante.
EVER BANEGA. Mediocen-

levaban tempo nas axendas dos
olleiros de todo o mundo pero en
moitos países está prohibido
vender xogadores ao estranxeiro

menores de 18 anos. Adiantouse
tanto a idade competitiva dos
futbolistas que a meirande parte
destes futbolistas xogará nos

A CARTEIRA
tro “todopoderoso” na selección
arxentina. Aos 19 anos xa lidera
o panel de mandos de Boca Juniors e estivo practicamente en
todos os goles do seu equipo
neste torneo. Posúe unha visión
de xogo fóra do común.
MORÁLEZ. O Enano consagrouse no Canadá grazas á súa
velocidade e ao dominio nas paredes. O ídolo de Rácing de Ave-

llaneda talvez non teña tamaño
(mide só 1,60) para xogar en Europa pero demostra a súa polivalencia ao desenvolverse a alto
nivel na dianteira e nas bandas.
RADEK PETR. O gardameta
checo xoga no Banik Ostrava e
confirma que a excelente canteira de porteiros centroeuropeos
segue en plena forma. Dominio
por alto e moita axilidade fixé-

plantes profesionais cando, paradoxalmente, nos filiais de moitos
destes equipos aínda xogan rapaces de até 22 anos.
Mais tampouco a canteira se
pode definir como a selección
dos mellores xogadores dunha
cidade ou dun territorio relativamente próximo ao equipo. O Sevilla, o Madrid e aínda en maior
medida o Ajax ou o Chelsea, por
poñer só uns poucos exemplos,
contrata futbolistas xuvenís e cadetes en todo o mundo.
Con este panorama, non é estraño que os olleiros estean a gozar, máis ca en ningures, nos
campionatos sub-17. A próxima
copa mundial desta categoría,
que se celebra en agosto en Corea do Sur, será unha especie de
convención de analistas das mellores escuadras.♦
rono brillar neste campionato.
CHRISTOPHER TOSELLI. Outro meta de marca. Bateu o récord de minutos imbatido de Taffarel con intervencións providenciais. O xogador de 20 anos do
Universidad Católica ten seguridade, liderado sobre a defensa e
unha excelente colocación.
ARTURO VIDAL. Un dos
“rapaces malos” deste Chile sorprendente que logrou o terceiro
posto. Fichado recentemente
polo Bayer Leverkusen, o futbolista pode xogar tanto como defensa central coma de mediocentro. Duro na recuperación da
pelota e moi sacrificado.
ERWIN HOFFER. O brillante na selección obreira austríaca. Os seus goles foron fundamentais para lograren o cuarto
posto. O ariete do Rapid de Viena ten moito carácter e sentido
da oportunidade.
GIO DOS SANTOS. A pesar
de que non rendeu ao nivel agardado, este mediapunta de 18
anos deixou mostras do seu xigantesco talento. Tivo que botar
ás costas o equipo mexicano e
quizais o venceu o medo no partido contra Arxentina. Ten 18
anos pero xa está practicamente
asegurado que será o quinto beatle no ataque do Barcelona.
SUNNY. Nacido en Nixeria,
nacionalizouse español tras unha infancia de película. Ten 18
anos pero o seu fútbol é moi
maduro. O Valencia fichouno
este verán buscando o que demostrou no Canadá, que é un
mediocentro defensivo áxil e
moi traballador.
LEANDRO LIMA. Un raio na
banda esquerda, con toque, caneo
e pase. Fichado polo Porto logo
da eliminación do Brasil, o extremo foi do mellor que se lle viu a
unha canarinha un tant gris.
JANCZYC. Este ariete polaco
é oportunista, veloz e moi hábil
tanto no xogo con pelota como
nos movementos tácticos. Ten 19
anos e uniuse a un CSKA de Moscova que idolatra os mozos.♦

Uxía Senlle.

Xosé López.

Filipa Pais.

Franck Meyer.

Máis que poesía
no Condado

Dous libros galegos
no IBBY

Máis medios
pero menos galego

Novo disco
de Uxía en outubro

A Sociedade Cultural e Desportiva do
Condado ultima os preparativos da XXI
Festa da Poesía, que se celebrará en Salvaterra de Miño do 30 de agosto ao 1 de setembro. O programa combina actividades
musicais, proxeccións, animación de rúa,
poesía e artesanía e contará coa presenza
de escritores como Marica Campo, Daniel
Salgado, Ana Romaní, Celso A. Cáccamo,
Pedro A. Ribeiro e Xabi Borda. As Covas
de Dona Urraca e a Casa do Conde albergarán durante o festival as exposicións dedicadas ao periódico A Voz do Condado, a
composta polas fotografías do Barco da
Memoria e a de pintura asinada. A música correrá a cargo de Filipa Pais, GalegoZ, Boom Club, Peste&Sida, Obrint Pas.♦

O IBBY, a organización internacional
para o libro infantil e xuvenil, vai incorporar na súa lista de honra dous libros galegos, publicados por Kalandraka. Na modalidade de autor foi seleccionada a obra do autor portugués Manuel Janeiro Pucho, O habitador dos tellados, e na categoría de tradución o título incluído é 29 historias disparatadas, traducida ao castelán e ao galego
por Susana Fernández de Gabriel e Franck
Meyer. A lista de honra do IBBY é unha
selección bianual da produción literaria
máis destacada de cada país. Os títulos
seleccionados vanse expoñer no vindeiro congreso do IBBY, que se celebrará
en Copenhague en setembro de 2008.♦

Multiplícase a oferta de medios de comunicación, tanto escritos, coa forte irrupción dos periódicos gratuítos, como audiovisuais, pero o emprego do galego non
segue o mesmo ritmo. Esta é unha das
conclusións do informe A Comunicación
en Galiza 2007, elaborado pola Sección
de Comunicación do Consello da Cultura
Galega. O documento, que reúne os traballos dunha vintena de expertos, refírese a
un hipersector en fase de reordenación,
con cambios no modelo de negocio. A forte irrupción da prensa gratuíta, a consolidación da internet como soporte de acceso
á información e os cambios producidos na
televisión e a radio públicas son outros
dos apartados nos que temén recunca.♦

O pasado 20 de xullo Uxía Senlle presentou, arroupada de amigos e colaboradores,
os temas do que será o seu próximo disco.
Despois dun parto longo acontecido entre
Galiza e Portugal, en outono sae á rúa o
novo disco da cantante, para o que se quixo rodear de profesionais da altura de
Sara Tavares, Tito Paris, Sérgio Godinho, Rui Veloso, Júlio Pereira, Quim Farinha, Gaudi Galego, João Afonso, Ugia
Pedreira, Filipa Pais e Amélia Muge. Da
man de Paulo Borges, Uxía percorre camiños partindo da tradición galega para
encontrar sonoridades atlánticas e ritmos
africanos. Cancións como Danza ritual,
As nosas cores ou Eterno navegar son
boa mostra da riqueza de contrastes.♦

A historia dun século
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A Nosa Terra celebra
o seu centenario (1907-2007)
cunha grande exposición

Bosquexo de Francisco Leiro para a figura conmemorativa do centenario d’ A Nosa Terra que prepara o artista de Cambados.
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Seguro Azar

Piqué
DAMIÁN VILLALAÍN

E

Primeiro número de 1916. A Nosa Terra era boletín das Irmandades da Fala. Á dereita, unha portada das deseñadas por Castelao. Abaixo, número 1 da actual etapa de 1977.

O 4 de agosto comezan na Coruña
os actos do centenario d’A Nosa Terra
No outono unha grande exposición percorrerá Galiza
A.N.T.
Coincindo coa saída do primeiro número cen anos atrás,
o 4 de agosto terá lugar o acto inaugural dunha longa
programación que durante os
próximos meses celebrará o
primeiro centenario d’A Nosa Terra. Unha grande exposición itinerante que comezará en outono será un dos eixos centrais desta celebración.
A Rúa Rego de Auga e a Praza
de María Pita, foron as primeiras sedes que albergaron
na Coruña a redacción e
a administración de A
Nosa Terra nos primeiros anos da súa andaina.
Dous actos cívicos ao pé
de ambos locais servirán
o vindeiro 4 de agosto
para dar sinal de saída
ao programa que desde
o próximo outono celebrará o centenario no
ámbito cidadá de todo o
país. En palabras de Miguel Barros, presidente
da empresa editora Promocións Culturais Galegas, “será un exercicio
colectivo de reflexión
histórica, unha motivación para que o pobo galego tome conciencia da
súa propia realidade.
Queremos pensar xuntos a nosa historia e saber dende ela cara onde
imos ir no futuro”.
Con esa filosofía
que combina no seu pro-

pósito memoria e identidade, e
tendo no horizonte do 4 de nadal a posta en marcha do diario
dixital A Nosa Terra e a remodelación do semanario, desde o
próximo mes de outono porase
en marcha un amplo programa
expositivo que terá o seu eixo
central nun pavillón itinerante,
que actualmente se atopa en fase de deseño arquitectónico,
que percorrerá, aberto á cidadanía, as sete cidades galegas en
2007 e primeiros meses de
2008. Nese pavillón terá pre-

senza unha ampla mostra que
xogando cos contidos de un século de A Nosa Terra, ofrecerá
un repaso á historia contemporánea con diversos propostas
audivisuais e de imaxe.
En paralelo a este espazo terá lugar unha mostra argumentada con charlas sobre a historia
contemporánea de Galiza e o
xornalismo por medio de diferentes charlas e visitas didácticas guiadas cun programa que
se irá detallando nos próximos
meses. “Trátase –engade Miguel Barros– de dármonos un soporte físico para a reflexión, a través
da historia centenaria
dunha cabeceira que informou de todo o acontecer político de Galicia
desde unha óptica propia, e poñer todo ese arsenal informativo no
debate actual. Queremos que sexa unha lectura intuitiva e secuenciada que nos devolva a
nosa memoria e reafirme a nosa identidade”.
Publicacións
especiais e un logo
de Francisco Leiro
O vindeiro 4 de agosto
sairá do prelo unha primeira publicación especial do centenario que
percorre, a través das
portadas, a historia do
xornal. Durante este
mes os subscriptores re-

cibirana no seu domicilio e poderá adquirirse nos quiosques
xunto co próximo número do
semanario que estará en circulación na primeira semana de
setembro. O traballo plasma visualmente algúns dos fitos gráficos que fixeron sobrancear a
cabeceira A Nosa Terra durante un século, desde as iniciais
cabeceiras de Francisco Cortés,
ao percorrer das distintas etapas do semanario, ora en Galiza ora no obrigado exilio.
Desde as capas de reivindicación cultural e anticaciquil,
aos períodos duros da ditadura
de Primo de Rivera e Franco,
desde a saga gráfica de humor
en portada, iniciada brillantemente por Castelao, ás aportacións senlleiras de Camilo Díaz Baliño. Desde as maquetas
contemporáneas de Pepe Barro
e Xoselo Taboada, ao humor
gráfico en portada de Xosé
Lois ou Pepe Carreiro.
A publicación é a primeira
dunha serie delas que con carácter singular irán saindo nos
próximos meses. En varias números recollerase unha escolma dos centos de entrevistas
publicadas na etapa contemporánea comezada o 4 de nadal de 1977.
O artista cambadés Francisco Leiro é o autor da peza
conmemorativa do centenario
que na súa variante gráfica
serverá de logotipo nas diferentes publicacións. A peza
presentarase publicamente nos
próximos meses.♦

ra Josep Piqué o home
máis axeitado para dirixir
o PP en Cataluña?
Probablemente, non. Piqué
converteuse en “popular” dun
xeito un tanto casual, por non
dicir oportunista, respondendo
a unha proposta de José María
Aznar cando este pasaba pola
súa etapa máis aperturista e
(escríboo non sen rubor)
“azañista”. Pero Piqué nunca
fora home desa corda
amadrileñada e centralista.
Antifranquista convencido,
catalanista e afiliado ao PSUC
nos anos da transición, o seu
destino máis lóxico, unha vez
despexadas as incógnitas
daqueles tempos revoltos, era
a integración en CiU. Piqué
foi, así e todo, un ministro
máis que aceptable e, despois,
un leal e disciplinado militante
conservador, que desempeñou
fielmente a ingrata misión de
abandeirar en Cataluña a
descualificación do Estatut
dende as posicións
inmobilistas do
neonacionalismo español que
hoxe conforma o núcleo
ideolóxico do Partido Popular.
O seu substituto á fronte
do PP catalán, Daniel Sirera,
encaixa moito mellor nas
directrices emanadas dende a
secretaría xeral de Ángel
Acebes. E o seu nomeamento
resolve definitivamente o
dilema que sobrevoaba a
acción do PP en Cataluña: ou
achegamento ás posicións do
catalanismo moderado dende
o non nacionalismo, ou
afirmación dun intrasixente e
combativo españolismo de
resistencia. Sirera representa
esta última opción, que é
tamén a do célebre duo
Acebes-Eduardo Zaplana.
Que pintou nestas decisións
tan drásticas e definitorias
Mariano Raxoi? Moi pouco,
polo visto. O candidato do PP á
presidencia do goberno e líder,
polo menos formalmente, dos
conservadores españois non
fixo outra cousa que tatexar
unha frase tópica: “A política é
moi dura”, dixo, emulando
eses adestradores de fútbol que
só poden explicar a malleira
recibida cun banal “o fútbol é
así”. Isto é o máis chamativo
dunha crise na que a
desautorización de Piqué deixa
enxergar tamén a incapacidade
de Raxoi para conseguir que a
súa vontade prevaleza por riba
da do secretario xeral do
partido. A medida que se
achegan as eleccións xerais de
2008, Raxoi transmite unha
imaxe branda e desanimada,
como se fose un “Bambi” de
barbiña recortada, amedoñado
ante un señor como Acebes,
que é moi querido pola
militancia do PP pero que
asusta o electorado centrista e
asisado.
A política é,
efectivamente, moi dura. Niso
si que acertou Raxoi. Xa el
mesmo o vai comprobando na
súa propia pel.♦

Extraterrestres
no planeta
amarelo
MARTA DACOSTA

I

Este artigo está dedicado a
Eduardo Álvarez, como tamén,
no seu día, a Xosé Manuel
Carril, Francisco X. Rei e Pilar
García Negro.

ndignación. Indignación,
cabreo, furia. Todos estes
sentimentos ao comprobar
unha vez máis que un cidadán
que reclamou os seus lexítimos
dereitos sobre o emprego do
seu idioma está de novo sentado no banco dos acusados,
desta volta defendéndose dunha acusación de inxurias.
É imposíbel entender que
os que reclaman que se utilice
a forma oficial do topónimo
da cidade en que viven ou
quen reflexiona sobre o seu lexítimo dereito a ser atendido
na única lingua propia do noso
país rematen por ser acusados
e xulgados.
Poderíamos preguntarnos
en que mundo vivimos, en que
lugar e en que espazo estamos
situados, se será que moitos de
nós somos verdadeiros extraterrestres situados inexplicablemente nun planeta que xira
máis lentamente, que vai por
detrás de nós e que non vive a
mesma realidade. Un planeta
hostil en que algúns habitantes
viven noutra dimensión, nunha
dimensión en que perciben o
galego como excesivamente
presente en ámbitos como o
do ensino... a dimensión da
irrealidade.
Nese planeta hostil que
non é azul nin está cruzado
por un atlántico profundo, a
xustiza ordenou retirar da venda a revista El jueves por mor
das imaxes da súa portada. No
planeta hostil de terras chas e
secas, hai unha realidade que
nos lembra tristes tempos
pasados, tempos que
queríamos ultrapasados,
tempos en que o humorista deberá consultar o listado de
temas autorizados mentres almorza bromuro e prozac.
Os gardiáns do planeta
amarelo en que os individuos
desta nación atlántica somos
extraterrestres, vixían para que
ninguén salte as barreiras do
legalmente permitido, para
que ninguén poida usar as naves que permitan descubrir
que hai outra realidade, a realidade azul e atlántica dunha
lingua propia e única, que nos
pertence e que é nosa. Por iso
teiman en nos levar como reos
diante da cidade, xulgándonos
por defender o que é noso.
Até cando estaremos no
banco dos acusados por exixir
o cumprimento das leis e dos
dereitos que como falantes da
nosa lingua nos corresponden?
Até cando exixir os nosos
dereitos vai ser considerado un
delicto por algúns? Até cando
temos que ser prudentes e pausados? Por que debemos ser
nós sempre os que
practiquemos o diálogo e a
comprensión?♦
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Patricia Casas gaña o ‘Biblos-Pazos de
Galicia’ cunha novela coral sobre A Coruña
Acabará a redacción da obra coa axuda de Helena Villar
CÉSAR LORENZO GIL
Patricia Casas Vázquez (A
Coruña, 1983) gañou a terceira edición do premio ‘BiblosPazos de Galicia’ para narradores menores de 25 anos
cunha obra na que A Coruña
deixa de ser escenario para
“tamén se converter en protagonista”. A autora compartirá un mes coa escritora Helena Villar Janeiro. A novela final publicarase en decembro.
O título provisional é “Vidas
entrelazadas” pero Patricia Casas recoñece que seguramente
non se publicará o seu primeiro
libro con este encabezamento.
Aos 24 anos, esta licenciada en
Dereito e estudante de Filoloxía
Hispánica vive ilusionada o premio ‘Biblos-Pazos de Galicia’,
un certame atípico porque admite que se presenten proxectos
literarios e a dotación non só é
económica, xa que inclúe unha
estancia nas instalacións da Casa Grande de Bachao, onde a
autora acabará a redacción coa
axuda de Helena Villar, que este ano actúa como titora.
Para Casas, poder contar
coa experiencia dunha escritora consagrada foi fundamental
á hora de presentarse. “Pareceume moi interesante que o
premio estea pensado para a
xente que comeza a escribir.
Pode contar co apoio dunha
persoa con obra publicada é algo que me ilusiona moito porque poderei aprender moitas

Patricia Casas.

cousas de Helena”, explica. A
escritora xa ten preparada unha
batería de preguntas para a titora. “Quero que me axude a fa-
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cer máis críbeis e substanciais
os personaxes. Tamén teño dúbidas en canto ao estilo. Construcións que utilicei e non me

San Xosé e o Día das Letras
serán festivos no 2008
Ao coincidiren en domingo o
día de Reis e a Hispanidade,
o Consello da Xunta decidiu
fixar como festivos para o
vindeiro ano o 17 de maio,
Día das Letras Galegas, e o
19 de marzo, San Xosé. A
principal novidade é o carácter festivo do 19 de marzo,

que non se vén celebrando
nos últimos dous anos. Malia
os trámites que está a seguir
a Consellaría de Cultura para
suprimir a festividade do 17
de maio, no 2008 o Día das
Letras Galegas volverá ser
festivo, aínda que coincide
en sábado.♦

convencen, frases ou palabras
que sobran.”
“Vidas entrelazadas” é unha novela composta por tres
historias independentes. Un
triángulo amoroso, o conto
dunha rapaza adoptada e o relato sobre unha escritora que
prepara un poemario adicado á
Coruña. “Construín o libro a
base de imaxes. Quería darlle a
sensación ao lector de que estaba ollando como transcorre a
vida na cidade”, explica Casas.
“Aínda que as historias teñen
importancia, quixen destacar
moito o contorno, a presenza
da Coruña en todo o relato, que
fose a cidade a que unificase o
libro”, comenta.
Esta é a primeira experiencia literaria “en serio” para Patricia Casas. “Escribía moito
cando pequena, mais sempre
cousiñas pequenas. Foi hai
dous anos cando voltei á escrita. E iso non significa que me
puxese directamente a redactar.
É máis ben que te dás conta de
que che gusta iso, que tes vocación e que te distrae; que todo
o que liches crea en ti a necesidade de escribir”.
En canto ás influencias,
Casas diferencia moi ben os libros que lle gustan daqueles
que deixaron pegada na súa
forma de escribir. “Gústanme
moito as irmás Brontë pero este libro non se asemella en nada ao que elas facían. En troques, Suso de Toro si que se
nota na miña escrita”.♦
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Prohome
das nosas letras

Historia e comentario
dunha crise sexual
Teresa Moure publica Benquerida catástrofe
Título: Benquerida catástrofe.
Autora: Teresa Moure.
Editorial: Xerais.

A tan mentada perda de valores
da sociedade actual (para sermos xustos: da sociedade occidental) supón unha crise de
identidades e desa crise non fica en salvo o sexo. Aquel tipo
de relacións entre os dous sexos, que podemos chamar convencional e puidemos ler e comentar hai poucas semanas na
novela de Silverio Cerradelo
Os paxaros tamén emigran ao
sur, mutou nunha fame carnal
que se sacia de maneiras tan diversas como nos contou Xavier
Queipo en Dragona. Nesta nova novela de Teresa Moure cóntasenos precisamente unha trasformación sexual, o acceso,
desde o sexo
masculino, a As
outro distinto
que identifica- constantes
mos co femini- interrupcións
no aínda que penalizan
non aparelle a lectura,
remodelación producindo
física. A inver- o efecto
sión de Adam de que
en Mada supón iso. Non o que de
se nos entenda verdade
mal, emprega- pretenden
mos o termo é agrandar.
inversión
exento de calquera connotación pexorativa. “Dous sexos
son moi poucos sexos. Se, polo
menos houbese dezaseis... “ (p.
207). Certamente, porén o caso
é que só hai dous e a aparición
dun novo supón a reversión dun
deles no outro ou en algo que se
asemelle.
Non cabe dúbida de que a
transformación sexual é un
asunto atraente, que a vida ten
que ser un inferno para a persoa
que fisioloxicamente ten un sexo mais pensa e/ou sinte como o
sexo oposto. O tema é, como dicimos, moi interesante, mais
non é tema de Benquerida catástrofe. A novela de Moure é,
si, unha homenaxe ás eirugas
que tiveron o calor de se volver
bolboretas, e a elas vai dedicado, mais aquel inferno que diciamos aquí non o hai. Cando
era o momento de narrar ese inferno, esta novela confórmase
con describir o comportamento
dun Adam, caótico, un chisco
violento, desorientado, que non
sabe que facer cando Eva desaparece da súa vida. Debería ser
un dos momentos culminates,
mais non se soubo que facer e
botouse man do xoguete cómico, pintoresco e supérfluo, do
policía que se extralimita. Por

Teresa Moure.

moito que se presente a novela
como unha farsa (o que ocorre
no capítulo 2, capítulo que o xogo coa indivisibilidade dos números primos leva a figurar como 3), e tendo en conta que calquera cousa deste mundo poderá ser farsa, calquera menos a
traxedia, o certo é que a dolor
sempre merece respecto. En rigor, non era preciso, para a (absolutamente necesaria) captatio
benevolentiae, acudir a ese termo de farsa, o mesmo que a petición de “implicación” do lector se debe entender como

“comprensión” ou “achegamento”. Pouca máis marxe de implicación lle queda a un discurso
de factura actual mais que non
estimula a participación activa
do lector senón que segue a liña
da lectura decimonónica do lector pasivo, espectador. De feito,
varios capítulos máis adiante, e
para xustificar o uso dun recurso xerador de intriga, reclama
este tipo de lectura cando afirma que ler é abandonarse.
A estratexia narrativa en Benquerida catátrofe é moi similar á
que a autora empregara en Herba
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moura. O discurso constitúe un
macrotexto composto pola achega de diferentes voces -esta vez
sen poesía. Entre todas elas hai
unha que salienta, a da narradora,
narradora que comenta aspectos
da vida e tamén da historia que
está a contar, aquela voz da captatio benevolentiae que tanto
ofrece consellos para ler a novela
como instruccións para cazar grilos. Sempre nese ton de confidencia (unha miga transgresor,
un algo politicamente incorrecto)
que vén caracterizando a narrativa de Teresa Moure e se fai notar
xa desde o inicio. Mais non todas
as digresións están postas na voz
da naradora, outras pertencen a
unha personaxe: Eva. Unhas e
outras van intercalándose, redimensionando un discurso que
por outra banda é ben simple, a
historia dunha separación. Malia
canxaren perfectamente, as constantes interrupcións penalizan a
lectura, producindo o efecto de
que o que de verdade pretenden é
agrandar. Hai que dicir tamén,
que un dos aspectos máis interesantes da novela radica na habilidosa identificación entre Sherezade, Eva, a narradora e a voz autorial que tamén se adiviña. Neste xogo simbólico Teresa Moure
demostra que sabe escribir cun
coidado estilo frástico que nos
alivia de tanto narrador posmoderno incapaz de xuntar máis de
catro palabras por oración.
A influencia daquela narradora non fica só no dito, impide
tamén o desnvolvimento das personaxes. Se xa Adam é tópico
(prototipo do home cazador, mullereiro, algo violento, inútil cos
electrodomésticos, que tolea cando non ten a muller cerca), Eva, a
profesora de instituto, tampouco,
e sorpresivamente, lle gaña en riqueza. Son personaxes tópicas (o
mesmo que a simboloxía do home cazador e a muller presa) en
situacións forzadas, maniqueas,
para permitiren a aparición da
antedita fransformación sexual.
Mais para sorpresas, a de Ana,
esa moza que exerce de psicanalista de Eva, moza sorpresivamente máis culta nos seus parlamentos que a mesma profesora.
E aínda hai máis detalles deste tipo, como cando a mesma Eva,
recluída nunha hospedaría conventual, recibe unha chamada telefónica... aínda que deixara o teléfono na casa.
Se a todo isto engadimos uns
usos do pronome persoal átono
que chamalos liberais sería eufemismo e unha fraseoloxía pouco
convinvente, eis aí que temos o
retrato dunha peza que necesitaba mellor fervedura.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Álvaro Cunqueiro, de Francisco Fernández del Riego é o
último título publicado pola
colección ‘Galegos na
Historia’
de ir Indo.
Biografía
do escritor
de Merlín e
familia
acompañada
de moito
material gráfico e un cd
que recolle o
recital e a homenaxe ao autor mindoniense
celebrado no 1980.♦

Novos laioventos
Laiovento publica dous novos
títulos da colección de
‘Ensaio’. Caderno da Revolución Cultural, de Xavier Queipo,
reúne as colaboracións do
escritor no
programa
“Diario Cultural” da Radio
Galega. Crónicas persoais sobre
temas actuais. Querer crer entrever (Expresións críticas de
reflexión e lectura), de Carlos
Paulo Martínez Pereiro, axunta
traballos de estudo literario.♦

Tude
Intentar coñecer como e por
que xurdiu un enclave
humano na ribeira do Miño
que pouco a
pouco se foi
configurando como unha importante poboación
coñecida xa
polos
romanos
como Tude.
Velaí o
obxectivo de
O Tui antigo:
unha aproximación históricaarqueolóxica, de Silvia
González Soutelo, que agora
publica Toxosoutos.♦

Un río castigado
Lois Oreiro publica Xallas.
Teoría da existencia, un
percorrido literario polo curso
do río Xallas, o único de toda a vertente atlántica
que
desembocaba
nunha
fervenza (antes de que se
interrompese
artificialmente
o seu camiño).
A obra é un
itinerario pola
historia, a xeografía, a
tradición, a lingua, a mitoloxía
ou a economía dunha comarca
moi influída por esta marca
fluvial. Edita TresCtres.♦
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Coloquio Letras
Nº 166-169. Ano 2004. Prezo 20 euros.
Dirixe: Joana Morais.
Edita: Fundação Calouste Gulbenkian.

Baixo o título unitario
“Imagens da poesia europeia”,
a prestixiosa revista portuguesa edita o guión
dos programas de
televisión do
mesmo nome
que escribiu
David
MourãoFerreira sobre
literatura. Este espazo estivo en antena
entre o 1969
e o 1974 na
RTP e esta
publicación
forma parte dos actos de conmemoración do 50º
aniversario da televisión en
Portugal. Desde a poética de
Homero ao romantismo
inglés, pasando polos trobadores, Dante, Camões,
Shakespeare ou Goethe.♦

Esculca
Nº 17. Ano 2007.

O presidente do Observatorio
para a Defensa dos Dereitos
‘Esculca’, Fernando Martínez
Randulfe, reflexiona sobre a
influencia crecente da
xerarquía eclesiástica na vida
pública e as consecuencias
que esta ten na
consolidación
democrática.
David Banisar
analiza como
os poderes políticos vixían,
espían e
rouban
material de
traballo dos
xornalistas,
sobre todo no
relativo á relación coas fontes, polo xeral
amparada polo segredo profesional e o dereito á
información. Inclúese tamén
unha explicación do que son
as leis de Difamación.♦

A Xanela
Nº 23. Primavera 2007.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella, Betanzos.

Inclúense traballos literarios
de Paulo Martínez Lema, Gabriela Rodríguez, Lois
Diéguez, Xosé
Luís Sobrino,
Lia Santiso, Vítor Tizón, Cristino Cortes e
António dos
Santos e Silva.
Xosé María
Veiga e Xoán
Sobrino
visitan a
parroquia de
San Pedro de
Oza.
Jerónimo Boragina recorda os
voluntarios arxentinos que loitaron na Guerra do 36 no bando republicano. Xesús Torres
lembra o gaiteiro Rilo no centenario do seu pasamento.♦

Un cumio da comedia
Laiovento publica O burgués fidalgo,
unha das obras mestras de Molière
Título: O burgués fidalgo.
Autor: Molière.
Tradución: Henrique Harguindey.
Editorial: Laiovento.

Máis de trescentos anos despois
da súa creación, O burgués fidalgo segue a ser unha das
obras máis representadas do teatro francés, unha das xoias da
dramaturxia gala cuxa constante reposición nos escenarios
non deixa dúbida verbo da súa
actualidade, da xenialidade con
que Molière soubo adubar o
que en principio non era senón
un divertimento destinado á
corte de Luís XIV. O segredo
deste éxito hai que procuralo no
colosal dominio da dramaturxia
de Molière –esta non é, nin
moito menos, unha obra primeiriza: o autor xa rematara,
cando a escribiu, o Don Xoán e
o Tartufo– que consegue, cunha
brillantísima simplicidade, unha obra de inesgotábeis lecturas. Dende logo, a mellor maneira de se enfrontar con esta
obra é véndoa representada con
todo o seu brillante aparello de
músicos, cantantes e bailaríns.
Lembremos que é considerada
como un dos cumios da comedia-ballet –un xénero que alternaba o texto con música e baile
e que, daquela, se sitúa moi
próximo ás raiceiras do moderno musical– e que a música foi
composta por Lully, o creador
da ópera francesa e habitual colaborador de Molière. Non obstante, é tal a mestría do texto
que a súa lectura non pode ser
eludida por ningún amante do
teatro.
A tradución ao galego que
agora publica Laiovento permítenos achegarnos ao esquema dunha verdadeira representación e se o lector pode compaxinar a súa lectura coa audición da música orixinal de
Lully (hai unha estupenda versión dirixida por Hugo Reyne
no selo Accord) o pracer será
completo. Sen embargo, debo
disentir sobre o criterio do tradutor Henrique Harguindey,
que deixa o espectacular baile
final –o coñecido como Ballet
des nations– nas linguas orixinais nas que foi composto:
francés, italiano, español…
Creo que se realmente se pretende acercar esta obra ao gran
público, o correcto aquí sería
editar unha versión bilingüe
coa tradución de cada unha das
partes ao galego. Que sentido
ten, por exemplo, manter as
acoutacións en francés? Pero
en fin, peccata minuta que non
debe ensombrecer o goce desta
magnífica obra.
A trama de O burgués fidalgo xira arredor de Monsieur
Jourdain –o burgués do título–,

un enriquecido comerciante de
panos cuxa pueril obsesión por
pertencer á aristocracia dá lugar a unha toda serie de hilarantes situacións que Molière
aproveita non só para debuxar
un esmendrellante retrato do
arribista, senón tamén para crear un riquísimo e e incisivamente crítico friso da sociedade do seu tempo. Ao longo
dunha enlouquecida xornada
veremos a Jourdain rodeado
por mestres de danza, de música, de filosofía, por xastres e
aristócratas que, coa excusa de
elevar a súa dignidade, procederán a desvalixalo todo canto
poidan. A obra convértese nun
enredo incríbel narrado cun ritmo vivísimo, un alarde de enxeño e de arquitectura dramática pleno de diálogos e situacións nos que Molière consegue resultados divertidísimos
sen renunciar á reflexión. Porque, en realidade, do que nos
fala Molière nesta espléndida
comedia é dos valores, dos alicerces do noso xuízo.
Se ben é certo que Jourdain
é un personaxe ridículo, case
infantil na súa obsesión polo
ascenso na escala social, non o
é menos que todos os que o
arrodean e se aproveitan desa
monomanía son aqueles que

substentan unha sociedade baseada nuns valores artificiais,
finxidos, e que só en virtude
destes valores as pretensións
do protagonista resultan ex- A sátira
travagantes. A de Molière,
simpatía de non
Molière cara a
M o n s i e u r embargante,
Jourdain pare- sabedora
ce evidente de que a
cando refle- estupidez
xionamos so- é un vento
bre o feito de que nos
q u e o s e u pode
maior pecado
é vivir os seus alcanzar
soños de gran- a todos,
deza, de crer mantén
neles coma se as doses
dunha realida- precisas
de paralela se de
tratase. A ca- sarcasmo
rón del, a decadencia dos e de
aristócratas e tenrura
a hipocrisía para cos
dos intelec- seus
tuais, cuxas personaxes
burlas teñen
como último
obxectivo
mantelo nesa tolería para desposuílo do seu diñeiro, non pode ser vista máis que como a
perversión dunha orde social

que condena calquera tentativa
de igualamento social á categoría do grotesco. Dende ese punto de vista, a loucura de Jourdain debe ser considerada como unha ameaza para o sistema, como un preámbulo da Revolución.
A sátira de Molière, non
embargante, sabedora de que a
estupidez é un vento que nos
pode alcanzar a todos, mantén
as doses precisas de sarcasmo e
de tenrura para cos seus personaxes, mesmo para os que, dalgun xeito, poderían representalo a si propio. Nun diálogo que
manteñen o profesor de danza
e o profesor de musica ao principio da obra, debaten sobre os
respectivos méritos dun público entendedor e apreciativo e
dunha audiencia groseira pero
rica e xenerosa. A conclusión á
que chegan inclúe un recoñecemento da importancia da arte,
pero pondera o diñeiro por riba
da integridade artística. Como
todos os grandes cómicos, Molière fainos rir porque descobre
a miseria humana, en primeiro
lugar, en si mesmo, e iso outorgalle a medida exacta de humanitas que se precisa para comprender o noso común fado.
MANUEL XESTOSO
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Música

Castrelos vibra coa forza dos Arctic Monkeys
O grupo non concedeu ningún bis
Grupo: Arctic Monkeys.
Lugar: Auditorio de Castrelos, Vigo.
Data: Xoves, 19 de xullo.

Sen presentacións, nin artimañas para atraer o público, os
Arctic Monkeys, entraron no
escenario de Castrelos coa única arma que podía ter efecto nas
máis de quince mil persoas que
ateigaban o auditorio, a música.
Brianstorm, canción que
serviu de presentación ao segundo álbum do grupo de Sheffield, Favourite Worst Nightmare, deu comezo a unha hora
e cuarto de ritmo frenético, que
non permitiu un minuto de descanso ao público que coreaba
as letras das súas cancións. Un
repertorio que abarcou todos os
seus traballos e que tivo o punto álxido cando comezaron a
soar os acordes do seu éxito
máis coñecido, I Bet You Look
Good On The Dancefloor. Dende o primeiro single Five Minutes With Arctic Monkeys do
2005 até o seu álbum debut,
Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not, que os
lanzaría á fama tras ser o disco
máis vendido no Reino Unido e

gañar o Mercury no 2006, que
premia a innovación e creatividade na música británica, ademais de ser recoñecidos como
“Mellor Banda Británica” e “
Mellor Álbum Británico” nos
Brit Awards do 2007.
O grupo revelación do pasado ano no panorama indie
rock, que comezou regalando
discos compactos coas súas
cancións despois dos concertos

e colgándoas na rede, conseguiu reunir en Vigo, sen grandes alardes escenográficos nin
lumínicos, a seguidores procedentes de toda Galiza e da outra marxe do Miño. Mais de
dous mil portugueses, segundo
estimacións da organización,
que se converteron no público
máis entregado, que non parou
de saltar en toda a noite.
Unha atmosfera que xa co-

mezara a caldear Mendetz con
case unha hora de casio-punk,
como define este grupo barcelonés a súa música, na que presentaron o seu álbum debut, de
mesmo nome cá agrupación.
Once temas cunha notábel compoñente electrónica, que lle deron o recoñecemento da música
independente española, fixeron
vibrar a todo o auditorio. Os
asistentes entregáronse aos seus

ritmos sen ningún reparo malia
as deficiencias de son, problema solucionado no cambio de
actuación, e a inseguridade
mostrada no escenario. O grupo
tentou suplir a falta de experiencia coa interacción co público, a
súa simpatía e as palabras de
gratitude que lle dedicaron aos
milleiros de persoas presentes.
Foron case tres horas de concerto ás que só se lle pode reprochar o distanciamento dos Arctic
Monkeys co público. Até despois de tocar catro temas non se
dirixiron ao auditorio para
presentarse e non fixeron ningún
ademán para facelo partícipe da
súa música, afastándose de todas
esas argucias artísticas que tentan conseguir o cariño dos asistentes. Unha frialdade reflectida
na fin do concerto na que a pesar
das peticións dos presentes non
volveron saír ao escenario nin
para despedirse nin para tocar
unha última canción, o que deixou desconcertado ao auditorio.
Unha hora e vinte de duración
como establecía o contrato nin
un minuto máis.♦
LORENA OTERO
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Risa en Compostela
ROS

M. BAR

Zancalino.

Cun programa ampliado, que lle
engade ás 120 actuacións programadas e aos 13 cursos de formación previstos toda unha serie de
actividades non teatrais, entre elas
charlas, presentacións e mostras,
dá comezo o 30 de xullo en Compostela unha nova edición do Festiclown, o Festival Internacional
de Clown de Galiza. Organizado
polo concello de Compostela, a cita reunirá ao redor de 45 compañías internacionais que porán en escena proxectos que se enmarcan
dentro das diversas correntes do
clown, o teatro e o novo circo.
Destaca a presenza de Leo Bassi
que representará un dos espectáculos máis polémicos do ano, La Revelación, que ten provocado máis
que sorrisos alá por onde foi. Durante os seis días que dura o festival haberá ademais maratóns de
clown, con máis de 100 pases pola
Praza do Toural, as Praterías e o
Obradoiro e diferentes representacións na rúa como a que levará a
cabo a compañía arxentina La
Máscara, a de Fredi e Trasno así

Unha invasión zancuda,
unha banda de música de
intérpretes de narices
encarnadas, malabares,
circo, teatro... Comeza
unha nova edición do
Festiclown, o Festival
Internacional de Clown
de Galiza que desta vez,
detrás de gorros, mazas
e monociclos agacha
algunhas cifras: máis de
un cento de actuacións a
cargo de 45 compañías e
un total de 13 cursos.
Leo Bassi, Jonnhy Melville, Pepa Plana, Magic
Andreu, Fraser Hooper,
Claudia Contin e
Ferruccio Merisi son
algúns dos convidados.

en Galiza o espectáculo Strawberry. Co seu estilo persoal, este
performance de nariz vermello
propón un novo traballo con altas
doses de humor no que o seu
protagonista, sen case dicir palabra, estabelece unha interacción
fonda co público. O xoves 2 de
agosto tocaralle ao cataláns de
Pez en raya arrincar o sorriso do
público no Teatro Principal. Farano con Pésame mucho, un espectáculo disparatado que conta a
historia dunha vaca realmente tola que comeza a dar leite negro.
Tamén pasarán por Compostela a catalá Pepa Plana, con
L’Atzar, no que por primeira vez
xoga cun código non verbal, e
Magic Andreu, considerado como o primeiro mago cómico do
Estado. Os trucos deste ilusionista que creou escola van do desastre ao efecto máis sorprendente.
Completan o cartel a compañía francesa Badaleu’x que interpretará Bal à Balles Mussette na
Praza do Toural o domingo, e os
galegos Zancalino con Perigo: Zico, Zaca, Zuco..., un espectáculo
no que alternan zanqueiros bailando, saltando á corda, sobre unha
bicicleta ou unha moto adaptada.
Formaclown

como unha invasión zanqueira e as
actuacións musicais a cargo da
Bandaclown.

O festival vestirase de gala todas as noites para recibir algúns
dos artistas de maior recoñece-

mento internacional no mundo do
clown, a maxia e do teatro. Un deles é Fraser Hooper que estreará
Pepa Plana.

Leo Bassi.

Outro dos piares fundamentais do
festival é a formación. Este ano
serán 13 os cursos que se porán
en marcha atendendo temáticas
como a linguaxe expresiva do mimo, aprendizaxe de zancos, creación teatral ou identidade cómica.
Jonnhy Melville, Leo Bassi, Jesús
Jara, Andrés del Bosque, Chacovachi e Claudia Contin xunto con
Ferruccio Merisi son algúns dos
mestres que impartirán aulas.♦

Pez en raya.

Rede de festivais
O Festiclown vén de botar a andar xunto coa Fira Màgica de Santa Susana e o Magiclown de
Sant Josep unha iniciativa singular: a creación
de Estela, Rede de Festivais de Maxia e Clown.
O proxecto persegue a promoción de xeito conxunto dos tres festivais membros mediante a
proxección e desenvolvemento de actividades

Incoherencias
a babor e
a estribor
MARICA CAMPO
Unha asociación valenciana de Amigos do
Camiño tivo a idea de conmemorar o dubidoso feito do traslado dos restos de Santiago Apóstolo cunha viaxe por mar bautizada
como Traslatio Literaria e Xacobea. Un
enorme veleiro ruso, o Mir, que significa
paz, será o que acolla a peregrinos e escritores para facer o percorrido. Até aquí todo
moi bonito. Pero, xa se sabe, estas cousas
custan cartos e hai que buscalos onde os haxa. Como, afortunadamente, á Consellería
de Industria da Xunta de Galicia, e en concreto á Dirección Xeral de Turismo, lle sobran, os autores da iniciativa atoparon sen
maiores dificultades o patrocinio que precisaban. Catrocentos cincuenta mil euros, se
a prensa non mente, non deixan de ser car-

comúns e publicidade. A primeira das actividades é a coprodución de A saúde é o primeiro, un
espectáculo cómico posto en escena pola compañía galega Os 7 Magníficos + 1. A obra racha
co mito da seriedade do medicamento, co academicismo dos doutores, coa solemnidade das
salas de espera e o pavor ao bisturí.♦
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tos soltos cando xa están cubertas todas as
necesidades do país en materia industrial e
turística. Todo o noso patrimonio monumental está perfectamente conservado, sinalizado e catalogado, disposto para atraer
turistas do mundo enteiro. A industria do libro galego non cambalea, senón que goza
dunha excelente saúde. A nosa lingua non
precisa máis cota da que xa ten e daquela
non se lle rouba nada polo feito de que os
escritores sexan, na súa maioría, españois.
Entre eles vén un, autor do libro Coños,
quen, malia nomear parte tan impúdica para os bispos, goza do seu recoñecemento,
entre outras cousas por defender a postura
da Conferencia Episcopal verbo da materia
de Educación para a cidadanía.
Cando lin a noticia non acreditei nela
porque me parecía cousa doutros tempos,

aqueles en que o Bloque tería levado o
asunto ao Parlamento. Agora, visto que
non hai desmentido, limítome a sinalar a
incoherencia.
E, aproveitando que o Miño pasa por
Lugo e que Juan Manuel de Prada, o de Coños, é un dos peregrinos, sinto a necesidade
de falar doutra incoherencia, a da Conferencia Episcopal, tan santa ela, que no
2004, cando defendía a materia de Relixión, declarou: “Es el estado el que decide
las asignaturas que estudian los alumnos.
Los que no estén de acuerdo con alguna,
que vayan a los tribunales. Lo que no se
puede es dejar la decisión en manos de los
particulares, alumnos o padres”. Moito
cambiaron as cousas en tres anos. Agora o
Estado non ten dereito a transmitir valores
tales como o respecto, a tolerancia, a parti-

cipación, os dereitos e deberes dos cidadáns
ou o coñecemento de como funcionan as
sociedades democráticas. Seica iso é manipular o alumnado. Non o era impoñer a moral católica a todo o mundo. É relativismo,
din, falar duns valores universais, non inspirados na relixión católica. Finxen non entender que a súa mensaxe é perfectamente
compatíbel coa Educación para a cidadanía. Que hai unha lei de divorcio? Si, é legal, mais os católicos non se poden divorciar, teñen que pasar pola Rota. Que os homosexuais poden casar? Si, é legal, pero a
Igrexa Católica só recoñece o matrimonio
entre un home e unha muller. Ben o saben,
pero en canto lles tocan o peto ou o pito,
saltan. Porque esa é a cuestión. Sería moi
doado replicar cos escándalos da pederastia tan frecuente no seo da clase sacerdotal,
se non tolerada, polo menos ocultada e minimizada; pero non o farei por respecto a
uns poucos que, desde dentro, loitan contra
estas cousas. Non custaría moito explicar o
funcionamento do tribunal da Rota nin o
“nefando adulterio” que a Igrexa comete co
Poder, como xa sinalou Curros Enríquez no
Divino Sainete. Con el se deita, con el se levanta, e por iso quere que sexa outro. O que
hai agora no la pone.♦
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Superman de Tim Sale e, á dereita, cartaz do Viñetas.

Viñetas atlánticas 10
M. BARROS
A cita de referencia da escena comiqueira galega, o Viñetas desde o Atlántico, cumpre dez anos. Para festexalo, do 13 ao 19 de
agosto, porá en marcha unha ampla programación na que non faltan exposicións de orixinais, a tradicional feira da historieta e presentacións de fanzines e libros. Ademais, convidados de luxo: Jeff Smith, Tim Sale, Etienne Davodeau, Jean-Louis Tripp, Rutu Modan,
Juanjo Saez, Santiago Valenzuela e o mangaka Yoshihro Tatsumi, que se converte no primeiro autor xaponés que acode ao Viñetas.
A X edición do Viñetas desde o Atlántico, o salón do cómic da Coruña que
dirixen Miguelanxo Prado e Carlos
Portela bota a andar o 13 de agosto
e prolongarase até o 19. Para festexar o seu décimo aniversario, o Viñetas cruzou medio mundo para traer
por primeira vez ao salón a un artista xaponés como convidado. Trátase
de Yoshiro Tatsumi, todo un referente
dentro do mundo manga pola súa renovación neste campo. Tatsumi é un
mangaka a quen se lle acredita ter
comezado a vertente artística coñecida como gekiga, o vocábulo xaponés
para “imaxe dramática”. Tatsumi comezou a publicar con este novo estilo
en 1957, cando a maioría da produción manga concibíase para ser consumida por un público infantil. Non
só o xeito de contar a historia era
máis seria no gekiga, tamén o estilo
levaba a pegada dese mesmo caracter. Entre o remate dos sesenta e principios dos setenta, os rapaces que
medraron lendo manga e que procuraban algo máis axeitado á audiencia adulta topárono no gekiga e nas
obras de Tatsumi. Os seus traballos
traducíronse a varios idiomas, entre
eles o español. Aquí poden lerse Infierno, Venga, saca las joyas e La
gran revelación. Tamén participou na
revista de manga alternativo e experimental Garo.
Tampouco faltará na cita coruñesa
Jeff Smith, creador da serie Bones, publicada no Estado español por Astiberri. Debuxante e animador para Disney, Smith creou a súa obra máis coñecida durante a súa estancia na Universidade. Aquelas tiras cómicas, que
naceron baixo o nome de Thorn, convertéronse na xénese do que dende hai
máis de quince anos é Bone, unha historia na que tres primos, expulsados
da súa cidade Boneville, corren diferentes aventuras e sortean moitos perigos no seu camiño. Con xeitos de debuxos animados, os personaxes de Bone artellan un cómic de humor desbordante e converten a Jeff Smith nun

Pormenor de dous cadros de Rutu Modan.

Á esquerda, pormenor
de Abandon the old in Tokyo,
arriba, viñeta de Goal e,
á dereita, The push man
and other stories,
todo de Yoshiro Tatsumi.

dos autores destacados dentro da banda deseñada norteamericana.
Dende os Estados Unidos tamén
se achegará a obra de Tim Sale, o
autor real dos cadros que durante a
serie Heroes, actualmente en emisión na TVG, debuxaba Isaac Méndez. Pero Sale é un nome coñecido
para a maioría dos fans dos cómics
de superheroes. Os seus máis de
vinte anos de carreira como debuxante de banda deseñada están
marcados polas súas colaboracións
co guionista Jeph Loeb. Xuntos crearon obras como Superman for all
season, Spiderman Blue, Batman:
dark victory ou Hulk gray.
Polo Viñetas estará presente tamén Linda Medley, a creadora de
Castle Waiting, unha actualización
en clave de humor de contos populares como A Bela durminte. Medley
toma prestados algúns dos personaxes de contos e retócaos ao seu gusto. O resultado é unha obra cargada de humor e de personalidade.
A voz francesa porana Etienne
Davodeau e Jean-Louis Tripp e desde
Israel virá Rutu Modan. Esta autora
israelí foi unha das sorpresas do

2006 coa publicación de Metralla,
na editora madrileña Ediciones Sins
Entido. Rutu Modan comezou a súa
carreira na banda deseñada editando a versión israelí da revista MAD
xunto con Yirmi Pinkus, con quen
fundaría o grupo Actus Tragicus en
1995, na procura dun renacer do
cómic en Israel, un eido, daquela, tocado de morte. A súa última obra,
Metralla, comeza cando un humilde
taxista de Tel-Aviv recibe unha chama telefónica de Numi, unha moza
soldado, para comunicarlle que o
seu pai é posibelmente unha das vítimas dun atentado suicida.
A nómina de convidados complétana o vasco Santiago Valenzuela, creador do Capitán Torrezno,
Juanjo Sáez e Sergi San Julián Gil.
Un elenco de luxo para o décimo
aniversario da cita de referencia en
Galiza, que dedicará un ano máis as
habituais exposicións a todos os convidados. Poranse en marcha ademais outras exposicións dedicadas
ao cómic editado na Transición, comisariada por Antonio Martín, á novela gráfica, de Álvaro Pons, e ao
proceso creativo de De Profundis, a

longametraxe de Miguelanxo Prado
e Nani García. Tamén se poderán visitar as mostras 10 anos de Viñetas
en Galicia, que propón un repaso
polos carteis que serviron para presentar internacionalmente o salón do
cómic coruñés, e a titulada Os tebeos
á lúa de Valencia, que repasa a historia editorial do cómic valenciano.
Todas elas permanecerán abertas ao
público até o 26 de agosto.

Portada de Bone, de Jeff Smith

Os Simpson toman a rúa
Os Simpson, a irreverente e satírica
familia ideada para a televisión en
1987 por Matt Groening, están fichados para o salón. A súa presenza na Coruña coincide coa estrea no
Estado da longametraxe Os Simpson. A película. Lisa, Homer, Marge,
Barth e Maggie tomarán as rúas, incorporándose así ao elenco de figuras, entre eles Supermán, Spiderman
e o Corto Maltés, que publicitará o
Viñetas por toda a cidade.
Ademais, os Xardíns de Méndez Núñez acollerán a tradicional
Feira da Historieta cos seus postos
de venda de cómic.♦

Portada dunha obra de Linda Medley.
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Escola de actores no TAL
sinala Cordovani, “nós queremos amosarlles as problemáticas para que poidan debater e
loitar cada día”.
As clases desenvolveranse os
martes e mércores das 20 ás 22:30
horas. Está aberto o prazo de inscrición e as prazas son limitadas.

M.B.
A formación íntegra do actor é o obxectivo do curso de teatro que
impartirán Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno no Teatro Arte Livre de Vigo a partir do 18 de setembro deste mesmo ano. Estudo do texto teatral, caracterizacións, dicción, técnica corporal, montaxe e administración son algúns dos apartados nos que recuncará a
proposta. Un espectáculo que permanecerá en cartel durante un
mes porá o punto final a unha oferta formativa pouco convencional.
Avalado pola experiencia de ter
impartidos máis de quince cursos de formación teatral en Galiza dende 1986, Roberto Cordovani embarcase xunto co actor e director Eisenhower Moreno nun novo proxecto enmarcado dentro das actividades do Teatro Arte Livre, de Vigo. Ambos
os dous actores botarán a andar
a partir do 18 de setembro un
curso de teatro aberto ao público en xeral e para maiores de 18
anos que persegue a formación
íntegra do actor e que conta cun
destacado apartado práctico. A
iniciativa de ambos os dous actores súmase á oferta formativa
que en Vigo encabezan a Escola
Superior de Arte Dramática de
Galiza, dependente da Xunta de
Galicia, e a Escola Municipal.
Como explica Eisenhower
Moreno “a idea básica é formar
actores dende un punto de vista
completo, artistas que á súa vez
poidan poñer en marcha as súas
propias compañías, escribir e
levar á escena as súas obras,
promocionar e financiar os seus
espectáculos”.
Baseado nas técnicas interpretativas de Roberto Cordovani e do propio Eisenhower, o
curso artellase ao redor do estudo dos textos teatrais, as caracterizacións, a dicción, a técnica

corporal, improvisación, administración e produción, montaxe, distribución, patrocinios e
da divulgación. Para Cordovani
esta amplitude no programa é
fundamental. “Non só nos interesa que os alumnos descubran
as súas potencialidades creativas como actores senón que
buscamos ofrecer ademais unha
visión empresarial”.
Un dos apartados que se tratarán no primeiro ano e que o
arredan o curso do TAL da reducida oferta formativa profesional de Galiza é precisamente
a análise da situación que atravesa o teatro na actualidade.
Ademais de facer un percorrido
pola historia do teatro, o programa recunca nos problemas

Prácticas quincenais

Roberto Cordovani.

PA C O VILABARR O S

que afectan a escena galega,
nas dificultades que se vén
obrigadas a sortear as compañí-

as pequenas con poucos recursos. “Moitos cursos sitúan o actor nun mundo de cor de rosa”,

A volta de Isadora Duncan
Despois de ser representada
en Lisboa e Brasil co aplauso
do público, Cordovani volve
poñer en escena a partir do 9
de agosto a obra Isadora Duncan, coa que actor e director
recrea nunha montaxe coidada a vida da bailarina que revolucionou a danza.
Descalzos e vestidos con
túnicas, os bailaríns irán fian-

do as coreografías que, como
o propio Cordovani apunta,
están realizadas a partir de
bosquexos e de fotografías
dos espectáculos da propia
artista. A música tira tamén
das pezas de Wagner e
Strauss que Duncan gustaba
levar á escena.
A obra, que permanecerá
en cartel até mediados de

agosto, dá luz sobre a traxectoria e a obra de Duncan, unha muller, en palabras do actor “moi asfixiante, no sentido máis literal”. Dous fillos
da bailarina morreron afogados, o seu home aforcouse
sobre o leito e ela morreu
abafada cando se enganchou
o pano do pescozo no coche
no que paseaba.♦

O curso contempla ademais un
amplo apartado práctico, porque,
como sinala Eisenhower Moreno
“o 70 % apréndese no día a día”.
Dous sábados ao mes impartiranse as clases prácticas nas que
o alumno aprenderá técnicas de
iluminación, de maquillaxe, vestiario, decorados e son. Está previsto que durante o curso os
alumnos perfilen e dean forma a
un espectáculo, dende a caracterización de personaxes até a procura de patrocinadores. A obra
representarase en xullo de 2008,
ao remate do curso, e permanecerá en cartel durante un mes.
Unha vez concluído o primeiro ano, realizarase unha proba para avaliar as necesidades
dos alumnos e definir os contidos que rexerán o segundo curso. Como explican os actores,
esta segunda etapa terá un carácter máis internacional e contará
coa presenza de profesionais galegos e doutros países que darán
algunhas claves do sector no que
despuntan. “Quen busque un novo Operación Triúnfo equivócase de curso” explica Cordovani,
“Non sabemos o que son cinco
minutos de gloria, nós só confiamos no traballo diario e así llo
transmitiremos ao alumno”.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

A necesaria escrita de António Cardoso
Dando unha ollada á historia da literatura angolana máis recente un chega á conclusión de que a escrita de António Cardoso (1933-2006) faise plenamente necesaria para esclarecer varias abordaxes
no que se contempla Na súa obra poética
e en prosa. Cardoso foi un poeta totalizador daquela xeración de combate nunha Angola oprimida e reprimida. Isto
quere dicir que estamos ante un autor vital e necesario para lembrar a longa traxectoria da súa vida e da súa obra en
combate. Manuel Ferreira dixo sobre este autor: “Poesia de eficácia, inscrita no
pacto da libertação, tem sido a característica central dos textos de António
Cardoso. Poesia que reflecte o acto permanente da revolta. Mas ao mesmo tempo um discurso visível na significação
do amor e da fraternidade”. Este parámetro que nos marca Ferreira é profundamente impactante para comprender
unha das fases mais rigorosas (a poética)
con que Cardoso transferiu á poesía angolana nos seus inicios de identidade e
reivindicación. Referímonos, pois, á xeración de Mensagem, cando el comeza a
escribir na revista Mensagem, a principios da década do 1950, nos seus primeiros anos de adolescencia. Isto quere
dicir que estamos ante un autor precoz,
tanto no seu desafío contra o colonialis-

mo salazarista como na súa propia inventiva literaria, que estaba en función
do confronto pola liberación nacional. O
proxecto poético de Cardoso inscríbese
na etapa de pos Mensagem, xa na xeración de Guerrilha.
Cardoso forma parte desa xeración
maldita, na que están aqueles escritores
abandeirados na emancipación de revolta que estiveron longos anos recluídos
nos campos de concentración, como no
de Tarrafal. Lembremos a presenza nestes campos de Agostinho Neto, António
Jacinto, Luandino Vieira e o propio Cardoso. Foi no Tarrafal onde Cardoso escribiu os seus 21 poemas da cadea. Son
estes poemas de circunstancias, espontaneidades da coraxe nos que o lector
percibe a incontención sobre as preocupacións que Angola esixía. A poesía foi
a correa de transmisión de toda unha
conciencia dinámica que asociaba unha
mudanza radical: loitar para vencer o
colonialismo. Esa loita transmitida a través dos poetas que perfilaron poesía
concreta, metafórica, simbólica, realismo social e outras expresións como a
panfletaria. Esta última tivo un aliciente
maior na implicación de empuñar as armas. Cardoso é un hábil e sutil autor que
soubo crear para dinamizar a causa da
loita de liberación social e nacional que

António Cardoso.

Angola trazara. Neste parámetro vemos
este escritor como un dos axentes emancipadores do seu país.
Da autoría de Cardoso temos o libro
titulado Panfleto! (poético), un poemario
cargado de sátira e estruturado na mellor
poética de panfleto. A economía poética

de panfleto tivo en todos os países africanos colonizados unha gran repercusión
de impacto en certos círculos de captación para o confronto e o combate. Este
tipo de poesía foi moi irregular, tanto no
concepto ético como no estético. En Angola houbo unha tendencia nos últimos
anos de pre independencia e nos primeiros de pos independencia, en que predominou o panfleto e parecía que todos imitaban ou querían seguir os pasos de
Agostinho Neto, o pai da patria angolana.
O panfleto ben estruturado, como o de
Cardoso, implica varios referentes de alta calidade literaria sempre en función
das necesidades que o pobo determinaba
en súas alternativas concretas. Aquí é onde encontramos o discurso ideolóxico capaz de crear o discurso literario, tal como
observamos na poética de Cardoso.
Escribir é moi fácil, mais crear literatura resulta un bocado difícil. Neste último contexto, percibimos de Cardoso, en
A Casa de Mãezinha, Baixa & Musseques e Fortuna (novela de amor) a confirmación de ser un enorme prosista que
resolve nos seus relatos implicar o outro
desde a súa mesma implicación. Rescatar
o outro, estando un mesmo oprimido, é
un acto heroico desde calquera insubmisión. Cardoso soubo estar na trincheira
cívica e literaria pese aos contenciosos.♦
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Cidadáns
FRANCISCO CARBALLO

T

es ouvido o disco Make
some noise (fai ruído)
de John Lennon? Unha
versión sufragada por Yoko
Ono paga a pena. Repártese
como axuda a Darfur: no
Sudán abrasado por
mercenarios. Unha zona de
anos e anos de represión,
asasinatos e violacións. Un
mundo no que os dereitos
humanos non existen.
Calquera alumno de
instituto e colexio galego
sabe que na década do 1940
foi aprobada pola ONU unha
ampla codificación dos
dereitos humanos. A súa
violación está gravada por
leis como delito e reprobada
pola sociedad por inmoral.Se
analizamos a práctica de
respecto e protección social
e legal destes dereitos en
cada país, vemos o espazo
que percorrer para lograr os
mínimos. Hai dereito á non
discriminación por
ideoloxía, lingua, relixión.
Sectores filibusteiros, en
Galiza, están a sorrir destes
dereitos: eles son da grande,
imperial España, a soa
ideoloxía e lingua a dominar.
Os casos de violación
dos dereitos humanos entre
nós son innumerábeis. Máis
pola sociedade que polo
goberno. O central está a
impulsar unha asignatura da
“Cidadanía” en Primaria,
Secundaria e Bacharelato,
como afirmación e garantía
social dos dereitos humanos.
Ollei dous modelos dese
intento para Secundaria.
Dados a ler a profesores de
dereitas, parecéronlles
correctos. Logo din, pero
pode haber outros sectarios!
Seguramente, pode haber
leóns nos patios dos
colexios!
O trío, Rouco, Cañizares,
Camino, están a manter un
duelo coa ministra de
Educación, coa FERE etc, en
contra desa materia. Os mass
media da dereita danlle
ampla cobertura ao duelo. Ao
introducir unha hora semanal
en tres cursos en vez de
relixión, esta perde horas e
salario os seus docentes.
Compensa o intercambio? A
relixión a dar no currículo
docente ten horas de máis;
non existe falta de tempo
para o seu estudo, existe falta
de pedagoxía. O profesorado
de relixión comezou sen
preparación e deu probas de
ineptitude; talvez mellorara
mais a suma de horas é
sobrada. A dispersión en
tantos cursos non é
conveniente e aí cabe unha
redistribución.
Inventar dereitos
violados por intromisión do
goberno é ignorar a
liberdade de cátedra de todo
mestre e ter a estes por
menores de idade. A
temática a recoller nos
textos está na sociedade. Hai
que dialogar e debater esa
realidade.♦

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Brancos plurivarietais
Dos monovarietais de treixadura,
godello e albariño que catabamos
a semana pasada pasamos a dous
brancos plurivarietais das dúas
DO, Ribeiro e Monterrei, que se
caracterizaron tradicionalmente
pola mestura de castes na elaboracion dos seus viños, sen esquecer O Rosal e o Condado, subzonas das Rías Baixas, que tamén
seguen este tipo de elaboración

nos viños que levan os seus nomes pero que ultimamente están
á sombra dos maioritarios monovarietais de albariño.
Alanda 2005. 14 graos.
Quinta da Muradella. DO Monterrei. Verdello louro (treixadura),
verdello (godello), dona branca e
monstruosa. Cor amarela palla
con reflexos verdosos. Posúe un

A NOSA TERRA

nariz elegante e complexo que
mestura con gran nitidez os aromas das froitas brancas e os recordos do feno e o fiúncho coas
herbas aromáticas nun fondo meloso. En boca demostra equilibrio
pese a potencia dos seus 14 graos.
É saboroso cun final enorme.
Lagar de Meréns 2005.

12,5 graos. DO Ribeiro. Treixa-

dura, lado e torrontés. Cor amarela palla con reflexos verdosos,
limpo e brillante. Ten un nariz
que enche con sensacións de flores, marmelo, lixeiros afumados
e pastelaría fina. Na boca é
potente, con sensacións graxas
que o fan saboroso, amplo, opulento, cheo de volume, é dicir
cunha grande estrutura e un final entre amargoso e cítrico.♦

PR O M O CI Ó NS CULTURAIS G ALE G AS SA

ampliación de capital

A Xunta Xeral de accionistas de Promocións Culturais G alegas
SA, celebrada o día 7 de xullo de 2007, decidiu convocar unha
Ampliación de C apital de até un millón de euros, cun valor nominal de 15 euros por acción, cun período de subscrición que vai
do 8 de xullo ao 30 de setembro de 2007, por un total 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 materia de comunicación aos accionistas, o calendario 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 legais
e estatutarias.
2º prazo: O dereito de adquisición preferente para as accións que quedasen sen subscribir no pra zo anterior poderá ser
exercido libremente polos actuais accionistas do 1 ao 15 de setembro.
3º prazo: N o suposto de resultar unha subscrición incompleta, de acordo co artigo 161 da Lei, quedaría aberto un terceiro
pra zo ao público para a adquisición externa do 16 ao 30 de setembro.
O desembolso deberá realiz arse en metálico, pagadeiro até
en tres pra zos, con data límite até o 30 de decembro de 2007.
Rematados os distintos pra zos, as accións dispoñíbeis serán
ofertadas mediante anuncio no semanario A N osa Terra.

Forma de pagamento
■

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 75 0040296984 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.

En Vigo, a sete de xullo de 2007.
O Consello de Administración
Miguel Barros Puente
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asinatura
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O Trinque
XIII edición de Alfaroleiros
Feira de alfararía tradicional,
do 8 ao 12 de agosto, no Parque Luís Seoane de Santa Cruz
de Liáns, en Oleiros, desde as
dez da mañá ás dez e media da
noite. Este ano conta coa pre-

sencia de vinte e tres oleiros
de todo o Estado e, entre os actos festivos paralelos está, a
actuación de María do Ceo, o
venres 10, e a de Cristina Pato,
o sábado 11.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Ames

Roteiros do Instituto de Estudos
Miñoranos para este martes 31 ás
23h30 no que se fai unha visita
nocturna a P. de Auga da Laxe en
Vincios, con saída desde a Casa
do Concello de GONDOMAR, que
se repete o martes 21; o xoves 2
ás 17h30 e co mesmo punto de saída farase a 4ª Rota Siñor Afranio
por Morgadáns. O martes 7 ás
23h30 sairase da praia de Santa

O venres 3 poderemos escoitar en directo a Snatch,
Lamatumbá e a Matraca
Perversa.

O Barco
Barco
■ CINEMA

CONTO DE OUTONO
A fita de Eric Rohmer proxéctase este xoves 26 ás
22h30 no Mosteiro de Xagoaza, dentro do ciclo adicado ao viño.
■ DANZA

VERDE TRANSPARENTE
A compañía Druida actúa
este venres 27 ás 22h30 no
teatro Lauro Olmo.
■ EXPOSICIÓNS

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

Os Cempés

■ TEATRO

unha identidade, na Antiga
Escola da illa de Ons.

RAFAEL ÁLVAREZ
O Lauro Olmo acolle o xoves 9 ás 21h ao recoñecido
actor co seu espectáculo
Una noche con El Brujo.

BLANCO PASCUAL

O fotógrafo amosa as súas
imaxes no café Veira Sil até
setembro.

PACO PESTANA

Cambre
Cambre

Betanzos

■ EXPOSICIÓNS

O Rock in Cambre conta
coa actuación da banda
compostelá o sábado 11.

LE CORBUSIER
Na Fundación CIEC poderemos contemplar até finais
de agosto a mostra Le poème de l’angle droit.
‘

Bueu

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

Celanova

■ MÚSICA

RUXE RUXE

■ EXPOSICIÓNS

Ademais doutras actuacións en festivais
e outros puntos da península, a xira de
Despedida lévaos este venres 27 a CERVO; o venres 10 estarán en BELUSO,
BUEU; o sábado 11 en MIÑO; o martes 14
en FOZ; o venres 17 no BARCO DE VALDEORRAS; e o sábado 18 en MOECHE.♦

Até
o domingo
29 se
representa
o musical
Fama na
CORUÑA.

Cangas

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

■ MÚSICA

A Coruña

DIOS KE TE CREW

■ CINEMA

Podemos escoitalos o domingo 5 ás 22h no Mar de Sons.

■ EXPOSICIÓNS

A Caniza

ILLA DE ONS

■ EXPOSICIÓNS

Podemos visitar a mostra
de fotografía de Stafan
Mörling, Unha cultura,

DIEGO GIRÁLDEZ
Podemos

admirar

CGAI
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.

unha

LENTE NEGRA

Este 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

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

■ DANZA

LE PUNK

RAFAEL AMARGO

Poderemos escoitalos na
Praza Maior o venres 3 ás
23h; o venres 25 teremos a
Alameda do Soulna.

O bailarín presenta a montaxe baseada na obra de Federico García Lorca Poeta en

Carteleira
Carteleira

☞

☞

FAST FOOD NATION. Cun ton a medio
camiño entre a comedia negra
e a denuncia social, este filme
descobre os moitos puntos negros da industria das hamburguesas nos EE UU: contaminación, inmigración irregular…

☞

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

☞

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.

☞

☞

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

bots acaben coa vida planetaria.

☞

28 SEMANAS DESPOIS. Secuela da famosa
película de terror sobre unha invasión biolóxica na Gran Bretaña. Nesta segunda parte, os primeiros refuxiados que volven
ao país terán que enfrontarse
cunha ameaza descoñecida.

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

☞

☞

☞

SHREK TERCEIRO.
Cando o seu sogro morre,
Shrek debe tomar conta do reino
de Moi Moi Lonxano. Como
non lle apetece coller tal responsabilidade irá na busca de Artie,
o único parente da princesa Fiona capaz de cinxir a coroa.

☞

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

Marta en BAIONA cara a P. do Outeiro dos Lameiros en Sabarís; o
xoves 9 teremos a 5ª Rota Siñor
Afranio por Chaín, Vincios e Zamáns. O xoves 23 percorreranse
as ribeiras do río Táboas, con saída ás 17h30 desde a Casa do Concello de NIGRÁN; e o xoves 30 visitarase A Foz do Miñor con saída
ás 17h30 desde a capela de San
Campio na Ramallosa.♦

Nueva York o sábado 11 ás
22h30 no Palacio da Ópera.

africana con pezas pertencentes a esta colección.

■ EXPOSICIÓNS

Maceda

NORTH SOUTH
EAST WEST

■ ACTOS

A mostra de fotografías da
Axencia Magnum pode visitarse até o 9 de setembro
no Aquarium Finisterrae.
■ TEATRO

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

FAMA
O musical represéntase no
Palacio da Ópera este xoves 26 ás 22h e do venres 27
ao domingo 29 ás 19h e 23h.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO OCHOA

TOPONIMIA
DO VAL DO MEDO
Elixio Rivas Quintas, doutor en Filoloxía románica,
falará Da historia á toponimia no Val do Medo este
xoves 26 ás 20h15 no auditorio do Castelo.

Che Sudaka
A banda reage punk latina do barrio gótico de Barcelona presenta o novo traballo,
cunha actuación en directo, Mirando el
mundo al revés o martes 10 en SANTIAGO;
o mércores 11 estará na Praza da Vila de
ARZÚA; o luns 16 no Bandeira Rock de
SILLEDA xunto con A Banda das Crechas e Semos Peligrosos; o martes 17 na
sala Boo Peitoo de FERROL; e rematan no
Festival do Castro en PANTÓN. Máis información en www.chesudaka.com.♦

O recoñecido fotógrafo ten
unha mostra do seu traballo
na galería Sargadelos (Rubalcava 30-32) baixo o título de Inminencias, até o 31
de agosto.

■ EXPOSICIÓNS

Lugo

Moaña

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

ÁLVARO DE LA VEGA

KORRONTZI

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

ITINERARIO DO TRAZO

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

XOÁN ANLLO

NEXT. Un mago que traballa en Las Vegas (Nicolas Cage) ten o don de coñecer o
futuro, mais só cuns minutos de
antelación. Esta calidade esperta
o interese do goberno, que quere usalo para evitar un atentado
terrorista en Los Angeles.
HARRY POTTER E A
ORDE DO FÉNIX. O famoso mago está a piques de ser
expulsado do colexio Hogwarts
grazas a unha conspiración preparada polos seus inimigos. Coa
axuda dos seus compañeiros deberá restaurar o seu prestixio.

E S P E C T Á C U L O S

Xeiras do IEM

■ MÚSICA

MILLA ROCK

Mostra
fotográfica,
Unha
cultura,
unha
idehtidade,
na antiga
escola da
illa de ONS.

E

O Museo Provincial presenta unha mostra de arte

CÉSAR PRADA

A Torre do Castelo acolle a
súa mostra de pintura baixo
o título De Auga e Vida.

Os bascos tocan o venres 3
no Intercéltico; o sábado 4
estarán os Quempallou.

Narón
■ EXPOSICIÓNS

NOVOS CREADORES
A IV Mostra de Escultura
Arquitectónica pode coñecerse, até o 19 de agosto, no

Alberto
Alberto Conde Trío

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

☞

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

Podemos escoitalo o venres 3 ás 22h no Paseo Marítimo de
SADA; o sábado 4 ás 22h30 na Alameda de GONDOMAR; e
o martes 7 ás 23h na Praza de Amboaxe do FERROL.♦

A casa
museu
Emilia
Pardo
Bazán
da
CORUÑA
(Tabernas
11)
pecha
durante
agosto.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA

As obras do prestixioso
premio Wildlife Photographer of the year, recoñecido
como o máis importante do
mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, nas que se valora a beleza formal, pero tamén a crueldade e os problemas de conservación da
natureza, pódense admirar
até este domingo 29 no
Castelo de Santa Cruz.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

A MARES

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

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

EPOPEIA
DE GILGAMESH
O pintor José Manuel Ciria inspírase no texto épico
sumerio para realizar a súa
última obra. Até o 26 de
agosto no Centro Social
Caixanova.

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

CANIS ABSCONDITUS

Vai de Camiño

Rock This Town Weekend

O Xacobeo leva espectáculos e actividades ás vilas dos camiños de Santiago.
Na ROTA FISTERRA-MUXÍA teremos a Mar Davila este venres 27 en CEE; ao
Xabarín Club o xoves 9 no MILLADOIRO, en AMES; a Narf e Xosé Manuel
Budiño o venres 24 de agosto en MUXÍA; e a Brañas Folk en MAZARICOS o
venres 31. No CAMIÑO PORTUGUÉS gozaremos con Treixadura este sábado 28.
Na VÍA DA PRATA haberá maxia e música tradicional o domingo 29 en MONTERREI e A MEZQUITA, o sábado 4 en BAÑOS DE MOLGAS e o domingo 5 en
XUNQUEIRA DE AMBÍA; poderemos ollar ao Trío Vaamonde, Lamas e Romero o venres 3 en SANDIÁS; o martes 14 a Mamá Cabra en RIÓS e a Siniestro Total e Loretta Martin en LALÍN; a Quempallou e Entre Trastes o
venres 17 en PADERNE DE ALLARIZ; a Sete Saias e Budiño o sábado 18 en
XINZO DA LIMIA; e á
Banda de Música de Visantoña o domingo 19 en
VILARIÑO DE CONSO. O
CAMIÑO INGLÉS conta co
Xabarín Club o venres
10 en CAMBRE e o domingo 12 en NEDA; con The
Homens, Samesugas e
Amaro Ferreiro o sábado 18 en FENE; con Son
de Seu o venres 24 en MIÑO; e con Dani Bellón,
Diego Maceiras e Mercedes Peón o sábado 25
en PONTEDEUME. O CAMIÑO DO NORTE presenta a
María do Ceo o venres 3
en ABADÍN; a Malvela e
Veria Folk en BOIMORTO
o sábado 11; a Dani López en SOBRADO o sábado
18; a Nova Galega de
Danza e Achádego Teatro o sábado 25 en RIBADEO; e ao Mago Antón o
venres 31 en BARREIROS.
No CAMIÑO FRANCÉS te- Loretta Martin.
mos a Brañas Folk e Viravolta o sábado 11 en PEDRAFITA DO CEBREIRO; a Holywater e High Sierras o sábado 25 en MELIDE; e ao Xabarín Club o domingo 26 en ARZÚA.
Na ruta do MAR DE AROUSA-RÍO ULLA chegan este venres 27 Xua e Brath a
CAMBADOS; o sábado 28 Rosa Cedrón e Ávalon a SANXENXO, Son de Seu a
RIANXO, e maxia e música tradicional a MEAÑO; o domingo 5 Tanxarina a
RIBADUMIA; o venres 10 Susana Seivane e Emilio Rúa a Boiro; o sábado 11
Elodio y los seres queridos e Deluxe a RIBEIRA; e o domingo 12 Dios ke te
Crew e Ruxe Ruxe á POBRA DO CARAMIÑAL. No CAMIÑO PRIMITIVO tocan o
venres 3 The Ellas en CASTROVERDE; e o sábado 4 Berrogüetto na FONSAGRADA. Máis información en www.xacobeo.es.♦

A sala Breogain de VIGO acolle o venres 3 o concerto de Hot Vulcan Stompers, The Imperial Surfers, The Mean Devils, DJ Willie The Kid Storm e
DJ Juanillo; o sábado 4 escoitaremos no bar A vela, en Samil, a The Honky
Tonkin’ Boozers, The Megatones, The Black Cats, Pep Torres, DJ Willie,
The Kid Storm e DJ Juanillo; e o domingo 5 a The Loveless Cousins e Al
& The Black Cats. Máis información en www.rockthistownvigo.com.♦

Da Terra e da Língua

Senuncan
O CARBALLIÑO acolle o venres 3 a actuación en directo de Transilvanians, A compañia do ruído, Alameda do Soulna, Dandy fever e Skalopins; o sábado 4 teremos a La familia rustika, La pegatina, Dakidarria e Gotxo`s party. Máis información www.myspace.com/senuncan.♦

Festival de Pardiñas
GUITIRIZ conta, o sábado 4, coas actuacións de Ghaita de Pedra, Cempés,
Korrontzi e Os Tres Trebóns; e o domingo 5 con Dazkarieh, Xuaco
Amieva e Elzef. Ademais da XIV Mostra de Artesáns de Instrumentos,
con escenario libre para músicos espontáneos; Fuxan os Ventos, Ludovainas (gaiteiros do Morrazo), Ultreia, seminario de bailes tradicionais...♦

Festa da Carballeira
A partir das 18h do sábado 4 actúan en ZAS o grupo da A.C. Castro Meda,
a banda de Gaitas Terra de Trasancos e o grupo de danza AX Xiradela.
Desde as 21h teremos o mellor folc internacional con Radio Cos, Llan de
Cubel, Solas, Sharon Shannon e Pepe Vaamonde Grupo. Custa 5 euros,
con agasallo dun CD exclusivo con 2 temas de cada grupo que actúa.♦

Felipop
O venres 10 actúan en LIMODRE no concello de FENE as bandas Jonston, Big
City, La Búsqueda e The Woodentops; o sábado 11 poderemos escoitar a
Octubre, Dehra Dun, Los Imposibles e Señor Mostaza. A entrada é de 15
euros/día, o abono é de 20 euros. Zona de acampamento gratuíta.♦

Paredes
Paredes de Coura
Na praia fluvial do Tabuão desta vila portuguesa con Mando Diao, Sparta e Blasted Mechanism o luns 13; Gogol Bordello, New York Dolls,
Arquitecture In Helsinki e Mão Morta o martes 14; e Sonic Youth,
Cansei de ser sexy e Sunshine Underground o mércores 15. Entrada por
día a 40 euros; o bono completo 70, con acampada de balde.♦

Noite da Lúa Meiga
No Viso, en REDONDELA, o sábado 25 está Pradairo, Treixadura & Orfeón e Tiruleque; o domingo 26 sesión vermú coas gaitas de Son do
Castro e o baile de Froles Mareliñas; xantar, xogos e moita festa coas
pandereteiras de Flor de Toxo e do CC de Cabeiro, co baile de Anaquiños e do CC de Cabeiro e a música de Airiños da Peneda. Máis información en www.noitedaluameiga.org.♦

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

Este venres 27 tocan no Muiño do Pedroso, en NARÓN, Xanzá e Kastomä;
o sábado 28 poderemos escoitar a Mini e Mero, Os Tres Trebóns, Bonovo,
Zënzar, Trapalhada e Skárnio. Máis información en www.artabria.net.♦

O Porriño

Vibrasons

■ EXPOSICIÓNS

A praza do Teucro de PONTEVEDRA acolle as actuacións, gratuítas, de
Los High Sierras e Los Coronas o mércores 1; o xoves 2 tocan Lucky
Soul, Cooper e Koacha; e o venres 3 Meu, The Jaybirds e Five Aces.
Máis información en www.vibrasons.com.♦

O venres 24 e sábado 25 celébrase no Parque de Aceadama de CULLEREDO
este festival de hip hop no que participan os grupos e MCs Dilated peoples,
Mobb Deep, DJ Lord, El Chojin, Duo Kie, El Sicario, DJ Griffi vs DJ
2D2, e Solo los Solo. Ademais haberá exhibición de graffiti, batallas de galos e acampada de balde. Máis información en www.urbanxfestival.es.♦

Noroeste
Noroeste Pop Rock

Novas Músicas

O xoves 2 comeza na praia de Riazor da CORUÑA coa actuación de Deluxe,
Triángulo de Amor Bizarro e Dover; o venres 3 teremos a Nacha Pop, Toreros Muertos e Danza Invisible; e o sábado 4 tocaralle o turno a Los Crueles, New York Dolls e La Inconsciencia del Uhojo. A entrada é de balde.♦

O festival de jazz de MONFORTE presenta o Trío Hot3sss con Juan Cabe,
Quique Alvarado e Guillermo Lancelotti o luns 20; o martes 21 toca en directo o Andy Phillips Trío; o mércores 22 poderemos escoitar a Kiko Aguado & Celia Mur; o xoves 23 ao Charlie Moreno Trío; o venres 24 á Lemos
Jazz Experiencia; e o sábado 25 rematarase con Maria João e Mário Laginha. Todas as actuacións celebraranse ás 22h30 na Praza de España.♦

MARÍA MARIÑO
Até o mércores 15 podemos
ollar unha mostra sobre a súa
figura no C.C. Municipal.
■ TEATRO

XERPO

Presenta a peza Pirdidiños
o venres 10 ás 21h30 na
Praza do Concello.
■ MÚSICA

FOLCLORE
O festival internacional celébrase o martes 14 ás 23h no
Parque do Cristo; o mércores
15 actúa o grupo Fiadeiro.

EL CUBO

O grupo local de rock toca
o venres 24 ás 23h no Polideportivo.

Rianxo
■ CINEMA

PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS

Este xoves 26 as crianzas gozarán ás 22h30 en BUÍA con
esta pelícual de animación
galega; o luns 30 proxéctase
en TARAGOÑA Volver; o martes 31 en LEIRO Miss Sarah;
e o luns 6 en ASADOS 1
Franco, 14 pesetas.
■ MÚSICA

PÉ DE BOI
O grupo folc toca este venres
27 ás 22h30 na Praza de Castelao; Víctor Aneiros faráo o
martes 14 ás 22h30. O venres 17 estará na Praza Dieste

Castelo Rock
A A.C. Praia do Castelo de MUROS presenta para o venres 3 os concertos de Jabon Blue, Konflikto, Razzia e Rever; o sábado 4 teremos a
Barón Rojo, The Locos, Trapos Sucios e Suiss. Para saber máis en
www.castelorock.com.♦
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Lola Pop
O venres 24 poderemos escoitar en PONTE CALDELAS a Maga, Dorian,
Fantasma#3, Nadadora, Igloo e Portrait.♦

Convocatorias
BOCA DA RÍA
A Sociedade Artística Ferrolana (SAF)
organiza este certame de narracións
curtas sobre o mar, preferentemente sobre Ferrol e a súa ría e todo o que a encerra e concerne (portos, pesca, industria, navegación, tradicións, lendas,
naufraxios, etc.). Poderá presentarse un
só traballo por autor, escrito en galego
ou castelán, cun máximo de tres folios,
mecanografado ou escrito a computador, nunha soa copia asinada, que se
enviará nun sobre xunto con copia do
DNI do autor á SAF, apdo. 339, 15480
de FERROL, antes do 31 de outubro.

CIRCUÍTO MÚSICA AO VIVO
A Rede Galega de Música, que promove o IGAEM, e a asociación Clubtura
mantéñen aberto o prazo de inscrición
de grupos e solistas de todos os estilos,
para a programación do 2008, até o 3
de agosto. Unha vez rematados os trámites, os locais elaborarán as súas pro-

postas de programación, e para que cada grupo ou solista sexa contratado necesitará ter pechado un mínimo de 6
concertos anuais dentro da programación global. As formacións interesadas
débense dar de alta a través da páxina
www.galescena.info/musicavivo/.

xunto cunha gravación recente en
DVD ou CD dunha duración de entre
25 e 35 minutos, fotos recentes e currículo actualizado, antes do 15 de outubro, ao enderezo da fundación (Cantón
Grande 9, 15003, A CORUÑA).

FESTIVAL CANCIONEIROS

DE POESÍA

A Fundación Barrié, co obxecto de
potenciar e fomentar entre os grupos
folc afeccionados o interese polo repertorio do Cancionero Gallego, de
Torner Bal y Gay, e do Cancionero
Musical de Galicia, de Casto Sampedro y Folgar, organiza este concurso
no que se premiará o intérprete ou grupo máis destacado con 6.011 euros,
coa gravación dun disco editado pola
fundación e a participación nun concerto compartindo escenario con Milladoiro. As bases e o impreso de solicitude poden descargarse en www.fbarrie.org, e deberán enviarse nun sobre

XXI ROSALÍA DE CASTRO
A asociación cultural galega Rosalía de
Castro de Cornellá convoca este concurso literario no que se pode participar cun
poema escrito en galego, de entre trinta e
cen versos, admitindo conxuntos de poemas de temática común, sempre que non
excedan dos cen versos. Dos traballos
enviaranse 7 copias, en sobre sen remite
e sen indicación ningunha referente á autoría, ao enderezo da asociación: Federico Soler 71, 08940 de Cornellá (BARCELONA), antes do 15 de outubro. Noutro sobre pechado figurará exteriormente
o primeiro verso do poema e no interior
do mesmo constarán os dados persoais

do autor e o seu correo electrónico. A organización establece un primeiro premio
de 1.500 euros, un segundo de 400 e un
terceiro de 300. Este colectivo promove
ademais o IV CERTAME DE NARRATIVA
ROSA REBOREDO, ao que poderá concorrer calquera persoa, sen distinción de
idade ou nacionalidade, que presente os
seus textos inéditos e orixinais (narración ou conxunto de narracións) en calquera das linguas oficiais do Estado, de
entre dúas e sete páxinas de extensión,
en tamaño A4, a duplo espazo, e con letra de corpo 12, tratando de achegar á sociedade os valores humanos máis exemplares, e ofrecer á xuventude modelos de
civismo, solidariedade, convivencia e
respecto polos demais e polo medio ambiente. Dos traballos remitiranse 7
exemplares nas mesmas condicións e data de entrega que o XXI Certame Rosalía
de Castro, sen grampar ou encadernar, e
baixo o sistema de plica, recibindo o gañador un premio único de 1.000 euros.♦
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Anuncios de balde
■ Alúgase en Bueu apartamento con
vistas ao mar. Temporada de verán.
Máis información en vouabueu.blogspot.com/ ou no telf. 986 320 837.
■ Alúgase piso en Bueu para a segunda quincena de agosto, situado a carón
da praia de Loureiro, a prezo de oferta.
Chamar pola tarde ao 661 036 517.
■ Casa en primeira liña de praia con
garaxe, equipada para 6 persoas, en
Porto Cubelo (Lira - Carnota) arréndase as 1ª quincenas de xullo ou setembro por 600 euros. Telf. 981 761 158.
■ Psicólogo especializado en familia e vítimas de violencia. Posibilidade de resolución de conflitos, prevención, reformulación de proxectos de
vida. Para particulares e institucións.
Primeira consulta de balde. A Coruña.
Telf. 981 134 144.
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
■ Búscase persoa, preferibelmente que
non sexa fumadora ou estudante, para
compartir piso novo, amoblado, luminoso, exterior, na zona de Conxo (Santiago de Compostela), perto do Campus
Sur e dos Hospitais, nunha zona tranquila e aparcamento doado, a 15 min do
centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

o Roberto Somoza Cuarteto; e o mércores 29 Lamatumbá na de Castelao.

A Rede

da Quintana cunha sesión
de creación en directo co DJ
Bonobo de Ninja Tunes e
o VJ galego Input Select.
De obrigar o tempo, as proxeccións faranse na Praza
de Abastos.

■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas

a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666 329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.
■ Compro libros, revistas, fotos,

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

VISKNINGAR OCH ROP

O GRAN CAMIÑO
www.ograncamino.net
Páxina electrónica do programa concurso
da Televisión de Galiza sobre o camiño
xacobeo. Contén información sobre cada
semana do traxecto, ademais de incluír
enquisas sobre os participantes.♦

No ciclo Verán cinema Verán podemos ollar este xoves 26 ás 22h30 no Parque
de Bonaval esta fita de Ingmar Bergman; o xoves 2
comeza O Musical con The
Band Wagon (1953), de Vicente Minnelli; o xoves 9
proxéctase Lover´s Labour´s Lost (2000), de
Kenneth Branagh; o xoves 23 Hedwig and the
Angry Inch (2001), de
John Cameron Mitchell; e
o xoves 30 The Rocky Horror Picture Show (1975),
de Jim Sharman.

VIGOFOLCELTA
O festival folc remata este
venres 27 no Auditorio de
Castrelos coa actuación da
orquestra da Escola de Artes viguesa Sondeseu e o

grupo gaélico Capercaillie.

CICLO DE CORAIS

No auditorio de Verbum
Casa das Palabras de 21h a
22h30, con entrada libre até

completar aforo, este domingo 29 e martes 31

SINFÓNICA DE BILBAO
O C.C. Caixanova acolle,
o vindeiro martes 31 ás

Non vos riades que o conto é triste

PERFORMANCE

■ CINEMA

CURTOCIRCUÍTO
Os xoves, até o 23 de agosto, nas prazas e rúas da zona vella haberá a proxección das mellores curtametraxes dos cinco continentes. Este xoves 26 na no
Toural hai unha escolma de
traballos de Clermont-Ferrand Carte Blanche Labo; o 2 na Praza da Universidade adícase ao panorama
internacional de animación;
o 9 na Praza de Abastos
ollaremos curtas españolas;
o 16 na Praza de Bonaval,
selección de vídeos musicais; e o 23 remata na Praza

O Parque de Bonaval acolle o mércores 1 ás 20h30
a actuación de Ana Gil
con Entregas V; o mércores 8 estará Miguel Bonneville co seu Special
Project; o mércores 22
Silvia García con Comer
Palabras; e o mércores 29
Roi Fernández presenta
Dom[a]sticación.

Convócanse axudas destinadas á
implantación de sistemas de autocontrol nos mercados de gando, en
réxime de concorrencia competitiva. Poderán ser beneficiarios as persoas xurídicas, públicas ou privadas,
que sexan titulares dun mercado de
gando. Deberán estar autorizados
como centros de concentración para
intercambios intracomunitarios e
celebrarse cunha periodicidade, polo menos, semanal. As solicitudes

SEPULTURA

LA CUBANA
Con Cómeme el coco, negro, este xoves 26 ás 21h e
venres 27 ás 22h30 no C.C.
Caixanova.

Vigo

LOLAS

■ MÚSICA

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

NACHA POP
Toca no Parque de Castrelos este xoves 26, xunto
con Los Secretos.

deberán presentarse antes do 6 de
agosto. Toda a información referida
a esta orde está recollida no DOG de
5 de xullo de 2007.♦

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

CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Convócanse axudas á renovación
da flota pesqueira e á modernización dos buques pesqueiros. O
prazo de presentación das solicitudes remata o 5 de agosto de 2007.
A orde completa pode consultarse
no DOG de 4 de xullo deste ano.♦

Vai dar un concerto o sábado 4 na Estación Marítima,
onde estará acompañado
por Le Punk.

■ TEATRO

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL

MANU CHAO

A veterana banda de metal
toca o xoves 9 ás 22h30 na
Sala A! (entradas en Elepé,
Gong, e Tipo por 20 euros,
ou por 23 na billeteira).
Nesta sala, o venres 10 temos o tributo a Queen Dios
salve a la reina, por 12 euros con entrada anticipada e
15 o día do concerto. O sábado 11 e polo mesmo prezo celébrase o tributo aos
Rolling Smoking Stones.

■ TEATRO

Santiago

21h, este concerto de acordeóns dirixido por Amagoya Loroño.

Os responsábeis do CGAC, tratan de convencernos que construir a pé de
praia sobre os cons é arte contemporánea. Non é máis que arquitectura calote e impropia de ser orzamentada, magnificada e celebrada por unha institución cultural dependente dun goberno xuramentado en defender a destrución das nosas costas. No CGAC aínda non se enteraron mais, por desgraza, os arenais de Corrubedo si .♦

Viveiro
iveiro
■ MÚSICA

SONEARTE
O mércores 8 poderemos
escoitar a Cristina Pato,
Faltriqueira e Arrás.♦

Nº 1.278 ● Ano XXX ●
Do 26 de xullo ao 5 de setembro do 2007

Manu Chao
canta en
VIGO o
sábado 4.

película Os catro fantásticos
2, é máis estraño. Alba aparece espida, aínda que en realidade leva un traxe de color carne até o peito. Ou seña
que se mostra púdica ante
ela mesma, mentres todos os

espectadores pensan que está
en coiros. Claro que isto
anula o propio sentido do acto, posto que o pudor só ten
sentido ante os demais. Quizais habería que falar máis
ben de hipocrisía.♦

8 400021 303104

Ano XXIX.
IV Xeira.

A

s damas do XIX tapábanse até os pes, pero
en cambio esaxeraban o volume dos peitos. Era
un pudor arbitrario. O caso
actual de Jessica Alba, intérprete da muller invisíbel na
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Xerardo Dasairas
‘Os escudos nobiliarios son os logotipos da Idade Media’
H. VIXANDE
Co ánimo de facer inventario
dun patrimonio que está a espoliarse, o etnógrafo e historiador Xerardo Dasairas vén
de publicar o libro “Labras
heráldicas de Monterrei, Fieiras, Conso e Viana do Bolo”
(Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense). Nesta entrevista fálanos dos escudos galegos.
Heráldica... para min que a
maioría dos escudos son puro
invento.
Estar, están aí; nas paredes,
nos pazos, en moitas reitorais. Se
hai invento é na ciencia heráldica,
con iso das cores, os debuxos...
Os escudos nalgún momento tiveron que inventarse.
Todo está xustificado pola
Idade Media. Servían para distinguirse os cabaleiros uns dos
outros. Despois, outorgáronos
institucións como a chancelería
de Valladolid, que miraba se eran
fillodalgo, fidalgo. Se pasaban
esa proba que consistía en determinar se había antecedentes nobres, recibían unha carta de
outorgamento de fidalguía, na
que constaban as armas e a xenealoxía. O importante era a xenealoxía e unha vez acreditada a
nobreza, existía a obriga de acudir á chamada do nobre superior,
no caso de guerra con armas, cabalo, e, se había, escudeiro. Co
tempo dexenerou e en lugar dos
nobres ir á guerra, empregaban a
fidalguía para evitala.
Desde logo, na Galiza non
faltan nin labras nin escudos.
Pasa como cos castros. Na
costa, son ricos e abundantes, no
interior diminúe o número e a riqueza. Xa non son pazos, son casas grandes. En Galiza andamos
sobrados de heráldica. Ultima-
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mente volve a moda das estirpes,
todos queren ser algo.
Os escudos están ligados
aos vellos apelidos da nobreza
galega.
Non necesariamente. Algúns
son de segundóns.
Pero son como os logotipos
dos tempos antigos.
Algo semellante. Logo, as
grandes casas meten todos os
símbolos dos seus apelidos nos
escudos.
Que elementos son máis comúns?
Os que pertencen aos apelidos. Hai Arauxos, Feixoós,
García, López... os típicos apelidos suevos. Nisto das labras é
complicado porque como as cores tamén teñen valor e sen elas

coinciden moitos apelidos... entón hai que recorrer á xenealoxía para interpretar esas labras.
Nas grandes casas abondan os
castelos, os leóns, as espadas,
os roeis dos castros... Hai
aguias, torres e castelos con algunhas figuras... Mesmo aparecen símbolos de interpretación
dubidosa, como a tartaruga, que
cheira a inventado. Logo, hai
escudos falsos, de cemento. Tamén hai quen merca un escudo
para poñer no chalé. Os anticuarios teñen moito que ver,
van polas aldeas e logo os escudos aparecen noutro lado.
Unha cousa é o escudo é outro a peza que a coroa.
Hai moitos tipos de coroas:
real, marquesado, condado... A

maioría son helmos e miran á
esquerda, porque cando miran á
dereita indica bastardía. Nalgúns aparece unha figura, iso
significa que o propietario renunciou as armas para coller
outras novas.
É curiosa a retórica para
definir a heráldica.
Os heraldistas ándanlle á
chepa aos que falan dos escudos
porque na definición hai un orde
de descrición. Hoxe é un xogo de
xente que pensa que ten liñaxe. É
preocupante a situación nos concellos. Moitos heraldistas fan os
escudos sen manexar datos históricos. En Verín chantáronlle a
cadea dos Zúñiga, cando esa familia é estranxeira e foi a última
nobreza en chegar.♦

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.
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Natural
XOSÉ A. GACIÑO

C

hamoume a atención ler, no número
pasado deste semanario centenario, que, en
1920, cando o entón voceiro das Irmandades da
Fala anunciaba a decisión
de celebrar o 25 de xullo
o Día de Galicia, se referira a esa conmemoración
como “data de lembranza
da patria natural que dende antigo, como agora e
sempre, ha ser a única patria verdadeira do home”.
Non é doado depurar
ese concepto de “patria natural” cando contemplamos tanto mito elaborado,
a favor e en contra, en torno á xustificación de determinadas posicións e imposicións de nacionalismos
dominantes, ou de nacionalismos que buscan a
identidade nacional máis
na exclusión e na diferenza que na solidariedade
dun proxecto compartido e
aberto a cantos queiran facer xuntos o camiño. Hai
tantas patrias artificiais,
forzando identidades ou
territorios, monopolizadas
pola violencia ou pola intolerancia, preocupadas
polo inimigo a combater
antes que polo propio pobo, que un remata por dubidar da existencia mesma
de patrias reais, á medida
dos homes que supostamente as compoñen.
Esa patria natural non
ten por que ser incompatíbel co artellamento de institucións supranacionais,
que tratan de abrir canles
de diálogo para superar
enfrontamentos ou coordinar estratexias de progreso
social e económico. Todo
o contrario. Máis ben son
as patrias excluíntes e dominadoras as que se resisten a entenderse, en pé de
igualdade, coas demais, e
as que dificultan o traballo
negociador dos organismos internacionais en procura da paz, por exemplo,
ou as que ven con receo
calquera intento de constituír novos bloques de cooperación, aos que consideran sempre competidores
incómodos ou, máis directamente, inimigos.
Por enriba de antecedentes heroicos e de tradicións mitificadoras, a naturalidade dunha patria
mídese máis polos esforzos compartidos para salvar as dificultades e abrirse camiño cara a un futuro
solidario e pola capacidade de entendemento na
configuración de intereses
comúns que permitan o
maior equilibrio posíbel
entre a liberdade e a xustiza distributiva. Unha patria aberta e viva, que non
soña con paraísos perdidos
nin se conforma cun poder
meramente folclórico. Unha patria natural e verdadeira, que oxalá puidese
chegar a ser universal.♦

