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Pepe Carreiro
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Os trens de cercanías galegos

Peor que en Cataluña
O OFICIO DE VIVIR
Cesare Pavese

Iniciado en 1 9 3 5, durante o seu
confinamento político, este diario acompaña
a Pavese até nove días antes da súa morte.
Convértese na obra en que o escritor e
editor italiano deixa constancia dos seus
pensamentos e na que inclúe as confesións
derradeiras sobre os dramas íntimos que
esga z aban a súa existencia. Unha
meditación sobre a vida, o amor, os soños,
as lembranz as e a arte ao tempo que
testemuño dun modo de estar no mundo.

AVECÍÑANSE

IMPORTANTES CONFRONTACIÓNS POLÍTICAS

que van concitar a atención de todos os partidos, comezando polas eleccións xerais. Pero estas urxencias do calendario non poden esquecer prioridades estratéxicas como o novo Estatuto, que
deben conformar o quefacer das principais forzas, nomeadamente as que apoian o Goberno. As lexítimas apostas electorais, non
hai que esquecelo, só teñen razón de ser á vista da consecución
duns postulados políticos. Xa sabemos que os detractores do autogoberno, os de agora, coma os de antes, deslexitiman calquera
avance, afirmando que é un debate ou unha aspiración inútil que
en nada muda a situación económico-social do cidadán. Cando é
todo o contrario, un maior autogoberno debe levar a un maior benestar. Polo tanto, non podemos esquecer esa meta que moitos levamos demandando e que os principais partidos lle propuxeron
ao pobo galego como irrenunciábel, ben por intereses electorais,
ben polo mimetismo duns e o medo doutros á política emanada
desde Madrid ou polo maximalismo que non entende de pasos
graduais. O novo Estatuto, que impida que Galiza quede illada
no contexto estatal, non pode ser esquecido, tampouco unha brincadeira electoral, senón unha prioridade nacional.♦

Tensións
no PPdeG
para substituír
a Barreiro
(Páx. 6)

Os mercenarios
do Irak
rebélanse
(Páx. 21)
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Os trens galegos son os máis envellecidos e os que
menos prestacións teñen do Estado

Galiza é a única comunidade do litoral
que carece de cercanías
MARÍA OBELLEIRO

As incidencias na rede ferroviaria catalá non
só alimentaron a axenda mediática, tamén
foron obxecto de debate no Congreso. En
comparación cos servizos deficitarios que
presta RENFE en Galiza, os atrasos de até trinta minutos en Barcelona resultan case irrisorios. Malia que as grandes cidades galegas superan en número de habitantes zonas do Estado onde os usuarios gozan de cercanías, RENFE priva a Galiza deste servizo.
Foron vinte e cinco os anos de atra- meses de San Sebastián, colle o
so cos que comezou a andaina fe- tren todos os días para ir de Arcarroviaria na Galiza. Malia que pasa- de a Vigo.“Estou asustada coas
ron dous séculos, eses vinte e cinco deficiencias do tren en Galiza. En
anos de atraso persisten na actuali- Euskadi temos trens cada vinte
dade. A orografía galega e a eleva- minutos grazas ao servizo de cerda taxa de densidade poboacional canías, que é moito máis barato”,
complican a situación, pero non apunta. Marce non só alude ás
xustifican que tanto RENFE como frecuencias de paso e ás tarifas,
ADIF non invistan en melloras na tamén denuncia que os trens son
comunidade. Países como Suíza máis antigos e máis ruidosos.
contan cunhas características semellantes e gozan dun servizo ferro- Frecuencias de paso mínimas
viario de gran calidade.
nos rexionais
Unha maior frecuencia entre
os trens, ferrocarrís de calidade e Malia que ano tras ano os servizos
o abaratamento das tarifas son os de media distancia en Galiza gareclamos principais da maior par- ñan pasaxeiros, RENFE limitouse a
mellorar o servizo
te dos galegos.
do eixo atlántico.
Ademais,
os
O tramo Vigousuarios das estaPontevedra é o
cións máis pequestou asustada
que dispón da
nas láianse polo
maior cantidade
abandono e a fal- coas deficiencias
de frecuencias en
ta de informado
tren
en
Galiza.
todo o país, até
ción. No caso caquince nun día latalán, os barcelo- En Euskadi temos
borábel. Pola conneses teñen a potra, Lugo, Ourensibilidade de se- trens cada vinte
se e Ferrol son as
ren avisados meminutos”
cidades peor codiante unha menmunicadas.
saxe de texto dos
A liña que coatrasos e incidencias. Nas vellas estacións ga- bre A Coruña-Lugo-Monforte só
legas, os usuarios chegan a agar- conta con dous trens de saída e
dar horas sen saber a qué hora outros dous de regreso durante os
días laborábeis.
chegará o próximo tren.
Continúa na páxina seguinte
Marce, que chegou hai catro
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pode acadar. Entre Ferrol e A
Na liña Vigo-Ourense-Mon- Coruña non compensa pagar os
forte só saen tres rexionais de ida e 5,05 euros do R-598 xa que só
outros tres de volta, o mesmo nú- tarda catro minutos menos en
chegar que o remero de ferrocarrís
xional común,
que circulan ao día
que custa 3,75
na liña Santiago.C. Fernández
euros.
Ourense-Pobra de
Os mercancías
Sanabria. Un usuaDíaz,
autor
de
superan en velocirio do tren, veciño
dade os rexionais.
de Filgueira, apun- El ferrocarril en
Os habitantes de
ta que até preto de
pequenos núcleos
Ribadeo corres- Galicia, denunciou
de poboación supóndelles o hospibliñan a excesiva
tal Meixoeiro, en en máis dunha
velocidade coa
Vigo, “a xente que ocasión que RENFE
que circulan estes
necesita ir ao hosferrocarrís. “A sepital vese na obri- envía para Galiza o
mana pasada deiga de ter que coller
xei o transportín
un taxi, porque es- material que queda
do can apoiado ao
tamos moi mal coobsoleto
noutras
lado da vía e canmunicados tanto
do pasou o merpor tren como por partes do Estado.
cancías a cesta sabus”.
íu despedida co
No que atinxe
can dentro”, apunao corredor da
Coruña-Lugo-Monforte/Ferrol, ta unha veciña de Arcade.
as frecuencias pouco melloran.
Nun núcleo cun amplo volume Complicacións
de poboación só hai cinco trens dos venres e domingos
de ida e outros cinco de volta ao
día. Os ferroláns que estudan na Os venres e os domingos do curso
Universidade de Santiago de escolar equivalen a un pesadelo
Compostela vense na obriga de para os usuarios duns trens que
viaxar en autobús. “Hai unhas chegan a viaxar ateigados. Os viacombinacións moi malas que non xeiros loitan por acceder entre os
son compatíbeis cos horarios das primeiros para coller un lugar no
clases. Teríamos que agardar na que acomodarse, xa que as maleCoruña varias horas para coller o tas viaxan amoreadas nos correenlace”, apunta unha estudante. dores dos vagóns. Ademais da incomodidade que supón viaxar
nestas condicións, os usuarios paParque ferroviario envellecido e
gan 7,70 euros de Vigo a Santiago
infraestruturas precarias
e mesmo 12,50 de Vigo á Coruña.
Ao longo dos días nos que se
Os trens máis modernos de Galiza operan entre a Coruña e Vigo, celebran concertos ou partidos de
son os R-598, que entran e saen importancia, a situación volve repeda cidade dez veces durante os tirse. Decenas de persoas acceden
días laborábeis. Este modelo de aos vagóns sen billete, o que supón
tren tamén circula unha vez ao que non haxa asento para todos.♦
día entre A Coruña e Ferrol e a cidade herculina e Ourense. Xosé
Carlos Fernández Díaz, autor do
libro El ferrocarril en Galicia,
denunciou en máis dunha ocasión que RENFE envía para Galiza
o material que queda obsoleto
noutras partes do Estado. Polas Galiza é a única comunidade do livías galegas obsérvanse os desfa- toral que carece de cercanías, servisados diésel da década dos oiten- zo co que RENFE une as urbes coas
ta e mesmo unidades máis anti- súas áreas de influencia. Tanto o
gas que cobren as liñas de Ferrol tramo Vigo-Pontevedra como o de
e Ourense. Por outra parte, só os Ferrol-A Coruña deberían ser conR-598 están adaptados para que siderados de cercanías comparánas persoas con mobilidade redu- doos con comunidades que xa gozan
cida poidan acceder aos vagóns. das frecuencias e das baixas tarifas
As pendentes pronunciadas, deste servizo. Ambos os dous correo radio das curvas, as paradas dores suman ao redor de 600.000
técnicas debidas á vía única e o habitantes, cifra próxima á de Guiexcesivo número de túneles im- púzcoa, que conta con 691.000 habipiden aproveitar as vantaxes que tantes, e claramente superior ao voofrece un veloz R-598, xa que en lume de poboación de Murcia,
moi poucas ocasións chega aos 416.000 habitantes, e á de Santan160 quilómetros por hora que der, con 300.000.♦
Vén da páxina anterior

X

Descarrilamento e
retrasos repetidos nos trens de Barcelona
As incidencias ferroviarias en Cataluña durante os meses de verán
puxeron en actualidade as eivas
dos cercanías. Os problemas comezaron o 22 de xuño co descarrilamento dun tren que circulaba
sen pasaxeiros. Por mor do incidente varios trens de proximidade,
de media e longa distancia, sufriron atrasos ou foron cancelados.
Un mes despois, Renfe anunciou a
supresión de trinta e cinco cercanías debido á execución de obras.
Días despois, a avaría dun ferrocarril con destino a Madrid causou
grandes atrasos que afectaron a
milleiros de persoas. Os atrasos
volvían repetirse un día despois.

Xa en agosto, máis de catro
centos pasaxeiros dunha liña de
cercanías foron evacuados logo
de quedaren atrapados máis de
dúas horas no interior dun tren, o
que supuxo novas cancelacións e
outros atrasos. Este incidente foi o
motivo polo que a ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, visitou a estación de Sants e recoñeceu a existencia de problemas nas
liñas de proximidade. Dúas avarías máis, desta vez atribuídas ás
fortes chuvias, foron suficientes
para que o 11 de agosto se crease
o Centro de Coordinación da
Operación Ferroviaria en Barcelona, coa que se tenta afrontar a

crise nos cercanías. Logo da creación do organismo volveron repetirse os cortes das liñas de proximidade por mor de novas avarías.
O 14 de agosto Magdalena
Álvarez compareceu perante o
Congreso para anunciar que as
incidencias de Renfe en Barcelona rematarán en setembro,
unha vez que finalicen as obras
do AVE e da estación de Sants.
O 24 de agosto a vicepresidenta do Goberno, María Teresa
Fernández de la Vega, pediulle
desculpas aos cataláns polos
problemas de infraestruturas
que afectaron a milleiros de
usuarios do tren.♦

Máis habitantes e
menos trens

‘Durante o mandato do PP
foi cando máis autovías,
AVE e corredoiras se asfaltaron’
Recentemente, o PP reclamou un tren de cercanías para cubrir as liñas Poriño-Vigo-Pontevedra, A Coruña-Ferrol e Ourense-Carballiño
co obxectivo de reducir o tránsito nas estradas galegas. Segundo os
populares, unha liña de cercanías entre Vigo e Pontevedra reduciría
na metade o tráfico que atravesa a ponte de Rande.
A plataforma galega “Matar por Matar NON” publicou na súa páxina web que as declaracións de Alexandre Gómez, voceiro de Infraestruturas do Grupo Parlamentario Popular, “lembran o pirómano que
se presenta o primeiro a apagar o lume”. De todos os xeitos, “Matar
por Matar NON” anuncia o seu apoio ás iniciativas que rematen “co
baño de sangue nas estradas, a destrución do medio, a invasión do automóbil e as súas infraestruturas en todos os espazos”.♦

Política Territorial aposta polos autobuses públicos
Durante o vindeiro ano acometeranse as accións programadas
no Plano de Infraestruturas e no
Plano Integral de Fomento do
Transporte Público, que están a
rematar para que poidan ser sometidos a unha exposición pública. María Xosé Caride, conselleira de Política Territorial,
afirmou que ambos proxectos
suporán “unha mellora substan-

cial nas infraestruturas de comunicación do noso país”.
Malia que Caride anunciou
que se fomentará o transporte ferroviario, subliñou que van
apostar “clara e decididamente”
polo uso do transporte público
por estrada, para o que elaborarán un plano de tratamento de
travesías. A conselleira apuntou
que é necesario establecer me-

llores servizos de transporte público e eliminar as penalizacións
nos transportes urbanos. Tamén
recoñeceu que entre Ferrol e A
Coruña existen importantes problemas de comunicación. Co fin
de establecer un servizo de
transporte público por estrada de
calidade, Caride puxo de manifesto a importancia de impulsar
as áreas metropolitanas.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Sobre o valedor do povo e
o soldo aos ex altos cargos

Felipe González

Finou Umbral.
A súa bufanda luciu
nas festas do PCE da
primeira transición, o
seu Diario de un snob
prestixiou logo a El
País. Ao final recibiu o
Premio C ervantes. Foi
desas cando Pedro J.,
o director de El
Mundo lle botou,
ironicamente, en cara
que o seu g alardón
lles costara máis que
o indulto de Liaño. En
resumo, que ademais
do fino estilo tiña o
don da oportunidade.
C omo escritor non
chegou tan alto, aínda
que si daría para un
bo personaxe de
novela como exemplo
de buscavidas no
M adrid
tardofranquista. En
homenaxe aconséllase
ler Mortal y rosa , libro
que imaxinou cando
morreu o seu fillo de
seis anos e que ocupa
o mesmo nicho no que
el a gora descansa.

Hai unha escena de
película esp añola na
que sa e unha tórrid a
secuencia de cama
entre Rocío Durcal e
Bárb ara Rey. Durante
anos o sexo estivo
prohibido no cine, na
Transición o desta pe
causou furor. A gora a
escena repítese cen
veces na televisión,
pero acomp aña d a
dunha afia d a crítica
contra as dúas
prota gonistas.
Pasáramos d a
censura ao exceso.
Esta de a gora é unha
terceira fase: a
hipócrita.

NEMÉSIO BARXA

O autor reflexiona sobre a postura do BNG en temas polémicos, como a escolla do valedor do povo ou a postura sobre os soldos para os ex altos cargos.

N

om tenhem sido os dirigentes do
BNG muito afortunados nas escolhas
que realizam para integrar pessoas ou
cobrir postos de responsabilidade. Ejemplos
há a esgalha que nom é preciso explicitar.
Tampouco o PSOE tivo melhor olho, que
nom só tropeza reiteradamente en diferentes
pedras que incluso duas vezes nam mesma
pedra; tambem desnecesario sinalar. E assím
se chega á eleizom de Valedor do Povo a favor de pessoa que, polas proprias manifestazons, evidencia a sua escasa sensibilidade
(tal vez nula o incluso inimizade) com a lingua galega, sinal de identidade do nosso povo, do povo ao que ele vai “valer”. Há poucos días lia eu um escrito do MPDC que intitulava “Quem nos vale do Valedor”, que reflicte como resulta muito preocupante que o
designado como Valedor do Povo comenza
por anunciar as suas dúbidas e trabas para o
normal emprego do idioma do povo a quem
se lhe encomenda “valer”.
Como é posivel que os nossos dirigentes
no BNG nom estudasem previamente o perfil da pessoa a designar para posto de tal
transcendencia? Como se pode introduzir um
cavalo de Troia contra do idioma? Nom preciso exprimir o que significa o idioma para
todos os que nos sentimos galegos e muito
menos para o nacionalismo e sendo assim,
como se lhe pode “colar” a um partido nacionalista um Valedor que mostra o seu pouco aprecio polo idioma nacional?
As razoes e temores que esgrime o Valedror respecto do idioma e do seu emprego nos
tribunais son uma patifada. Faime lembrar
aquele célebre juiço em Coimbra no que fronte á injuria denunciada de ter-lhe chamado
“filho de puta” opunha-se que esta expresom
carecía de carga injuriosa, que o realmente injurioso é a expresom “filho DA puta”. Penso
que nestes melindres de dúvidas andava o Sr.
Valedor. O idioma atopa-se perfectamente estructurado e para quem nom conheze o significado certo das palavras existen Dicionarios
de facil compreensom e manejo aos que reco-

Benigno López González, Valedor do Pobo.

rrer, como facemos em qualquera lingua. A
metalinguagem jurídica nom e mais que o recurso para alonxar ao povo do entendemento
normal dos escritos e resoluzóns judiciais dos
que é, em definitiva, ele ou os individuos que
o integram, seu destinatario; as resoluzons judiciais deveran ser redigidas no idioma que
entende o povo, no idioma de uso normal e os
juizes deveriam limitarse a exprimir a suas
resoluzons na linguagem compreensivel para
o seu destinatario na vez de buscar coartadas
para rejeitar o uso do galego na Justiza. Infelizmente a Adiministrazóm de Justiça galega,
com valiosisimas excepcions, rejeita ou admite reticentemente o uso do galego; o mesmo TSJ poe atrancos e claramente desanima
aos que o empregamos; eu proprio tivem que
acodir por este motivo em amparo ao TC. A
pesar disso há juizes que empregam, ou polo

menos respeitan, o idioma, que tenhem tantos
ou mais valores que o aquí designado Valedor
e que poderiam ocupar esse posto, se se estima que deve ser o perfil adecuado o de um
juiz, criterio do que eu discrepo ja que a experiencia e conhezimentos de um juiz nom
som precisamente os de “valer” senom os de
julgar. Como tivemos um Valedor do Povo
excepcional procedente da judicatura, designadamente José Cora, pensa-se em repetir a
experiencia, mas coincidia tambem em José
Cora ser uma pessoa excepcional, amante do
seu povo, sem ridiculos complexos nem badocas actitudes. Até se perdeu no seu día outra escolha, fora de judicatura, como houver
sido Isaac Díaz Pardo. A escolha deve fazerse, nom necessariamente dentro do campo do
Direito, entre pessoas com amor ao povo ao
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Son de mar
na Feira Franca
Pecho os ollos e consigo imaxinar
o que verían desde os helicópteros
da TVE que sobrevoaron Pontevedra, o sábado día 1, en horas que
xa non eran as de captar a volta ciclista. A eles, como a min, pareceríalles imposíbel esa marea viva,
humana, en movemento constante
con crecidas vigorosas… e volveron por verificar se era verdade.
Un ano máis, e xa vai a VIII
Edicción , a Feira Franca superou
as previsións das persoas que xa
contabamos co éxito. Como explicar a sensación de inmensidade?
O mar foi chamado a Pontevedra e a inmensidade do mar sentiuse nas súas rúas xa que inmensa foi a participación cidadá. A
grandeza do mar tamén se sentiu
pois algo grande se vive en Pontevedra grazas á Feira Franca. Vívese unha experiencia colectiva única de participación masiva, vívese

unha experiencia única de traballo
de grupo, na organización . E o
traballo colectivo é o que ten: gratifica; cada un dá o mellor de si e
o resultado gústalles a todos, imposíbel non aprecialo.
Como espectadora, quero agradecer a todas as asociacións integradas no Consello Aberto da Feira
Franca e felicitalas polo resultado.
Tamén quero felicitar a Escola de
Tempo Libre Paspallás pola beleza,
pola marabillosa ambientación, por
ese escenario de conto no que converteron a cidade, pretexto de fotos
para a memoria… pretexto para xogos e risas e gratos encontros: realismo máxico! Até tal punto faise
real que non sei se quedou alguén
por pedir en voz alta “que a esquina do Savoi quede así ou que lle
metan unha multa ben contundente
aos propietarios por non estaren á
altura do lugar privilexiado que
ocupan”, “que ben lle queda esa
porta aí, é coma se ese lugar non se
puidese concibir sen ela” …e cousas así. Ao gremio de mareantes

grazas pola súa exposición, historia
local… sobre a importancia do mar
en Pontevedra.
A cidade transfórmase, engalánase… cada grupo prepara o seu
lugar de encontro e cada ano eses
espazos están máis coidados…
búscase algo especial, e en verdade que había mesas impresionantes. Cada vez máis estabelecementos públicos entran neste xogo e
agradécese ese esforzo pois o resultado é espectacular. Unha non
cansa de mirar e admirar o que se
ofrece. Grazas, pois, a todos.

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos de que as
oficinas de Promocións
Culturais Galegas SA
adoptaron o horario de
xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

Un día de relación masiva para poñer fin ao verán, un día para
xogar, pasear, comer, gozar cos
espectáculos, cantar e danzar, un
día para sentir orgullo de cidade e
ensinárllela aos visitantes… un
día de festa vivida no sentido
máis auténtico da palabra cun número insignificante de incidencias a pesar da asistencia tan masiva, e iso grazas a todos.♦
MERCEDES VÁZQUEZ
(PONTEVEDRA)

O custo da vida
Disque para final de ano o pan, a
carne, o leite e seguramente as
froitas e o aceite van custar até un
40 por cento máis do que costan
hoxe. Se tamén pensamos en que
a gasolina non deixa de aumentar
de prezo, que o Euríbor encarece a
vivenda (moitos dos que alugan
queren pagar as letras co que lles
pagan os inquilinos, así que tiran
para arriba os prezos) e as taxas e
impostos non teñen pinta de bai-
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Vén da páxina anterior

que vai “valer” como característica primordial.
O Sr. Valedor, por dignidade, deveria dimitir ja que na sua mentalidade existen preconceitos, dos que ja emergerom o gravísimo do idioma e tambem o pouco aprecio ao
profesorado, e resulta claro que podem aflorar ainda mais; os galegos dubidar-emos da
sua objetividad. E Galiza demandar-lho-á
aos incompetentes e imprudentes (adjetivo
in mente muito pior do que digo) que o elegirom.
E falando de dignidade, certamente ainda
nos resta Encarna. Encarna Otero. Que exteriorizou barilmente o sentimento nacionalista de generosa luta polo nosso povo, rejeitando medras pessoais. Nas minhas conviccións
nacionalistas e de esquerdas, de sacrificio
polo país, que compartim e continuo a compartilhar
com
centos de companheiros que
ncarna Otero
arriscamos seguencarna
áqueles
ranza e economía
na dura luta connacionalistas
tra o franquismo
e que seguimos a que em tempos
lutar contra o
perigosos
mais rancio espanholismo
e
trabalhamos
centralismo, nom
podo compreenarreo, sem
der que gentes da
nossa sensibilicompesazom
dade, procedeneconómica,
tes inclusive de
aquela
UPG
para
lograr um
sempre pronta ao
sacrificio, apro- futuro melhor”
vem o privilegio
do suplemento
económico aos
altos
cargos,
apos do seu cesamento, convertindo o seu paso polo Governos numa injusta “canonjia” a custa do povo
a quem dizem servir. Encarna Otero encarna
áqueles nacionalistas que em tempos perigosos trabalhamos arreo, sem compesazom
económica, para lograr um futuro melhor, do
que se aproveitam agora gentes desleigadas.
Há poucos dias considerava desnecesaria a
criazóm disse “Encontro Irmandiño” dentro
do BNG; mas visto o visto tenho que animar
desde aquí a Beiras a reforzarse nesse intento de recuperar ideologicamente o que todos
pretendemos do BNG e que alguns militantes, incluso procedentes da UPG (na que eu
confiava totalmente), descuidam ou mostram
a sua debilidade (tambem poderia escrever
de outro jeito).♦

E

Homenaxe a Manolo Barros na illa de San Simón no 2006 organizado polo Colectivo Republicano de Redondela.

Adeus a Manolo Barros
MUNDO CAL
Noite entrada. Ás voltas co qué dicir. Cansado e sin ideas collo o periódico para non deixarme abrumar. Hai un artigo de Rafael Argullol. Fala das cartas de Van Gogh ao seu irmán Theo. Nun momento di “ a Van Gogh
non lle interesa a paisaxe tal coma normalmente se fala deste término en pintura, o que
lle interesa é o trasfondo moral da paisaxe...”.
Lembrei inmediatamente a Manuel Barros lamentando a destrución do seu pobo
[Redondela] a nivel urbanístico, pero sobre
todo a claridade para sufrir o decaimento
moral, o empobrecimento intelectual (salvo
contadísimas excepcións) dunha clase política zafia, groseira, vulgar, ignorante no seu
desprezo pola educación da cidadanía, cando
debería ser exemplo e referente de conduta.
Aquelo polo que el loitara toda a vida.
Unha loita que non sería posíbel –como
recordaba aínda hai pouco– sin o apoio calado, xordo, apenas visíbel, da súa compañeira Inés que tanto sacrificou para que el
puidese adicar o tempo á causa dos demais,
da comunidade, a toda a súa loita social.
Desde que coñecín a Manolo Barros,
todas as súas actuacións estaban tinxidas
dun compoñente ético, moral diría no mais
profundo sentido filosófico e humano. Moral que nada ten que ver coa apropiación indebida do termo usado pola caterva de bispos que non moveron un dedo contra o golpe criminal do 1936, e agora poñen o grito
no ceo cando se pretende tímidamente que
os xóvenes sexan educados na cidadanía,
isto é en dereitos e deberes para coa comunidade, coma persoas libres.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

xaren, quen me fale de bonanza da
economía estame a tomar o pelo.
A vida está fatal para quen viva dun salario nunha familia. Porque si é certo que notamos que
baixou o paro e hai máis oportunidades para traballar (aínda que
non tantas como nos vende a televisión) mais tamén hai que ter en
conta que os soldos son pequenos
e moitas veces inestábeis. Xa non
quero nin pensar nos pensionistas, que teñen que facer auténticos números para chegar a fin de
mes con 500 ou 600 euros.
E eu pregunto: estamos preparados para apertar o cinto? Hoxe a
familia tradicional xa non existe.
A xente de 30 ou 35 anos non pensa en ter fillos, só os imprescindíbeis para non quedar fóra da sociedade, medindo moito que nesa
familia a calidade de vida non baixe: internet de alta velocidade, un
bo dvd, lavalouzas e cociña vitrocerámica, vacacións todos os
anos, coche de menos de 10 anos.
Todos estes “luxos” para a xera-

ción dos de 50 ou 60 son necesidades para os máis novos e algo
natural para os menores de 20. E
velaí o problema, porque manter
unha casa que ademais de todos
os gastos que enumerei primeiro
(os básicos) teña que pagar cada
mes teléfono móbil, televisión por
satélite e cuota de ximnasio converte as familias en empresas en
perigo de creba permanente.
Penso que por iso fan o agosto eses bancos de créditos rápidos. A xente precisa de liquidez
para cubrir ese nivel de gasto tan
profundamente desequilibrado.
E como ben sabemos, esa diferenza entre o que gañamos e o
que gastamos medra cada día e
só conduce ao colapso.
Que envexa daqueles antergos, que só gastaban o que tiñan
e que non tiñan vergoña por non
pareceren máis ricos do que eran.
Hoxe parecer pobre só lle dá
igual a quen de verdade é rico.♦
EMILIO PAZ
(NARÓN)

Todas estas cousas formaban parte do
pensamento diario de Manolo Barros, e quixera resaltar que ahí residía a súa elegancia. E
quixera resaltalo nestes tempos que corren
nos que casi todo se confunde, e el nos sinalaba o camiño. Porque a auténtica elegancia
non é algo que se compra e se pon, non é algo que se coloca enriba –iso son disfraces–, a
auténtica elegancia é algo interior, e en Manolo Barros era innato, e nos últimos tempos
facíase mais patente a medida en que blanqueaba o seu cabelo. Sabémolo moi ben os
que tiñamos o privilexio de recibir o ánimo
do resplandor da súa cara e esa tan ténue e delicada sonrisa con que nos obsequiaba.....
Nunca quixeches homenaxes para tí,
senón o recoñecimento colectivo, por íso:
Voltaremos a San Simón cun caravel vermello / Voltaremos a San Simón sabendo
que os nosos ollos serán de auga / Voltaremos a San Simón porque nas lágrimas viaxará a alegría. A alegría inmensa e o agradecimento de sentir sempre, Manolo, o teu
abrazo firme, solidario e cariñoso, tan perto dos nosos corazóns. Grazas polo voso
traballo e xenerosidade . Descansen en paz
Manolo Barros “Xabelón”, Segundo Freire “Cabanelas”, Manuel Bouzas, Carmiña
Nadora, Telmo Bernárdez.... e tantas mulleres e homes que entregaron a súa vida
para que todos incluso os inimigos, os que
vos maltrataron, os que vos condenaron,
poideran ter un espazo neste país.♦
Texto lido no enterro de Manuel Barros o 28 de
xullo pasado en Redondela.

Oferta de Emprego
para Xornalistas
A Nosa Terra amplía
o seu cadro de persoal
de xornalistas.

Interesadas/os envíen currículo e
medio de contacto ao correo electrónico
seleccion@anosaterra.com

Cambia o clima , xa
non hai primavera nin
outono. As vacas
tole an e as anduriñas
poden tra er
epidemias. As
p arellas
amancéb anse e só os
maricas teñen o
orgullo de casar. E
tod a a culp a é de
Zapatero.

Un guicho atraca
unha farmacia na rúa
Ecua dor de Vigo.
C ólleno in fra g anti.
Pola rúa p asa
zumb ando un coche
con sirena en
dirección contraria .
N o aire un
helicóptero d a policía
d á voltas e voltas. A
xente pregúntase a
ra zón de g asto tan
inútil.

O secretario de
Esta do de
Universid a des, Miguel
Ángel Q uintanilla ,
recoñece que a
carreira aca démica
depende máis d as
“políticas de p asillo ”
que do “sacrificio” ou
d a “ca p acid a de
aca démica ”. Un
segredo a voces.

A investigación
científica
demostrouno: A
preferencia dunha
boa p arte d as nenas
pola cor rosa non
depende d a
educación. O sexo
determina en boa
medid a o gusto polas
cores. O s que non
esteñan de acordo
que lle escrib an a
Anya Hurlbert,
científica d a
Universid a de de
N ewcastle (Reino
Unido).♦
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Latexos

Núñez Feijóo podería crear dúas novas portavocías
para situar a Diego Calvo e Susana López Abella

As tensións no PPdeG
complican a elección do substituto
de Barreiro no Parlamento
XURXO SALGADO
As diferenzas que manteñen os
deputados do PPdeG sobre o futuro voceiro deste grupo no Parlamento teñen complicado a designación do substituto de Xosé
Manuel Barreiro, especialmente, tras as preferencias da dirección do partido en Madrid de
situar nese posto á ex conselleira de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, Pilar Rojo.
Segundo as fontes consultadas
por este medio do propio Grupo
Parlamentario Popular, a maior
parte dos deputados deste partido
decántanse polo actual viceportavoz, Manuel Ruíz Rivas, quen leva na Cámara desde 1993. Precisamente, esta é unha das cualidades que máis destacan os seus
compañeiros porque aseguran
que estes 14 anos no Parlamento
fixeron del un “gran coñecedor
da dinámica parlamentaria”.
Ademáis, apuntan que tanto
Ruíz Rivas como Roberto Castro, tamén viceportavoz do grupo, serían os substitutos naturais
de Barreiro xa que ambos os
dous forman parte da Mesa do
Parlamento e manteñen un “bo
trato” cos portavoces e viceportavoces do PSdeG e do BNG, respectivamente. “Non vexo eu a Pi-

Venezuela
reduce
a pobreza do
42,8% ao 33,9%
Ignacio Ramonet dedica o
seu artigo de portada de Le
Monde Diplomatique (agosto
2007) a Hugo Chávez é á
situación de Venezuela.
“Máis de tres millóns de
hectáreas de terra foron distribuidas entre os
campesiños. Millóns de
nenos e adultos foron alfabetizados. Instaláronse
milleiros de dispensarios
médicos nos barrios populares. Decenas de miles de
persoas sen recursos con
afeccións oculares foron
operadas gratuitamente. Os
produtos alimentarios
básicos son subvencionados
e ofrecidos aos pobres a prezos inferiores nun 42%
respecto dos do mercado. A
duración do traballo semanal
pasou de 44 horas a 36,
mentres que o salario

lar Rojo mantendo unha intensa
negociación con Bieito Lobeira.
Son caractares completamente
diferentes”, aseguran dirixentes
populares consultados.
Deste xeito, apuntan que a
inexperiencia é un dos “grandes
hándicaps” da candidatura de Pilar Rojo para ocupar este posto. A
ex conselleira é deputada dende
2001 e, a pesar da súa capacidade
de traballo, recoñecida polos seus
propios compañeiros, non consigue arrincar o estigma de ser “a
amiga de Rajoy”, unha circunstancia que utilizan os seus detractores para criticar o seu ascenso
dentro da cúpula do PPdeG.
A dirección deste partido tiña
decidido designar o sucesor de
Barreiro este venres nunha xuntanza do grupo parlamentario,
pero “problemas de axenda”
obrigaron a pospoñer esta reunión ao vindeiro luns, día no
que, con toda probabilidade, se
coñecerá o nome do futuro portavoz parlamentario do PPdeG.
Cambios
Segundo as fontes consultadas,
Alberto Núñez Feijóo, leva “con
moito secretismo” esta designación e, nin tan sequera os propios
afectados, coñecen a súa deci-

mínimo ascendía a 204
euros mensuais (o máis alto
en América Latina despois
de Costa Rica). O resultado
de todas estas medidas é que
entre 1999 e 2005 a pobreza
disminuíu do 42,8% ao
33,9%, mentres que a poboación que vive da economía
informal caeu do 53% ao
40%. Este retroceso da
pobreza permite soster con
forza o crecemento, que no
curso dos tres últimos anos
foi de un 12% de promedio,
entre os máis altos do
mundo, estimulado por un
consumo que aumentou un
18% por ano”.♦

Suso de Toro e
o país castrado
Suso de Toro escribe en El
País (29 de xullo) sobre os
anos da posguerra. “Quizais a
esencia ou mellor, a substancia de Galicia non estivese
aquí encerrada neste país castrado e tutelado por gardas
civís, curas e militares.

Xosé Manuel Barreiro.

sión final. O presidente do PPdeG mesmo baralla a posibilidade de reformar o seu grupo parlamentario coa creación de duas
novas viceportavocías.
Así, incorporaría neste cargos aos deputados Diego Calvo e
Susana López Abella; ambos os

dous da confianza de Núñez Feijóo. Desta xeito, o primeiro encargaríase de toda a área de comunicación e a segunda da Política Social, mentres que Ruíz Rivas quedaría cos temas de Presidencia e Roberto Casto cos de
Infraestruturas.♦

Quizais a base para a Galicia
futura estivese no monte, co
exército guerrilleiro, e na
emigración e no exilio co
Consello de Galicia”.♦

A Cidade
da Cultura e o
Porto Exterior
da Coruña
Antón Baamonde escribe en
El País (4 de setembro) sobre
a polémica xerada pola Cidade da Cultura. “Non lembro
que La Voz de Galicia tivese
expresado nin a máis breve
sombra de crítica ao proxecto
da Cidade da Cultura nos
tempos nos que Manuel Fraga gobernaba, que foron
tamén os momentos nos que,
con Xesús Pérez Varela á
fronte, o orzamento deste
proxecto se disparou (…).
Non podo deixar de apuntar,
non embargante, que para facerlle un servizo ao país
talvez fose pertinente que ese

Xesús Pérez Varela.

periódico organizase tamén o
debate sobre o porto exterior
da Coruña, construido a sete
millas mariñas do ferrolán de
Caneliñas e con orzamento
inicial de seiscentos millóns
de euros. Ese porto permitirá
ou xustificará unha asombrosa operación de recalificación
de chan urbano que, falando
en prata, permitirá privatizar
solo público”.♦

Umbral
entre
esaxeracións
X.L. FRANCO GRANDE

N

a desaparición de Francisco Umbral –non diferente do que aconteceu na morte de Antonio Puerta, o que fora xogador do Sevilla, por exemplo–, a
esaxeración mediática foi mesmo de boureo. Somos un país
esaxerado, visceral e aínda disparatado. Porque ao mellor,
nuns dez anos, ninguén vai
lembrar a Umbral. E, entre
tanto disparate, ao meu ver,
merecen ser subliñadas as
caricaturas de El País.
A min paréceme que é moi
difícil ser un bo escritor cando
se é tan ignorante como sen
dúbida o era Umbral. ¿Quen
non lembra aquela cita súa –este semella o país das citas sen
pés nin cabeza– atribuíndolle a
Martin Heidegger a frase de
que a guerra é o pai de todas as
cousas, que como calquera sabe é de Heráclito? ¿E que
podemos dicir daquela comparanza súa de José María Aznar
con Manuel Azaña?
Un coidaba que tanta esaxeración podía ser devezo da
dereita máis asilvestrada. Por
iso non estraña que El Mundo
armase o seu particular
botafumeiro con oito páxinas.
Pero si que o diario
independente da mañá, en
máis dun día, lle dedicase
atención tan preferente, por
máis que noutro tempo fose
colaborador seu. Somos capaces de exaltar calquera vulgaridade e, á par, de silenciar o
talento verdadeiro. Ou sexa,
non somos xenerosos. Nin temos, por tanto, grandeza.
Unha información que está ao alcance de calquera
dinos que un dos seus éxitos
como xornalista –que o era,
sen dúbida– foi poñer en
negriñas os nomes das xentes
que atopaba nos saraos madrileños. Esta xente, claro é, non
lía os artigos de Umbral, pero
si verificaba se o seu nome
aparecía subliñado desa
maneira: que aparecese era un
éxito; que non o atopasen, unha tristura da que moitos non
se repoñían. Pero era algo que
o escritor sabía cultivar con
moito xeito. Universalismo
digno de Fernando Savater.
Tiña boas razóns a dereita
máis asilvestrada para ver en
Umbral o seu escritor. Como a
Camilo José Cela, no seu
momento. ¿Non foi xustamente
Umbral quen escribiu aquel artigo que titulou, se mal non
lembro, “Un fantasma recorre
Europa”, en referencia a
Solzhenitsyn, que viña de pasar
máis de dez anos nun campo de
concentración na patria do
socialismo real? ¿Hai hoxe,
pois, algunha diferenza entre
esa dereita que tanto se identifica con el e unha suposta esquerda que non quere quedar fóra de
xogo, ao menos do xogo e da liturxia dos obituarios?♦
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Os tres grupos coinciden en impulsar a Comisión de Investigación
da Cidade da Cultura pero discrepan nos comparecentes

PSdeG e BNG recoñecen
que as xerais influirán no novo curso político
XURXO SALGADO
As eleccións xerais de comezos
de 2008 e a Comisión de Investigación da Cidade da Cultura
marcarán o novo curso político
no que os grupos que sustentan
o bipartito agardan aprobar,
tamén, doce grandes leis, entre
elas, a Lei de Saúde, a de Publicidade Institucional, a de Servizos Sociais ou o Plan de Ordenación e Equilibrio Territorial.
As diferenzas que mantiveron
nos últimos días PSdeG e BNG
a conta do himno galego, a política informativa na TVG ou os
orzamentos das distintas consellerías para o 2008 tensionaron
as relacións entre os dous socios
de goberno. Unha situación que,
segundo apuntaron fontes consultadas por ambos os dous partidos, pode intensificarse segundo se aproximen as xerais.
Precisamente, as eleccións ao
Parlamento do Estado, que previsibelmente se celebrarán en marzo de 2008, están detrás de moitos dos encontronazos entre socialistas e nacionalistas. Eses comicios serán os últimos antes das
autonómicas e servirán como un
termómetro para medir a forza
dos tres grandes grupos políticos
para a cita electoral de 2009.
As dúas formacións que sustentan o bipartito son conscientes
desta situación. “As eleccións terán unha dinámica propia, aínda
que é certo que van estar polo medio, e algo sempre inflúen”, subliña o voceiro parlamentario do PSdeG, Ismael Rego. Tamén o nacionalista Carlos Aymerich recoñece que estes comicios marcarán
o curso político. “Iso é evidente e
cando se dan estas circunstancias
o goberno non se pode abstraer de
todo o que acontece entre os grupos políticos”, apuntou.
En todo caso, ambos os dous
dirixentes políticos queren deixar
claro que, tanto o PSdeG, coma o
BNG, deben de sobrepoñerse a
esta situación e tentar que as estratexas partidarias non inflúan
na Xunta nin no Parlamento. “As
discrepancias dos últimos días
son as de sempre entre dous socios de goberno e son normais
dentro dun executivo”, tenta tranquilizar Rego. “O problema non
é a proximidade das eleccións,
senón a lectura da realidade que
fan algúns líderes socialistas, especialmente tras as municipais,
nas que esperaban ter mellores
resultados”, incide o voceiro parlamentario do Bloque.
Por iso, Aymerich apela á
“lealdade” e pide a BNG e PSdeG que establezan unhas “bases
sólidas” para unha relación “estratéxica” a medio prazo porque,
para os nacionalistas, ambas as
dúas forzas están condenadas a
entenderse se queren seguir gobernando no futuro. “Se nós non

Reunión do Consello da Xunta o pasado 30 de agosto.

nos poñemos dacordo a alternativa é o PP”, advirte. Precisamente, un dos argumentos recurrentes que esgrimen os populares
para criticar á Xunta son as discrepancias entre os socios do bipartito. Este partido tamén é
consciente da importancia das
xenerais para desgastar aos grupos do goberno e augura que influirán na política galega.
Deste xeito, parte das súas iniciativas irán encamiñadas a subliñar que o PPdeG é unha “alternativa sólida” de goberno. “Estánnolo poñendo moi doado nas nosas accións de control ao goberno”, afirma o voceiro parlamentario adxunto popular, Manuel Ruíz
Rivas, ao referirse ao bipartito.
“Touriño dicía que os problemas
enriquecían o goberno e, agora,
xa se ve que hai diferenzas importantes que amosan a situación de
desgoberno do bipartito”, engade.
Así, anuncia que a actividade
política do seu partido irá encamiñada a resaltar que son unha
“clara opción de goberno”. Neste

sentido, os populares continuarán
a línea iniciada no pasado curso
político de presentar iniciativas
de impulso e de control do goberno, especialmente, nas áreas
de Política Territorial, Vivenda,
Sanidade ou Asuntos Sociais.
Pola súa banda, socialistas e
nacionalistas incidirán nas liñas
de traballo dos meses anteriores
coa intención de cumprir o calendario lexislativo marcado polo
Executivo galego. Para o PSdeG,
o máis importante a curto prazo é
que os orzamentos galegos “consoliden” un modelo económico
para que “o país siga liderando o
crecemento económico de España”. Tamén os nacionalistas poñen o aceno na necesidade de comezar a executar os proxectos
iniciados nos dous anos de goberno e consolidar a situación
económica. Precisamente, ambos
os dous grupos destacan a necesidade de chegar a acordos importantes na elaboración dos Orzamentos de 2008, un asunto que
está a provocar friccións impor-

A.G . N .

tantes no bipartito e que obrigaron a Touriño e a Quintana a reunirse para limar asperezas. “Van
ser decisivos porque o vindeiro
ano será o último completo da lexislatura”, puntualiza Aymerich.
Cidade da Cultura
Nembargantes, tanto PSdeG coma BNG coinciden en que unha
dos acontecementos que marcará
o novo curso político é a nova
Comisión de Investigación sobre
a Cidade da Cultura. Os dous grupos están decididos a chegar ata o
fondo para coñecer os retrasos e o
custes desta obra proxectada polo
anterior goberno de Manuel Fraga tras as irregularidades detectadas polo Consello de Contas.
Os socialistas queren incidir
no abultado custe deste proxecto,
que triplicou o seu orzamento
inicial ata chegar aos 380 millóns
de euros. Por iso, queren que por
esta comisión pasen os principais
responsábeis políticos do anterior
executivo comezando polo ex

Quentando os motores até outubro
O vindeiro mes de outubro
marcará o inicio dunha intensa
actividade política, especialmente, tras o debate do Estado
de Autonomía que está previsto para o 1 e o 2 dese mes.
Unha sesion que Emilio Pérez
Touriño aproveitará
para
anunciar os principais plans
do seu executivo en materia de
Política Territorial, Economía,
Medio Ambiente, Educación

e Emprego e os proxectos xa
realizados cando se superou o
ecuador da lexislatura.
Por iso, aproveitará para
avanzar os obxectivos do futuro
Plan de Equilibrio e Ordenación Territorial, da Lei de Saúde ou do Canon Enerxético. Para os socialistas, este periodo
político tamén estará caracterizado pola aprobación da Lei de
Publicidade Institucional, a Lei

de Pesca, a Lei de Espazos Naturais e a Lei de Presupostos.
Pola súa banda, os nacionalistas agardan que neste
curso político sexan refrendadas no Parlamento a Lei de
Montes, a de Servizos Sociais,
a de Minas, a de Comercio Interior ou a de Vivenda. O
BNG tamén espera que sexan
aprobadas a Lei de Axencias
Culturais e o decreto eólico.♦

presidente da Xunta, Manuel
Fraga, e o seu conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela. Unha
demanda que comparten os nacionalistas, aínda que este grupo
vai máis lonxe das meras comparecencias políticas e pide que tamén acudan a este órgano parlamentario os responsábeis das empresas adxudicatarias.
Ambos os dous grupos tamén
estarían dispostos a que compareza a conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, e o actual xefe
do Executivo galego, Emilio Pérez Touriño, aínda que os socialistas puntualizan que a intervención do presidente sería a título
informativo porque“nin de lonxe
ten a responsabilidade que tiveronn Fraga e Pérez Varela nesta
obra”. O BNG, pola súa banda,
quere que Touriño explique as
previsións que o ministro de Cultura ten para a Cidade da Cultura.
Tampouco os populares se
amosan contrarios a esta comisión, aínda que queren que se
centre, sobre todo, na investigación dos dous últimos anos (os
que coinciden co goberno do bipartito), xa que consideran que o
Consello de Contas xa realizou a
fiscalización deste proxecto ata o
2005. “Polo tanto sería perder o
tempo investigar o que xa está
estudiado”, apunta Ruíz Rivas
sobre as contas anteriores a esa
data e que corresponden aos
anos do goberno do PPdeG. Tamén critican o interés de socialistas e nacionalistas por chamar
a Fraga a comparecer e entenden
que son Touriño e Bugallo os
que “máis teñen que contar” sobre o futuro da obra.♦
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A iniciativa non inclúe cantalo a diario nin de forma obrigatoria

A proposta de Quintana de utilizar
o Himno como material educativo
crea unha forte polémica
H. VIXANDE
Nun acto celebrado o 18 de agosto en Soutelo, o vicepresidente Anxo
Quintana propuxo popularizar o Himno no ano do seu centenario e
empregalo como material educativo nas galescolas como acontece co
autor homenaxeado no Día das Letras. A idea molestou na prensa
madrileña e tivo eco no PSOE galego, xerando unha das máis fortes polémicas que se produciron este verán no Goberno bipartito.
O acto do 18 de agosto tivo lugar
en Soutelo para homenaxear o
gaiteiro Avelino Cachafeiro. No
mesmo, Anxo Quintana falou de
Os Pinos como referente nacional
e propuxo “popularizar o Himno
do noso país que non haxa ningún
neno nin nena de Galiza que non
coñeza e saiba cantar os versos do
bardo de Bergantiños”, como tamén se coñece a Eduardo Pondal,
autor da letra. Isto non significaría
que o Himno se cantase a diario
nin de forma obrigatoria.
A proposta do vicepresidente é
comparábel ao tratamento que se
lle dá nos centros de ensino ao autor homenaxeado cada ano no Día
das Letras, que designa a Real
Academia Galega e que a Consellaría de Educación inclúe no currículo educativo como materia que
todos os estudantes deben coñecer.
A noticia da proposta de Anxo Quintana chegou a Madrid
dous días despois e o 20 de agosto o diario El Mundo publicaba
unha información cuxo titular dicía literalmente: “Quintana quere que os nenos canten o himno
galego, que insulta a quen non o
entenden”. O texto da noticia terxiversaba as palabras do vicepresidente e cargaba contra o Him-

colas determínao o seu departamento e o segundo, ademais de
ordenar que non se ensinase o
Himno, afirmou que en ningún
país do mundo se ensina o Himno aos nenos de tres anos. Os
datos de Touriño cabe contrastalos co que acontece en Catalunya, con goberno do PSOE e onde o Els Segadors forma parte
do currículo educativo nos primeiros anos de aprendizaxe.

no e mesmo incluíase unha tradución errada do seu contido. O
problema sería, segundo El
Mundo, non só a súa aprendizaxe, senón o feito de que
na “se cualifica de «ignorantes» e «imbéci- G ONZALO
les» aos que non comprenden a lingua autonómica”.
Outra das afirmacións vertidas era a de
que “coas súas continuas iniciativas, Quintana vai sumando día tras
día protagonismo eclipsando incluso ao presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño”.
No entanto, o PSOE
galego reaccionou dando por verídica a noticia de El Mundo e
coincidindo con el na
necesidade de non ensinar o Himno nas galescolas. Tanto a conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón,
como o presidente Touriño, entraron na polémica de contado. A primeira dixo que o contido educativo nas gales-

O Partido Socialista non
sempre xestiona do mesmo xeito
as polémicas inducidas polos círculos máis dereitistas. No mes de
xullo en Ferrol, con motivo das
festas da localidade, unha campaña tratou de evitar a actuación
do grupo italiano de música Banda Bassotti, ao que lle atribuían
proximidade co contorno abertzale vasco, xa que os seus membros en numerosas ocasións manifestaron a súa simpatía cos movementos nacionalistas radicais no
País Vasco. O barullo
que se montou foi intenso, mais o alcalde, o socialista Vicente Irisarri,
mantívose firme apoiando a actuación deste
grupo e cualificou de
“disparate” a polémica.
Con respecto ao
Himno, 2007 é o ano do
seu centenario e Emilio
Pérez Touriño afirmou
que editará 250.000 copias da letra e a música
para distribuír masivamente. É habitual que
nestas campañas se inclúan os centros educativos, entre os están as galescolas. Algunhas fontes
sinalaron que non agardan que Touriño forneza
de material escolar sobre
o Himno e que despois
impida que se aprenda.
Sería un malgasto e unha
incoherencia, afirman.♦

El Mundo falou de Volta Ciclista ‘nacionalista’ e ABC
relacionou as lápidas en galego coa arqueoloxía
Ademais de publicar un artigo
para indicar que “Quintana quere que os nenos canten o himno
galego”, o diario El Mundo
aquel mesmo 20 de agosto tamén lle dedicou outra información ao vicepresidente. Tratábase dun solto na súa sección Vox
Populi da páxina dúas, que dedica a cinco persoas cada día e que
ilustra cun retrato de cada unha.
A información sobre Anxo
Quintana titulábase: “Novo dislate na loita de rivalidades da
Xunta” e na mesma indícase que
“Quintana non descansará até
que todos os nenos galegos non
memoricen o himno galego”.
O diario ABC tamén abordou a cuestión e o domingo 19
de agosto dedicoulle unha información de dúas columnas na
páxina dezasete que titulou: “E
agora, o himno galego” e que
contou cun subtítulo que sinalaba: “Inscricións nas sepulturas,

parolas de bonecas, cambio de
fuso horario e, agora, que os nenos «coñezan e saiban cantar» o
himno galego”.
“A última ocorrencia do vicepresidente da Xunta (...) foi
popularizar o himno galego o
ano do seu centenario”, sinala,
para indicar, máis adiante que “o
caso é que Quintana quere que
todos os nenos galegos «coñezan e saiban cantar» o himno”.
No artigo tamén se citan outras “iniciativas” de Quintana.
“Non menos orixinal foi a iniciativa de traducir as gravacións das bonecas comerciais
ao galego, do tipo «As bonecas
de Famosa se dirixen ao portal», frase célebre onde as haxa”, sinala o artigo do ABC.
“Non menos polémico foi o
cambio de fuso horario –continúa máis adiante– pero unha
das maiores preocupacións das
autoridades galegas durante es-

te verán foi o idioma no que
están escritas as lápidas dos cemiterios. Temen que, en futuras expedicións arqueolóxicas,
se os epitafios non están en galego se certificaría que Galiza
nunca tivo un idioma propio.
Suma e segue”.
Ao día seguinte, mércores
22 de agosto, o diario El Mundo
publicaba na páxina dez unha
información titulada: “Campaña
de Ciutadans para que a bandeira de España ondee en todos os
concellos”. No subtítulo sinalábase: “Invita a toda a poboación
a esixilo, especialmente en Catalunya. O País Vasco e Galiza”.
No texto da noticia aparecía indicado que nestas tres comunidades é “onde Ciutadans detectou unha menor presenza da insignia española”. Na noticia non
se mencionaron casos de concellos galegos que non empreguen
a bandeira española.

O cariz nacionalista
da Volta Ciclista
Unha información publicada polo diario El Mundo o 21 de agosto tivo por título: “O PP acusa os
nacionalistas de ‘apropiarse’ da
Volta Ciclista ao seu paso por
Galiza” e por subtítulo: “Ciutadans denuncia tamén que o cartel
promocional da competición
«non recolle a palabra España»”.
Esta información aparece
ilustrada cun debuxo titulado:
“Etapas de carácter nacionalista”.
Respecto á etapa Viveiro-Luarca,
indícase que se trata dun “municipio no cal o seu concelleiro de deportes era do BNG cando se deseñou o percorrido”. Na saída de Vigo dise que é o “lugar de nacemento do ex director xeral de Deportes da Xunta”, e na etapa Allariz-Santiago que “Anxo Quintana, líder do BNG, comezou aquí a
súa traxectoria política”.♦

O galego
en Industria
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

o mes de xullo perdéronme no aeroporto de
Barajas unha mala con
cousas de pouca importancia.
Ao volver para Galiza
informeime de como debía
facer a reclamación e dirixinme na Coruña ao Servizo Galego Provincial de Consumo,
da Consellaría de Industria.
Ao entrar na parte do edificio que lle corresponde a
esta consellaría fiquei moi
sorprendido porque unha boa
parte dos letreiros e papeis
con avisos para o público,
estaban escritos en castelán.
Fun atendido por unha
persoa amábel que ao
rematar a consulta dixo que
collese un documento de
reclamación para encher,
dunha mesa que estaba
disposta na zona común do
Servizo. O documento efectivamente estaba, mais só en
español, debaixo, iso si, de
dúas follas explicativas, penduradas da parede e escritas
unha en castelán e outra en
galego. Bilingüismo
harmónico, ou mellor dito,
bilingüismo coruñés da vella
ralea, porque os que xa levamos uns días nesta gaita
sabemos moi ben en que
consiste. É fácil. Cando por
algún motivo xorde o debate
esíxese escribir nos dous
idiomas, e cando non ocorre
iso séguese o vello costume
de facelo só en español. É dicir, que o duplo papeliño de
enriba e o simple de embaixo
non é casualidade e resulta
sintomático e sospeitoso
(sintomático e sospeitoso,
como dicía antes con beata
ira a vella garda nacionalista,
naqueles documentos
intragábeis, lembrades?).
Por un antigo reflexo, desapaixonado, incluso monótono e aburridísimo, esixín o
papel en galego. Saíu un funcionario, ou un responsábel
político, non sei, e díxome
que el gardaba varios no seu
armario e que me traía un sen
problema. Despois
aclaroume, sen eu nada lle
preguntar, que el non tiña nada contra o galego, que tanto
lle daba un idioma coma o
outro, que a el parecíalle Ford
o mesmo que Chevrolet, veu
dicir, o cal foi de agradecer
naquel ambiente. Escribín a
solicitude en galego,
entregueina, gardei unha
copia e fun aos aseos a buscar
un bidé para refrescarme. Unha vez reconfortado e xa máis
despexado, deume por pensar.
Cavilei en que tal como están
as cousas, seguramente fixen
mal en cubrir a reclamación
en galego, aínda tendo dereito, sobre todo porque vai surtir efecto fóra da rexión. A
cousa non é unha trangallada,
parece que pagan algo por cada perda. E o carto é o carto.
Que non estamos en días de
adolescencias nin de
caralladas!♦
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Lupe Martínez
‘Sen apoio veciñal no tería existido o Exercito
Guerrilleiro de Galicia’
XAN CARBALLA

A investigadora Lupe Martínez (A Coruña, 1979) é a autora de Coa man armada (Edicións A Nosa Terra), un traballo que aprofunda na realidade da resistencia guerrilleira contra Franco. A través da Asociación Memoria Histórica Democrática, e formando parte
dun grupo de investigadores, Lupe Martínez está a elaborar un censo de represaliados durante a Guerra Civil na provincia da Coruña, con datos de militancia política e sindical.
Cal é a orixe desta investigación?
Empecei coas causas militares,
animada por Santiago Macías, e
traballei no arquivo militar de Ferrol. Atopei tanto material que foi
cando me metín a fondo. Na casa
sempre souben historias da guerra,
sobre todo por parte da miña nai e
desde rapaza me interesaron os libros que falaban daquela época,
por exemplo os de Carlos Reigosa.
Para min ouvir falar do 36 e os
anos seguintes era unha cousa habitual, porque mamá vivira cun tío
crego en Pardesoa (Forcarei) unha
zona onde actuara o grupo de Benigno Andrade Foucellas, que pertencía á V Agrupación, e lembraba
algunhas das súas accións máis sonadas. Na miña familia non sei se
houbo medo porque non tiñan vinculación política directa.
Céntrase na IV Agrupación
do autodenominado Exército
Guerilleiro de Galicia.
Nos primeiros anos, de 1936 a
1942 ano de creación da Federación de Guerrillas, andaban ao
seu aire, procurando subsistir,

agrupándose en pequenas partidas e apoiándose en familiares e
amigos.Cando non viron posibilidade de supervivencia se regresaban a casa é cando a organización
se intensifica. En Ferradillo (León) reúnense os grupos e fundan a
Federación, de entrada con tres
agrupacións e da III que actuaba
na zona de Lugo xurde a IV, que
é de abril do ano 46, dirixida por
Gayoso e Seoane. No ano 1948 é
cando o Partido Comunista decreta o fin da loita armada pero mantense activa a resistencia cando
menos até 1954, cando matan a
Pancho. Era unha etapa simbólica
xa porque no 1950 as actividades
armadas eran mínimas.
Os documentos militares
son unha fonte rica en datos?
As causas son a base desta investigación, porque a burocracia
militar abría un expediente con cada acto violento e son moi prolixas
e máis ricas do que se podía pensar. Cando mataban un guerrilleiro
recollían todo tipo de cousas que
portaban con eles, carteiras, balas,

fotografías… Santiago Macías
tenme contado que atopou arquivado nas carpetas até un mechón
de cabelo. Ademais descreben todo tipo de detalles das accións. O
acceso aos arquivos de Ferrol hoxe non ten problema ningún en
canto ao trato aos investigadores,
quizais a organización desa documentación podía mellorar.
Como lle explicaría á xente
de agora o que supuxo aquel
movimiento contra a ditadura?
Os guerrilleiros que se botaron ao monte en 1936 e os que
marcharon no 1948 teñen razóns
matizadamente diferentes. Os primeiros fuxían da represión do
golpe de estado e outros como
Segundo Vilaboi, que nacera en
1918, incorpórase como consecuencia das súas actividades políticas contra a Ditadura. Nesa época o horizonte político xa non era
tumbar a ditadura, unha esperanza que se mantivera acesa durante os anos da II Guerra Mundial
pola posibilidade de que a presión
aliada, derrotado Hitler, contri-

buise a derrocar a Franco.Na documentación dos proprios guerrilleiros, por exemplo nas cartas de
Gaioso e Seoane, rezuman confianza na vitoria, pero non sei se
era máis desexo que convicción.Houbo poucos sobrevivintes
porque a maioría dos guerrilleiros
foron asesinados en combate ou
executados en prisión.
Tense asegurado que a militarización da guerrilla sería tamén unha causa do seu declive.
Dise que con Gayoso ou co
coronel Benito se militariza a
guerrilla, pero xa antes tiñan establecidas xerarquizacións militares e non é unha directriz nova.
Hai que pensar que as posibilidades de infiltración eran grandes e
sen disciplina non había maneira
de resistir. As contrapartidas fixeron un dano tremendo porque do
que se trataba con aquela táctica
de contrainsurxencia era poñer á
xente á contra dos insurxentes, e
mimetizábanse por completo cos
guerrilleiros, vestindo e movéndose como eles e facendo verdadeiras accións brutais que conseguían ir tirándolle apoios ademais
de infiltralos. Ao ver que aquela
entrada de falsos guerrilleiros non
se cortaba e o réxime seguía forte
a desmotivación medrou.
O número de guerrilleiros
non era moi grande pero a rede de enlaces e apoios era de
miles de persoas.
E os que máis arriscaban eran
eses enlaces porque estaban expostos a todo tipo de represalias.
Vivían o día a día, as tundas, o
cárcere, os rexistos intempestivos… E sen enlaces os guerrilleiros non eran nada, por iso a rede
que se tecera era moi grande. O
mundo dos enlaces merecerían a
súa propria investigación porque
foron heroes anónimos. Familias
como a Romero Abeledo ou os
Baleiro Gomez, onde pais e irmáns estaban encarcerados polo
apoio á guerrilla son un exemplo
dese heroismo tan extendido.
A desmobilización promovida polo PCE permitiu exiliarse a moitos?
O Partido Comunista suponse que puxo todos os medios para que os que quixeran abandoar
e exiliarse o fixeran. Pero a
maioría permaneceu, non sei se
por imposibilidade de marchar
ou porque non quixeron irse. Se
se entregaban a expectativa era a
tortura e a prisión.
Quedan lagoas por coñecer?
Hai moitísimo por investigar
porque aínda hoxe a obra de referencia sobre a guerrilla galega
antifranquista é o traballo de Hartmut Heine, que ten máis de vinte e
cinco anos. É un estudo estupendo
que precisa ser revisado porque
daquela apenas accedeu a arquivos
militares. Hai traballos parciais
por zonas ou sobre determinados
guerrilleiros con sona, pero seguen
a faltar traballos conxuntos. E
mesmo nesas figuras destacadas o
Foucellas aparece como guerrilleiro por excelencia cando era un home sen formación ideolóxica e homes como Marrofer destacan menos sexa pola falta de lenda ou por
outras razóns, sendo a súa importancia organizativa decisiva porque logrou agrupar aos diferentes
grupos e é o primeiro dirixente da
IV Agrupación. Marrofer era disciplinado, adiantou moito camiño
aos que viñeron despois, Gayoso
ou Seoane, pero non recebe as
mesma homenaxes.♦

Datas claves
da resistencia
antifranquista
1942: Creación en Ferradillo (preto de Ponferrada)
da Federación de Guerrillas
de Galicia e León. Neste
congreso ponse fin á etapa
dos fuxidos e créase un Estado Maior dirixido polo socialista asturiano Marcelino
Fernández Villanueva, alcumado “Gafas”.
1943: Creación da U.N.E.
(Unión Nacional Española),
plataforma antifranquista.
1944: Fundación en Abegondo do Exército Guerrilleiro de Galicia, nunha reunión presidida por Manuel
Castro, delegado da Internacional Comunista na UNE,
coa presencia de Marcelino
Rodríguez
(“Marrofer”),
Adolfo Allegue (“Riqueche”) e Juan Pérez Dopico
(“Xan de Xenaro”).
1945: Control político do
PCE do movemento guerrilleiro, os escapados intégranse na organización, nunha estrutura xerarquizada
(xefes e comisarios políticos) e militarizada (uso de
uniforme).
1946: Folga contra o racionamento de aceite e azucre en Bazán e aumento da
represión (aplícase a lei de
fugas e utilízanse as contrapartidas, grupos de garda civís e falanxistas que simulan
ser guerrilleiros). En decembro, máis de vinte homes da
guerrilla do Eume e Ferrol
escapan desde O Vicedo cara a Francia nun barco de
pesca.
1948: O Comité Central
do PCE decide un cambio de
táctica, óptase pola introdución nos sindicatos verticais
e noutras organizacións de
masas do réxime franquista,
e considérase a loita guerrilleira, inda recoñecéndolle o
seu valor heroico antifascista, como unha loita desfasada, polo que se decide a súa
disolución.
1954: O guerrilleiro mugardés Pancho falece cerca
do Eume, tras os disparos
da Garda Civil, cando estaba a punto de saír ó exterior,
é o último guerrilleiro en
activo.♦
Do prólogo de XOSÉ MANUEL
SUÁREZ a Coa man armada. Ejercito Guerrillero de Galicia (IV
Agrupación)
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A Xunta pagoulle 1,8 millóns de euros por ela a unha inmobiliaria

A Illa de Cortegada volve ás mans dos veciños
LORENA OTERO
O pasado 30 de agosto a alcaldesa de Vilagarcía de Arousa, Dolores García Giménez, asinaba a acta de levantamento de ocupación da illa, que convertía a Cortegada nun ben de dominio
público. A recuperación deste territorio simbolizouse co desembarco do Presidente do Goberno, xunto a outras autoridades políticas e aos descendentes dos últimos habitantes da illa,
que despois de cen anos puideron pisar as terras dos seus avós.
Dende 1907 Cortegada conver- a Defensa de Cortegada, que en
teuse en propiedade privada e 1989 legalízase para poder emdurante todos estes anos os pro- prender accións xudiciais.
xectos de uso foron múltiples,
Os obxectivos básicos da Codende instituírse como residen- misión, apoiados pola maior parcia de verán do rei Alfonso XIII, te da poboación arousán a través
até transformarse en complexo de manifestacións, recollidas de
turístico e resisinaturas e asaltos
dencial de luxo.
os plenos municiPero as reivindipais, foron dende
Illa foille
cacións dos vecia súa orixe a deños e asociacións
volución da Illa
regalada
ao
rei
conseguiron deao pobo de Carril
volverlle ao pobo en 1907 pero
e a súa declarao que lle pertención como parque
cía, previo pago o monarca preferiu
natural, o que imda Xunta de 1,8
pedía a edificamillóns de euros a Magdalena,
ción neste territoá
inmobiliaria en Santander.
rio, ademais de
propietaria, cantibloquear a realidade establecida
zación
dunha
polo Tribunal de
ponte entre Carril
Expropiacións ante a falta de e Cortegada, solicitada no ano 92
acordo entre ambas partes.
pola empresa inmobiliaria.
En 1902 o empresario local
Este proxecto foi desestimaDaniel Poyán, xunto a Benigno do en febreiro dese mesmo ano
Quiroga e López Ballesteros pro- polo goberno, coa aprobación
puxéronlle ao pobo de Carril rega- dunha moción presentada pola
larlle a Illa a Alfonso XIII para Comisión Pro Cortegada contra
que construíse a súa residencia de a construción da ponte, grazas a
estío, co pretexto de que a presen- presión exercida polas mariscaza do monarca na zona repercuti- doras e veciños da ría que vían
ría positivamente na economía da perigar os recursos marisqueiros
vila. Unha subscrición popular na e a súa principal fonte de riqueza
comarca e un préstamo solicitado coas futuras obras.
ao Banco de España, aínda sen paUn ano despois a Comisión
gar, conseguiron reunir os cartos conseguen parte destes obxectivos
precisos para adquirir este espazo cando o pleno de Vilagarcía aproe realizar a doazón, pero final- ba unha moción que recolle a inmente o rei decántase pola Mag- sularidade de Cortegada, a súa dedalena en Santander. Malia ao re- claración como parque natural e a
xeitamento da proposta, a Coroa catalogación como zona non urnon devolveu as
banizábel, petiterras, que en
ción que xa fora
1910 serán oficialrecoñecida tres
presión
mente da súa proanos antes. Porén
piedade, feito que
a
inmobiliaria
suscitará protestas das mariscadoras
presentou unha
entre algúns habi- impediu a
denuncia contra a
tantes que esixen a
Xunta e o Concesúa devolución.
construción da ponte llo de Vilagarcía,
Neste momensolicitando unha
to Cortegada tiña no ano 92
indemnización
dezanove habitan- o que freou a
por impedir a
tes que foran obriconstrución nesgados a abando- urbanización da illa. tes terreos, recurnar os seus fogaso que será desesres. Lino J. Pazos,
timado tres anos
autor da obra La
despois polo TriIsla de Cortegada en su historia, bunal Superior de Xustiza.No ano
sinala que “foi o último gran éxo- 2000 a Xunta manifesta a súa indo, sacaron a toda unha poboa- tención de comezar as negoción dunha illa e levárona ao ciacións coa empresa propietaria
continente, construíronlle casas e para adquirir Cortegada, ademais
tiveron que acostumarse a unha de incluíla no de a pouco aprobavida totalmente diferente”
do Parque Nacional das Illas
Tras a morte do monarca a Illa Atlánticas xunto ás Cíes, Ons e
pasará a mans do seu fillo Xoan Sálvora, única que na actualidade
de Borbón, Conde de Barcelona, é de propiedade privada.
en 1958, que vinte anos despois
Non embargante Cortegada
lla venderá á inmobiliaria Corte- S.A non está disposta a negociar
gada S.A. por sesenta millóns de e impón o silencio como única
pesetas. Un ano máis tarde a em- contestación. No ano 2006 a
presa presentou un proxecto para Xunta fai público o comezo dos
a construción dun complexo resi- trámites para expropiar a Illa andencial. Ante este feito os veciños te a falta de acordo, proceso que
reaccionaron de contado creando finalizou o pasado 30 de agosto
en 1980 a Comisión Veciñal para coa firma da acta de expropiación

A

A

Emilio Pérez Touriño preside o acto co gallo da recuperación de Cortegada para o patrimonio público.

A N A VARELA / A . G . N .

X O SÉ LUÍS ABAL O / Arquivo A N T

Críticas
da Comisión
Pro Cortegada

Manifestación ecoloxista en Carril, diante de Cortegada, a mediados de marzo de 1990.

e os conseguintes actos oficiais.
Emilio Pérez Touriño condecorou, nesta cerimonia, as persoas que loitaron durante máis de
vinte anos por conseguir a liberda-

de da Illa e salientou no seu discurso a “loita tenaz, perseverante e
xusta” exemplo da “participación
cidadá na construción colectiva e
responsábel dun novo país”.♦

Citada por Plinio
A Illa de Cortegada, situada na
ría de Arousa, xa era citada nos
escritos do xeógrafo romano
Plinio O Novo no século I có
nome de Corticada. Nas súas
augas atopáronse restos romanos e existen noticias de que na
Idade Media a Illa tiña unha poboación estabel, época en que
Alfonso II doouna a Igrexa, xa
que se atopaba na ruta marítima
de peregrinación a Santiago de
Compostela. Até o século XX
estaba habitada aproximadamente por 40 persoas que a
principios deste século descenderán até os dezanove debido a
migración dos seus habitantes
cara o pobo veciño de Carril e
América. Era un lugar de grandes peregrinacións debido o seu
Santurio (s. XVI) e en 1600
construíuse un hospital lazare-

to, semellante os existentes nas
illas de San Simón e Tambo,
para recluír os infectados pola
peste. Na actualidade existen
restos dos asentamentos, dunha
ermida e do hospital.
Cortegada ten un contorno
de 2,5 quilómetros que estaba
dividida en 1024 parcelas con
211 propietarios, que tiñan un
foro co Pazo de Golpilleira.
Destaca polo seu valor natural,
posúe o bosque de loureiros
máis grande de toda Europa só
comparábel ao da illa de Gomera en Canarias e corenta e
cinco especies únicas de fungos, segundo recolle o Plan de
Ordenación de Recursos Naturais da Illa, ademais de importantes recursos mariños, polo
que é designado como o Xardín Botánico de Galiza.♦

Xoaquín Rubido (“Xocas”),
membro da Comisión Pro Cortegada, matizou o discurso do Presidente da Xunta recordando a
falta de apoio que durante todos
estes anos os veciños e asociacións obtiveron dos partidos
políticos na loita pola liberdade
de Cortegada, que “só se movían
por intereses especulativos”, resaltando que os arousáns son os
únicos protagonistas desta loita,
que supuxo a recuperación das
terras que lle foran roubadas.
Xocas afirma que os políticos
durante estes anos, incluso Xavier Gago e Xosé Cuiña, recoñecidos como os primeiros responsábeis políticos que se preocuparon pola Illa, non se implicaron
na causa e “actuaron dun modo
inxustificábel polo que deberían
pedir desculpas públicas”. A Comisión Pro Cortegada opúxose á
medalla que lle foi outorgada o
pasado domingo ao ex-alcalde
de Vilagarcía, Xavier Gago.
A Comisión realizará un acto
paralelo ao da Xunta, xa que consideran que a Administración non
recoñeceu a todos os que verdadeiramente participaron nesta loita, e unha exposición que reflectirá a traxectoria do conflito. A Illa
debe converterse, segundo o colectivo, “nun espazo natural da
memoria, pero da memoria real,
que evite a terxiversación dos feitos e permita aprender deles”.
O futuro de Cortegada aínda
está por dilucidar, a Xunta propón
a construción dun Centro de Interpretación da Illa mentres que a Comisión rexeita a construción dun
novo edificio e apoia a recuperación do antigo poboado, o hospital
e a ermida mantendo as súas características arquitectónicas, cunha finalidade cultural e educativa.♦
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Cataluña-Galiza
CARLOS AYMERICH
Cataluña protesta, e con razón, polas demoras e o mal
funcionamento do transporte ferroviario de proximidade.
O dependente da RENFE, que tamén o teñen da Generalitat. En Galiza non temos tal problema: non hai servizo ferroviario de proximidade. RENFE considera que non hai
demanda que o xustifique.
Cataluña protesta, e con razón, porque Fomento non
planificou acaidamente a entrada do AVE na trama urbana de Barcelona. Na Galiza non temos ese problema: aínda non sabemos con certeza cando é que vai chegar o
AVE.
O presidente da Generalitat de Cataluña evita defender a ministra española de Fomento. O conseller catalán de Política Territorial, Joaquim Nadal, entende que
RENFE precisa en Cataluña dun “bon meneo e dun lavado
de cara razoábel”. En Galiza, Magdalena Álvarez non ten
este problema: o presidente e a conselleira de Política Territorial, ben equipados de capacete e de chaleque reflectante, acompañan e agradécenlle á ministra unhas visitas
que permiten que os galegos coñezamos “el gran esfuerzo de inversión” do goberno español no AVE galego.
Na súa última visita a Barcelona, o presidente do go-

‘O presidente e a conselleira de
Política Territorial agradécenlle á
ministra unhas visitas que permiten
que os galegos coñezamos “el gran
esfuerzo de inversión” do goberno
español no AVE”

Guisa e Napo

berno español, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometeuse a que no mes de xaneiro do próximo sexa efectivo o traspaso das cercanías á Generalitat. Seica hai diferenzas na negociación acerca de se o traspaso inclúe tamén as vías e un compromiso plurianual de investimentos en Cataluña. En Galiza Zapatero non ten ese problema: conta coa ministra de Administración Territorial, a
ourensá Helena Salgado, para desactivar as demandas
competenciais formuladas desde a Vicepresidencia.
En Cataluña, o tripartito PSC-ERC-ICV ten enfronte
unha oposición que puxa do goberno para demandar máis
poder político e financiero e unha defensa máis firme da
identidade cultural e lingüística de Cataluña. Na Galiza
España non ten ese problema: o bipartito BNG-PSOE ten
enfronte unha oposición ferreñamente españolista que
protesta contra calquera medida, por tímida que ela for,
de promoción e normalización do galego ou de avanzo
real no autogoberno.
En Cataluña o nacionalismo ocupa máis da metade
dos escanos do Parlamento e está representado nas Cortes españolas a través de dous grupos parlamentares propios. En Galiza apenas o BNG, con 13 deputados no Parlamento galego e dous deputados e un senador en Madrid
defende as nosas demandas e fai que a voz do noso país
sexa escoitada.
Así andan as cousas. E agora que se aproximan as
eleccións xerais faremos ben os galegos en ter estas realidades ben presentes e votar pensando nos nosos intereses. Porque alén dos pasaxeiros ardores descentralizadores do PSOE, só unha representación nacionalista forte
garantirá que o próximo goberno español deba contar,
queira que non queira, con Galiza.♦

Subliñado

UXÍA E BRAIS

Afonso Campos
LOIS DIÉGUEZ
Falamos ben veces da humildade, virtude que hoxe non cotiza no
mercado social nen no laboral. Xa non se leva. Fede ou espanta.
Por iso, cando topamos cunha persoa que exerce esta condición
asutámonos, poñémonos nerviosos porque axiña se nos enche a
cabeza de arrepíos. Vano asasinar, dicimos despois. Ou máis exactamente, vano merendar nun tris. Sentimos todo isto cando, na última visita a Sober, Afonso Campos nos entregou un fermoso e
ben coidado folleto sobre os Petroglifos dese concello. Nunca se
fixera un traballo con tal coñecemento e investigación pausada.
Coñece pedra a pedra deste impresionante territorio, e búscalles
arreo a lenda nas voces dos labregos e labregas. Conquista, así, a
historia agachada polos poderosos e os toxos ou as silvas do esquecemento. Memoria profunda, xa que logo, do popular. Quen
posúe un tesouro tan inmenso? Ninguén sabiamos que en Sober
está o xacemento máis importante de gravados de toda a provincia de Lugo, e que, debido ao traballo deste home podemos hoxe
aprecialos. El é o autor que, estudando referencias escrita e orais,
nos ofrece hoxe os seus importantísimos coñecementos. Vaia,
pois, o noso agradecemento e agardemos que todos eses estudosos que aproveitaron até agora o que el contaba, dicía ou mostraba, teñan, polo menos, a honradez de citalo como fonte. Nunca o
fan. Por iso esta publicación, dalgún xeito, serverá para fixar as
autorías. E estas son de Afonso Campos. Bicos, amigo.♦

A
Verín baixo o franquismo

Memorias de Marcelino
Fdez. Prada

A represión do 36,
a resistencia e a guerrilla

Un alcalde socialista e revolucionario

Xerardo Dasairas Valsa

Francisco Xavier Redondo Abal

O Porriño, 1936

Xosé Ramón Paz Antón

N O S A

T E R R A
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Entre choupanas e toda caste de carretas é doado atopar cacheiras e longaínzas de porco penduradas no exterior dos edificios.

A carón dos hoteis de luxo existe case sempre unha dura realidade social

O Caribe que non sae nas guías
MARÍA OBELLEIRO
Longas praias de area branca, palmeiras e quilómetros de
arrecifes son os reclamos dos países caribeños. Os baixos prezos das viaxes e o réxime do todo incluído fan da República Dominicana un dos lugares de destino preferido polos turistas.
Mais, á par do luxo, hai outra realidade pouco ou nada visitada.
Nada máis chegar á porta do hotel, o condutor da guagua anticípalles aos turistas o qué lle van
deparar as vacacións na República Dominicana. “Déixoos na súa
gaiola de ouro” é a frase coa que
adoitan despedir os viaxeiros. Os
hoteis están concibidos para que
os visitantes pasen a maior parte
do tempo nas súas instalacións.
Estes complexos son unha
caste de cidade cunha ampla
oferta de servizos e actividades.
As viaxes organizadas, as praias
privadas e a política de comunicación dunha boa parte dos hoteis de luxo pode dicirse que lle
impiden aos viaxeiros coñecer o
país. Outra cousa é o que sucede nos hoteis con acceso a unha
praia federal ou pública.
A vida diaria en Punta Cana,
praia pública
Durante a semana, cóntanse por
centos os dominicanos que atravesan os areais nos que se instalaron os hoteis. Mulleres coas

súas bebitas, crianzas co uniforme da escola, traballadoras coas
bolsas da compra, pescadores
con carretas ateigadas de peixes
e mesmo vehículos que circulan
pola beira do mar. Todo é posíbel nas praias federais da República Dominicana.
Logo de camiñar varias horas praia adiante, é doado atopar
vendedores furtivos que expoñen a súa mercadoría sobre a
area para chamar a atención dos
camiñantes. Lugo, así se chama,
é un dos moitos mercadores que
viven perdidos entre a vexetación. Dorme detrás dun mato a
carón da praia para non cargar
todos os días cos ornamentos
que pon á venda, “véxome na
obriga de agocharme porque este anaco de praia é privado. Hipólito Mejía, antigo presidente e
militante do Partido Revolucionario Dominicano, non permitía
que os ricos se apropiasen da natureza, do mar, que é de todos”.
Entre máscaras, timbais, pezas
de coral e adornos de madeira de

guayacán, Lugo emprende longas conversas nas que decide o
prezo de cada artigo. Os dominicanos son expertos na arte de relear no prezo dos produtos. Se o
viaxeiro non entra neste xogo, o
comerciante négase a vender.
Mallorquis é filla de Francisca, unha das mozas que gañan a
vida peiteando trenzas no cabelo
das turistas. Nas fins de semana,
a pequena, que só ten seis anos,
vai á praia coa esperanza de atopar un hóspede do hotel que lle
dea un legalito. Non fala de obsequios materiais, refírese á comida. Ela sempre quere un ana-

co de pizza e unha botella de auga para compartir coas súas irmás, non sen antes advertir que
é mellor levar todo envolto na
toalla para evitar que o garda de
seguridade do recinto lles chame
a atención.
Descubrir un novo mundo
no camiño
Unha simple viaxe en guagua
serve para comprobar as diferenzas que se dan no país. Terras
verdes, vexetación mesta e exuberante, pequenas cidades que
lembran épocas pasadas, quiló-

metros de campos cultivados con
canas de azucre e mar forman
parte da estampa que conforma a
realidade exterior dos hoteis.
Os autobuses circulan por
primitivas estradas cheas de
profundas fochas e rodeadas de
centos de santuarios que lembran os mortos en accidentes de
tráfico. Na República Dominicana condúcese a unha velocidade excesiva e non se respecta
ningún código de circulación.
Nos cruces de vías, o “alto”,
non serve máis que para lembrar que gaña o máis forte, os
camións e os autobuses.
Non é estraño atopar decenas de iates de luxo na Romana
ao lado de pequenas pateiras,
tampouco é raro descubrir chalés que lindan con chozas, nin
cacheiras e longaínzas sobre toldos ateigados de moscas a carón
dunha farmacia. Nas beiravías
das cidades, os viandantes paran
os vehículos para ofrecerlles
dende cocos até tarxetas para os
celulares. Coas gasolineiras
Shell, Burger King e carteis de
Coca-Cola conviven os vehículos caseiros e os cartaces escritos a man que anuncian: “Paco
shoop”, “Carrefour”, “Mercadona”, “El Corte Dominicano” ou
“Centro Comercial Ourense”.♦

Vivir con 150 euros ao mes cando
un médico cobra o mesmo por cinco minutos de consulta
Evelyn frecuenta un dos areais
de Punta Cana, estudou Medicina e ten tres fillos. Explica que
é doado estudar na República
Dominicana porque a universidade é pública. Non obstante,
son poucos os que acaban unha
carreira. “Aquí as mulleres casan e teñen fillos moi novas, deben gañar o pan de cada día e
non poden permitirse o luxo de
estudar”, apunta. Evelyn láiase
da visión que existe no Estado
español sobre as dominicanas,
“todos pensan que somos traballadoras sexuais ou que imos

quitarlle os maridos ás mulleres
e iso non é certo. Hai mozas con
moita preparación e as que
exercen a prostitución representan unha porcentaxe mínima
dentro da sociedade feminina”.
A política un ano antes
das eleccións
A política é un dos asuntos que
máis lles preocupan aos dominicanos. A un ano dos comicios xerais, as cidades acollen carteis
que reflicten lemas como, “Pa
´lante Presidente Leonel”, “Ama-

ble, el candidato de los pobres”,
“Danilo es lo mejor para todos”
ou “Eduardo Estrella Presidente:
que me devuelvan mi país”.
Evelisse, animadora dun dos
complexos hoteleiros da zona de
Higüei, declárase seguidora do
Partido da Liberación Dominicana, actual forza de goberno.
Non obstante, considera que o
presidente da República, Leonel, “camiña cos dous pés dentro
dun mesmo zapato. Prometía
traballo, casas para a xuventude,
melloras no nivel de vida e miren cómo estamos, co dólar polo

chan e gañando 150 euros ao
mes”. Evelisse conta que, aos
vinte e dous anos, é o quinto hotel no que traballa, “agora estou
ben porque, aínda que gañe menos que no anterior, permítenme
comer e beber sempre que non
haxa cola nos buffets. Ademais,
págannos cada quince días. Á
miña nai, que vende nun mercado, levan tres meses sen pagarlle. Nos hoteis iso non pasa”.
A ritmo de bachata, os empregados da hostalaría traballan
co sorriso debuxado na face.
Son felices, malia que chegan a

traballar dezaseis horas ao día.
Os animadores comezan a súa
xornada laboral ás nove e acaban ás catro da mañá logo de
acompañar os turistas ás discotecas, con tres horas de descanso
ao día. Cada once xornadas, descansan tres. O persoal gaña unha
media de 150 euros ao mes. De
non ser polas propinas, seríalles
difícil sobrevivir. Pola contra, os
doutores contratados polos hoteis cobran os mesmos 150 euros por cinco minutos de consulta para diagnosticar unha simple
alerxia ao sol dun turista.♦
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Incendio nos locais
d’A Nosa Terra

PA C O VILABARR O S

O pasado 9 de agosto produciuse
nos locais d’A Nosa Terra, na viguesa rúa do Príncipe, un incendio
nunha sala de almacenaxe. A pesar
do aparatoso do fume, que obrigou
á intervención dos bombeiros, os
danos non afectaron a ningún ele-

mento principal nin da estrutura
do local nin dos seus arquivos.
Das investigacións da policia científica e da aseguradora das instalacións, dedúcese que a orixe puido
estar nalgunha incidencia eléctrica. O feito de o lume producirse

Elixio Rodríguez, Mons.
Araúxo, Eduardo Álvarez
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

E

ste verán levounos dous galegos egrexios: o insubornábel patriota
Elixio Rodríguez, a quen todos os anos, no Día da Patria Galega,
saudábamos, xunto á súa muller Gloria, forte como un buxo, animoso e combativo na súa lúcida vellez, sempre en Galiza, como o seu
mestre Castelao; e Mons. Araúxo, rara excepción nunha Igrexa e nunha
xerarquía empeñadas en actuaren de costas viradas ao país en que naceron e ao que nos debemos todos. Miguel-Anxo Araúxo, por contra,
definiu perfeitamente a crise ou o drama en que todas as galegas e todos os galegos -sexamos ou non conscientes disto- nos movemos: non
cabe neutralidade posíbel na nosa condición nacional; ou asumímola,
como todos os povos libres e con autoestima de seu, orgullosamente, ou
negámola, vestindo a nosa personalidade de millenta disfarces e turbacións psicosociais. A comezar polo idioma, naturalmente. Se os cualifico como egrexios, non é por ornamentar a prosa cun adxectivo requintado. É por teren sido, na medida das súas forzas e das súas traxectorias
vitais, galegos en exercicio. Exactamente igual que o noso compatriota
Eduardo Álvarez, acusado, acosado, perseguido e condenado provisoriamente a nada menos que o pagamento dun total de 5.200 euros (si;
leron ben: cinco mil douscentos euros) por ousar no seu día exercer os
seus direitos de galego-practicante, na oralidade e na escrita, e cometer
o incríbel atrevemento de reclamar ser notificado en lingua galega por
parte da instancia xudicial correspondente. Un inglés, un alemán, un polaco, un armenio… teñen direito a asistencia letrada nas súas respectivas linguas, a escrituraren ou realizaren outras actuacións xurídicas con
tradución e coñecemento garantido do que están a asinar, hipotecar,
comprar, vender, etc. Na Galiza, ao que se ve, un galego, non. Seica os
galegos viñemos a este mundo para falar galego (se aínda estamos na
fase atrasada e desfasada) mais para escreber en español; seica viñemos
a este mundo para ignorarmos direitos mínimos que concede (e non graciosamente) a vixente lexislación iuslingüística. Seica viñemos, en fin,
para nos asustarmos perante todo un Xuíz-Decano, como o sr. Fraga
Mandián, que o é da Coruña, consideralo raza á parte e non termos a
ocorrencia, a extravagancia e a insolencia de pensarmos que a Xustiza
debe actuar, sempre, para respeitar, practicar e facer valer a legalidade
e non para manipulala ao seu antoxo, con saña persecutoria mesmamente para quen coñece e fai uso de direitos que o amparan.
Todo o proceso sofrido por Eduardo Álvarez está inzado de irregularidades, anuncio de castigo-represalia previo, desmesura sen limites. ¿Onde se viu que o denunciante, Xuíz-Decano da Coruña, días antes de ser ditada a sentenza condenatoria para aquel, dispoña dunha
plana de prensa onde xa adianta a condena? ¿Onde se viu, nun Estado
de Direito merecente de tal nome, que o seu advogado solicite 10.000
euros! en conceito de indemnización, rebaixados por fin na sentenza
provisoria a 5.000? ¿Será esta a vía para aumentar os -segundo o entrevistado- baixos salarios dos xuíces en comparación coa media europea? ¿Acontecería isto na civilizada Europa? ¿Non é demasiado
próximo a un castigo exemplar e exemplarizante para que ninguén
máis ouse reclamar ser respondido en galego, na Galiza, por parte de
representantes xudiciais que traballan e comen pagados por todos nós?
Elixio Rodríguez, Mons. Araúxo, Eduardo Álvarez… pertencen á
mesma xinea, á estirpe da liberdade, como, con xentileza que agradezo, Manuel Rivas tivo a ben dedicarme un seu libro recente. O sr.
Fraga Mandián, Xuíz-Decano da Coruña, galego de nacemento e
mais de apelidos, debera respeitar, cando menos, os que queren selo,
tamén, de personalidade, de lingua e de exercicio.♦

durante agosto non interrompeu a
actividade da empresa que, como
estaba anunciado, remitiu aos suscriptores a edición especial do
centenario que recolle algunhas
das portadas relevantes deste século de andaina xornalística.♦
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O acto desenvolveuse ao pé dos que foron locais das Irmandades da Fala na Praza de Mª Pita na Coruña. Abaixo, Miguel Barros, presidente do Consello de Administración d’A Nosa Terra, diríxese aos presentes.

Celebración do centenario d’A Nosa Terra na Coruña

A Fraternidade Galega cen anos despois
A.N.T.
Un acto no que participaron a
totalidade dos colectivos culturais e cívicos da Coruña serviu
de primeira etapa das celebracións do centenario d’A Nosa
Terra, que se estenderán até
final de ano por toda Galiza.
“O fillo das montañas baixa hoxe ás praias do Océano, e tende
os brazos ao irmán que vive na
beiramar (...) Non é, polo tanto,
unha leda festa máis a que hoxe
se leva a cabo, antes unha santa,
unha relixiosa romaxe, que animan e enchen todas as esperanzas que abrigamos da pronta rexeneración do noso pobo”. Así
escribía Manuel Murguía o 4 de
agosto de 1907 en A Nosa Terra.
Era o seu primeiro número e
nel os “solidarios” daban conta
da reunión entre os lugueses e
coruñeses na cidade herculina,
devolvéndolle a vista que estes
lles fixeran á cidade romana.
O título era elocuente: Fraternidade Galega. Comezaba
así, na Cova Céltica, na rúa Rego da Auga, a andaina da publicación que marcou durante cen
anos as ansias do pobo galego
de ser dono do seu destino.
Non era anecdótica esta xuntanza, como ben poñía de manifesto Manuel Murgía. Solidariedade Galega, a impulsora d’A Nosa Terra era un movemento no
que estaban os agraristas campesiños, pero tamén os agraristas
“burgueses” das cidades que olla-

ban como a solidariedade entre as
cidades e o agro galego era o cerne para lograr o rexurdimento de
Galiza para instaurar “un réxime
de liberdade” no que se recoñeza
“a personalidade das rexións dentro do Estado” e a “liberdade rexional e municipal”, como se definía o “rexionalismo” na mesma
portada daquel número senlleiro.
Conseguidos os seus obxectivos os “solidarios” logo da

asemblea de Monforte, como
ben recoñecen os historiadores
Xosé Ramón Barreiro e Xosé
Antón Durán, os solidarios tiveron que disolverse porque unha
parte deles, maiormente labregos e vilegos, querían ir máis
alá que os “burgueses” das cidades como Casares Quiroga.
E coa “Bandeira Ergueita”
reaparece A Nosa Terra o 14 de
novembro de 1916 para ser o
Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

órgano das Irmandades da Fala,
que tiña a súa se a poucos metros da que mantiveran os Solidarios, na Praza de María Pita.
Antón Vilar Ponte deixa claro nese número cal é o seu ideario, superando o agrarismo e o
rexionalismo que levara á súa
fundación: “Galicia é unha patria natural con lingua de seu”.
A defensa da lingua constituíuse no elemento baselar da
construción da nación e da rexeneración social de Galiza.
Arremeten así contra os”rexionalistas de ocasión, rexionalistas de “feira dos discretos,
que renegan da fala galega, rinse dela: queren un rexionalismo
en castelao (...) Isto é facer un
corpo sen alma, que é o mesmo
que unha cousa sen vida”.
Estes textos de Manuel Murgía e Vilar Ponte que marcan non
só o ideario d’A Nosa Terra senón tamén o devalar do nacionalismo até o día de hoxe, foron lidos por diversos representantes
de asociacións sociais, culturais
e cívicas, nomeadamente da Coruña, berce primixenio que acubillou no seu liberalismo galeguista a A Nosa Terra.
Convocados por esta cabeceira, pola Asociación de Escritores
en Lingua Galega e pola Asociación Sociopedagóxica Galega,
baixo o auspicio da Concellaría
de Cultura do Concello coruñés,
déronse cita o pasado 4 de agosto
na praza de Mª Pita, na que foi a
sede das Irmandades da Fala, an-

te o estado ruinoso da Cova Céltica, asociacións culturais como
Alexandre Bóveda, cívicas como
o Instituto de Estudos Políticos e
Sociais e veciñais como a Asociación da Cidade Vella. Ademais
das entidades convocantes.
A Xunta estivo representada
pola delegada Provincial da
Consellaría de Cultura, Milagres
Lantes Seara, nun acto ao que
puxeron colofón o presidente de
Promocións Culturais Galegas,
sociedade editora d’A Nosa Terra, Miguel Barros, e a concelleira de Cultura do concello
herculino, María Xosé Bravo.
O presidente da empresa editora, Miguel Barros, como antes o
director d’A Nosa Terra, Afonso
Eiré, referíronse ás palabras que
lle dan cabo ao artigo de Vilar
Ponte: “Este é un boletín de todos
os galegos. A súa dona é Galiza
enteira. Non ten outra”, para remarcar que este será tamén o ideario que guíe a nova etapa que se
abre neste segundo centenario.
Miguel Barros lembrou que
A Nosa Terra fora non só quen
primeiro pediu un Estatuto de
Autonomía para Galiza senón
quen levou o peso ideolóxico da
súa consecución e comprometeuse a que “seguiría a traballar para
que Galiza non quede atrás no
novo contexto estatal, conseguindo un novo Estatuto en consoancia coas necesidades actuais”.
No acto repartiuse a publicación As portadas que fan Connosco Historia e Centenario.♦
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Escollida entre corenta e dúas candidaturas polas asociacións culturais

A Nosa Terra recibe
o VI Premio Ramón Piñeiro Facer País
A.N.T.
Na Casa de Láncara, o pasado
vinte e sete de agosto, as asociacións que desde hai seis
anos veñen concedendo o Premio Facer País decidiron entregarllo en 2007 ao periódico
A Nosa Terra por manter ”mesmo dende o exilio, a defensa da
identidade nacional de Galicia”.
Xosé Neira Vilas, galardonado
en 2006, será o encargado de facer a entrega da figura que representa o premio nun acto que se
realizará nas vindeiras semanas
en Láncara. Desde que hai seis
anos se ven concedendo este galardón a nómina de premiados
suma os nomes de Isaac Díaz
Pardo, o actor Luís Tosar, o grupo Milladoiro, Xosé Manuel
Beiras e o autor de Memorias
dun neno labrego.
´É un premio moi plural, porque a votación fanna as asociacións da comarca e non responde a ningún interese. Calquera pode presentar candidaturas e
de feito foron máis de corenta as
que se presentaron. Despois discútese moito e vótase abertamente. Non ten dotación económica, pero representa unha opinión moi plural e da base asocia-

No Clube Internacional de Prensa de Santiago fíxose público o premio Ramón Piñeiro Facer País. De esquerda a dereita, Xurxo Rodríguez, Anibal Piñeiro, o alcalde de Láncara Darío Piñeiro, Carlos López Sierra e Xesús Vila Tourón.

tiva”, asegura Carlos S. López
Sierra, da agrupación Monte Oribio de Sarria.

Na votación final estiveron
presentes Manuel Fernández
Arrojo, pola Asociación Val de

Láncara, Esther Carro Vázquez,
pola Asociación O Noso Lar, de
Pobra de San Xiao-Láncara, Iago

Bande, pola Asociación Alpendre de Pobra de San Xiao-Láncara, Xurxo Rodríguez Lozano,
polo Colexio Público Ramón Piñeiro de Pobra de S. Xiao-Láncara, Celestino Rodríguez, en representación do Concello de
Láncara, Xesús Vila Tourón, pola Sociedade Cultural e Recreativa La Unión e Club Unesco, de
Sarria,Xosé Recimil Tábora, pola Asociación Muiñeira de Sarria, Alba María López López,
pola Asociación Arcas e Irmandade Sarria-Guerledán, de Sarria; Xulio Páramo López, polo
Clube Teixo de Sarria, Milagros
Núñez Pérez, pola Asociación
peleriños de Sarria, Xaime Félix
López Arias, pola Asociación
Foro Xurídico Sarriao “Diego
Pazos” de Sarria, Elvira Pallares,
pola Asociación Sarricante de
Sarria e Carlos S. López Sierra.
Na acta do xurada afírmase
que a elección de A Nosa Terra
xustifícase porque “esta cabeceira xornalista, desde 1907, e por
riba das dificultades e atrancos
derivadas das continxencias políticas, sociais e económicas,
mantivo sempre, mesmo dende o
exilio, a defensa da identidade
nacional de Galicia, sendo referencia activa e constante no
proceso de difusión, normalización e xeralización do noso idioma escrito, plataforma onde confluiu ao longo dos anos o labor e
compromiso coa Terra dos máis
activos forxadores e defensores
da súa identidade, sendo moitos
deles víctimas da represión por
causa do seu posicionamento a
prol de Galicia. E tamén porque,
adaptándose aos tempos, e a traverso dun proxecto editorial ambicioso e da presenza nas novas
redes de difusión, contribúe de
maneira destacábel á recuperación da nosa memoria social.♦

MANUEL CAO
Tal que os grupos musicais na busca do cotizado mercado estival, os grupos de interese do país estanse a lanzar sobre o
goloso e abondoso orzamento autonómico sen respectar as
mínimas normas de urbanidade e bon gosto pois a competencia é a sangue e lume. Se desta vez non houbo incendios polas bondades climatolóxicas, se a economía segue indo ben
aínda polo arrastre da construción e a chegada masiva de turistas, se apenas existen problemas sociais graves pese ás
pragas mediáticas importadas da inmigración, o conflito lingüístico ou o himno galego en algo habería que entreterse durante o verán e velaí como un dos principais creadores de opinión que se autodenomina voceiro de Galicia colleu o óso da
Cidade da Cultura e xa non o soltou en todo o mes de agosto.
Sen dúbida, a Cidade da Cultura é a cantiga do verán
2007 e con ela entretivéronse tanto os políticos para culparse uns a outros como certos grupos desnortados sen obxectivos contra os que loitar mentres os creadores da letra e música pártense de risa ante o éxito inesperado dunha melodía
que é remake de cantigas resésigas como a telegaita ou para que sirve el gallego lanzadas en veráns anteriores. As claves que axudan a explicar esta campaña proveñen da falta de
capacidade, enerxía e convicción por parte do bipartito á hora de defender con nitidez os catro ou cinco proxectos básicos que en clave de país se teñen que realizar ao longo dunha lexislatura o que deixaría sen opcións a estes grupos mediáticos que non teñen autonomía económico-financeira nin
proxecto político que vaia máis alá do puro localismo e a
defensa de intereses moi particulares. Ocorre que, ás veces,
o horizonte dos grupos e dos políticos individuais non chega nin ás vindeiras eleccións e resulta máis facíl repartir os
fondos por parroquias, concellos e provincias, dotar de recursos á rede de grupos afíns ou completar o soldos dos colectivos que máis protestan e dos grupos político-administrativos dominantes na sociedade galega.
Mais existe outro factor que explica a errancia argumental
da opinión mediática en Galicia como é a febleza dunha sociedade civil orfa de referentes globais e presa fácil ante promesas localistas como un AVE en cada vila ou a demanda de
construción dunha planta de gas e a esixencia de paralización
posterior. Só dende a irresponsabilidade no uso e xestión económico-financeira dos fondos públicos se pode actuar coa lixeireza que se deduce da solicitude de suspensión dun proxecto como a Cidade da Cultura que en troques debería ser un
campo para manifestar o enxeño e savoir faire deste país no
ámbito organizativo, cultural e empresarial para lanzar á sociedade global un proxecto atractivo que situase a Galicia no
mapa da xestión e innovación sociocultural e permitise rendibilizar economicamente este investimento aproveitando un
deseño arquitectónico que se recoñece axeitado e comparábel
a calquera dos postos en marcha noutras cidades e países do
mundo. Neste sentido, é preocupante a febleza do entramado
emprendedor político-cultural galego á hora de mostrar o seu
talento para propoñer contidos con perspectiva de futuro e
proxección global a unha estrutura arquitectónica importante.

Galiza exporta o duplo
de man de obra da que importa
H. VIXANDE
No ano 2006, Galiza exportou
cara o resto do Estado español
74.792 traballadores e importou 33.139 tanto doutras comunidades como do estranxeiro, o que representa máis do
duplo de galegos que marchan
que as persoas que chegan para traballar. É unha tendencia
que comezou nos primeiros
anos dos gobernos de Fraga.
Galiza tivo en 2006 un saldo migratorio negativo de 41.653 persoas –marcharon máis traballadores dos que viñeron. Esa cantidade só a superaron Andalucía,
cun saldo negativo de 97.599
persoas, Castela e León, 43.677
traballadores, e Estremadura, con
43.533. A diferenza de Galiza e
Estremadura con Castela e León
e Andalucía é que no noso caso e
no dos estremeños o número de
persoas que marchan supera en
máis do duplo ás que chegan.

A NOSA TERRA

de Pontevedra e A Coruña.
Respecto a ocupación dos
emigrantes galegos, a primeira é
a construción, o 25%, seguida da
hostalaría, o 12%, e moi lonxe
das actividades sanitarias, o
2,5%. O perfil de emigrante galego é o dun home de entre 25 e
34 anos que ten un nivel educativo que corresponde ao Ensino
Secundario Obrigatorio.
No que atinxe á inmigración,
os procedentes do Estado son na
súa maioría asturianos (18%),
casteláns leoneses (16%) e madrileños (15%). As actividades ás
que se dedican son a construción
(12%), a hostalaría (6%) e a función pública (6,5%). Este último
dato racha coa tradicional imaxe
de galegos que emigran para opositar e pon de relevancia a presenza dun número significativo de
funcionarios alleos o país que poderían non garantir o dereito dos
galegos a dirixirse á Administración na súa propia lingua.♦

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

ampliación de capital

Ábrese o 2º prazo
O s actuais accionistas poderán exercer o dereito de subscrición preferente antes do 15 de setembro do 40% do capital que quedou pendente no primeiro pra zo. Conforme á lei, de existir
máis demanda de accións que capital dispoñíbel, as accións repartiranse proporcionalmente
ao número de títulos que posúan os accionistas.
O desembolso deberá realiz arse en metálico,
pagadeiro até en tres pra zos, con data límite até
o 30 de decembro de 2007.

Forma de pagamento
■

O Consello de Administración
Miguel Barros Puente
Presidente

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.

En Vigo, a un de setembro de 2007.

‘S

ó dende a irresponsabilidade
no uso e xestión económico-financeira
dos fondos públicos
se pode actuar coa lixeireza
que se deduce da solicitude
de suspensión dun proxecto
como a Cidade da Cultura”

Por ámbitos territoriais, é a
provincia de Pontevedra a que rexistra un saldo negativo maior,
18.877 persoas, seguida de Ourense, 8.292, A Coruña, 6.873, e Lugo,
5.611. Con ser Pontevedra a zona
con saldo negativo maior, o problema é moito máis acusado en Lugo
e Ourense –sobre todo nesta última
provincia– debido a que contan
cun censo de traballadores moi
minguado. Ourense ten 56.424 traballadores en activo e en 2006,
emigraron 17.690 persoas, o que
representa un 30% do seu censo laboral. Pola contra, o número de inmigrantes tanto do Estado como do
estranxeiro que chegaron a Ourense en 2006 foi de 8.833, de forma
que o saldo negativo foi de 8.292
persoas, o que representa un total
do 14,69% da súa masa laboral.
En xeral, os galegos emigran a
Canarias, Madrid, Andalucía Castela e León, Asturias e Catalunya.
Hai ademais un forte transvase de
traballadores entre as provincias

■

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.

Sr. Director:
Rógolle que a partir da data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro número

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ os documentos de cobro que lle sexan apresentados
por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte forma: ........ mensalidades de ........................... euros cada unha.
TITULAR DA CONTA

Nome ......................................... Apelidos ...........................................................................
N.I.F. .......................................... Enderezo .........................................................................
O fracaso da Cidade da Cultura sería un chasco para os
que esperabamos deste goberno un conxunto de ideas novas,
mellores e diferentes das do anterior. Por iso, é de esperar o
remate das obras no monte Gaiás e a captación dos mellores
profesionais autóctonos ou non con experiencia na xestión de
proxectos socioculturais de tipo globalizado o que permitiría
extraer todas as potencialidades que pode reportar para Galicia a Cidade da Cultura tanto no ámbito político, cultural,
económico, social e de proxección global.
Penoso balance tería un goberno que acabase por chantarse ante grupos de intereses localistas que levan moitos anos
pexando o avance institucional e cultural do país.♦

C.P. ........................ Localidade ......................................... Provincia ................................
Teléfono .............................................. Profesión ................................................................
Banco/Caixa ........................................ Axencia Nº ............ Enderezo ...............................
................................ Localidade .......................................... Provincia ................................
........................... a .......... de.................................... de 2007
Asinatura
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A cantiga do verán
do 2007
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O PP deixa o acoso o goberno para reducir distancias a seis meses das xerais

Zapatero e Raxoi prepáranse
para outra lexislatura sen maiorías absolutas
CÉSAR LORENZO GIL
Estes seis meses previos aos
comicios xerais suporán unha auténtica pugna entre os
dous grandes partidos estatais por conseguir unha vantaxe suficiente para gañar unha
cita electoral na que parece
remota a posibilidade de que
exista unha maioría absoluta.
O inicio do curso político 20072008 tinxiuse de precampaña
electoral rapidamente. Durante a
anual festa da Cunca Mineira asturleonesa, o presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, prometeu gorentosas subas das pensións mínimas e confirmou que a ofensiva
policial sobre a ETA será implacábel nas próximas datas. Como

José Luís Rodríguez Zapatero.

nunha simplista conclusión electoral, o goberno considera prioritario transmitirlle á cidadanía os

conceptos de que se seguirá a potenciar a política social (o labor
do que Zapatero se sente máis or-

gulloso) e que rematou definitivamente o tempo de diálogo co
independentismo armado vasco.
Nese exercicio de trapecio
por lograr a maioría, os socialistas queren impedir que o desánimo ou a frustración deixen na casa os votantes de centro-esquerda
nas eleccións de marzo, ao tempo
que lles botan unha man a todos
aqueles votantes, máis de centro,
que consideraron a etapa de diálogo en Euskadi unha traizón ou
unha perda de tempo. Zapatero,
implicitamente, admite o seu fracaso no gran tema político da lexislatura, a busca do fin dialogado da violencia. Con esa renuncia
espera manter a preeminencia
parlamentaria.
Obrigados a pactar
Unha preeminencia que se prevé
precaria, sexa o PSOE ou o PP
quen consigan o maior número
de votos. Para os populares é
fundamental obter un só voto
máis ca os seus adversarios. Mariano Raxoi vese hoxe máis capaz ca nunca de chegar a acordos
cos grupos minoritarios para
chegar a acordos de goberno. Esta convicción ten máis a ver coas
súas propias urxencias persoais
para salvar o seu liderado que
cos reais desexos da dirixencia
do seu partido, remiso a achegarse aos nacionalistas.
Para lograr esa maioría, no
PP están convencidos de que segue a ser fundamental a defensa
da “idea unitaria de España”,
verdadeiro valor político co que
buscan identificarse as siglas do
partido. A estratexia de Raxoi
desde a perda do poder no 2004

xirou en torno á necesidade de
amarrar o electorado máis fiel
denantes que abrirse a novos votantes. Unha vez conseguido o
obxectivo (o triunfo nas eleccións municipais blindou este
modelo), os conservadores pretenden lograr apoios de votantes
desencantados do PSOE e de vítimas da “bonanza” económica
dos últimos anos. Rematou, polo
tanto, o acoso ao goberno polo
tema da ETA. Con detencións
cada semana e o aleuto traballo
policial na detección de atentados, o terrorismo é patrimonio
agora dos socialistas.
Por primeira vez en toda a lexislatura, o PP critica a política
económica do goberno, xustamente pola fronte máis populista: a perda do poder adquisitivo
dos cidadáns. A suba das hipotecas e de moitos produtos de primeira necesidade (caso do pan
ou a carne) é o xustificante perfecto para se asañar co “optimismo” do equipo do ministro de
Economía, Pedro Solbes. De todos os xeitos, os populares aínda
non ofreceron unha alternativa
concreta para paliar estes desequilibrios.
Outro tema que cobrará importancia nestes meses na axenda do PP é a inmigración. A
constante chegada de estranxeiros en situación irregular é un tema que preocupa moito en zonas
de alta densidade de poboación,
caso da Comunidade de Madrid,
Levante ou Andalucía. A política
de inflexibilidade xa lle deu
substanciosos réditos no pasado
á dereita, como se comprobou no
caso de Madrid nas últimas municipais e autonómicas.♦

As minorías prefiren
o PSOE para pactar
Na carreira contra o reloxo do
PP por conseguir liquidar a vantaxe electoral que lle leva o
PSOE, dous son os principais
lastres. Por unha banda, nin sequera os votantes conservadores confían arestora nunha vitoria de Mariano Raxoi, sometido
a unha forte presión por sectores do seu partido que se están a
colocar a cobadazos na liña de
sucesión, prevendo un fracaso
electoral do galego en marzo.
Para moitos militantes e dirixentes populares estar catro
anos máis na oposición non é
un problema maior se se aproveita ese período para liquidar o
herdo de José María Aznar, moi
presente no devir do partido.
Pola outra, o PP terá moi
complicado conseguir socios de
goberno entre os partidos minoritarios. Do actual arco parlamentario, só Coalición Canaria

semella favorábel a unha avinza, logo da súa “reconciliación”
no goberno autónomo das illas.
É sabido tamén que CiU podería volver achegarse aos populares se estes modifican a súa
postura sobre o Estatuto catalán. Raxoi calcula que o acordo
é posíbel tendo en conta tamén
as propias necesidades dos nacionalistas cataláns. A coalición
que lidera Artur Mas é competencia directa dos socialistas en
Catalunya e os traballos de Josep Antoni Duran i Lleida por
converterse no socio de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid non callaron.
Se o PP lle ofrecese a CiU entrar no gabinete estatal e sacrificase algún dos seus dirixentes
máis antinacionalistas, se cadra
Duran e Mas arriscarían nese
achegamento para debilitar o
tripartito catalán.♦

Ladislau Dowbor, asesor de Lula
‘Cada territorio ten que administrar racionalmente os seus
recursos sen esperar polo Estado’
GUSTAVO LUCA

Ladislau Dowbor é asesor económico do governo de Lula e do movemento do Foro Social Mundial. Como economista traballou para programas de desenvolvemento das Nacións Unidas en Polonia, Portugal, Guiné Bissau,
Mongolia, Nicaragua e Sudáfrica. No de hoxe é profesor de economía da Universidade Católica de São Paulo.
Dowbor vén de publicar as versións en francés, inglés, polaco e español do seu libro biográfico O Mosaico Partido, a economia além das ecuações”. editado no Brasil por Voces (http://dowbor.org/libros.asp) Para visitar o
seu ex-compañeiro de traballo nas Nacións Unidas, Xosé Fernando Pérez Oia, viaxou recentemente a Vigo.
A desigualdade social segue a ser
o primeiro problema do Brasil.
Sen dúbida. Os datos son simples: o 10 por cento máis rico aprópiase do 40 por cento do produto
social. É un dos tres países con
maior desigualdade no mundo.
Outra forma de velo é que o 1 por
cento das familias máis ricas controla o 15 por cento do produto social mentres que a metade máis pobre, 90 millóns de persoas, posúen
o 12 por cento. Iso representa non
só unha inxustiza social senón un
problema de irracionalidade económica simplemente idiota. Ao incluírmos a base da poboación nos
procesos de consumo moderno dinamizamos a actividade de produción e o emprego. Ao facer chegar
renda a esas persoas faise posíbel
tornalas máis produtivas: van poder traballar e adquirir equipamentos. Esa concentración de renda paraliza polo tanto en boa parte o sistema tanto do lado do consumo
bloqueado como na capacidade
produtiva desas persoas.
A grande oferta electoral
do Partido dos Trabalhadores
era corrixir esa desigualdade.
No conxunto, os avances son
extremamente significativos e radicalmente novos: reciben a chamada Bolsa Familia 11 millóns de
familias que representan máis de
50 millóns de persoas dentro dun
país que ten 185 millóns. Nun segmento de gran pobreza como son

os pequenos agricultores familiaParte da esquerda denunres, o financiamento multiplicou cia que a maioría dos traballapor seis a través do programa cha- dores foi entregada por Lula á
mado Promatic que atinxe tres mi- vontade do mercado.
llóns de familias. A capacidade de
Son críticas simplistas e nececompra do salario mínimo aumen- sarias. Dun lado hai avanzos signitou un 45 por cento. As xubilación ficativos; doutro non queremos
públicas, que de sempre deixan na unha sociedade que sexa só un almiseria moitos traballadores, fo- go menos inxusta. Queremos unha
ron aumentadas
sociedade decennotabelmente pola
te. Iso implica reprimeira vez. A isducir o poder dos
Brasil
ten
to hai que sumar
latifundios e dos
programas especígrandes empresaa maior reserva
ficos coma o Prourios da industria
ni que obriga as do mundo de terras
agrícola así como
universidades prio poder dos intervadas a recibir aos agrícolas
mediarios finanalumnos que son
ceiros que cobran
sen
traballar.
ben clasificados
taxas de xuros
na escola pública. Millóns de persoas
anuais do 65 por
É un avanzo enorcento a entes xuríme na igualdade están acampadas á
dicos; nos físicos
de oportunidades.
é do 105 por cenbeiras
das
estradas
As avaliacións into. Iso cunha infladican que eses
ción do 3,5 por
porque non poden
alumnos que procento. E un sector
ceden da escola cultivar a terra”
bancario que ten
pública ocupan os
un comportamenprimeiros lugares
to absolutamente
nas universidades.
escandaloso se o
O cambio producido por esas me- comparamos con intermediarios
dias de redistribución, é enor- financeiros doutros países que non
memente significativo. O emprego son santos. Temos que avanzar na
tamén aumentou. Os avances fo- reforma agraria para superar unha
ron sen dúbida insuficientes pero situación sen sentido: parados,
son inmensos dende o ponto de persoas pasando fame e terra sen
vista da cultura política e econó- cultivar. Non é preciso ser doutor
mica do Brasil.
en Economía para imaxinar que

‘O

con estes elementos pode construírse algo intelixente. O Brasil
ten a maior reserva do mundo de
terras agrícolas sen traballar. Millóns de persoas están acampadas
á beiras das estradas porque non
poden cultivar a terra. O país avanzou moito no plano económico
mais acumulou un xigantesco atraso en termos sociais e políticos.
Coa Guerra Fría os avanzos económicos eran permitidos pero non
os sociais e políticos eran considerados penetración do comunismo.
Paulo Freire foi preso porque alfabetizaba. O atraso social que temos que recuperar é xigantesco.
Esa crítica dende a esquerda e moi
importante. Non podemos parar de
facer presión sobre este Goberno
para avanzar moito máis.
Está de acordo en que a reforma agraria, a gran promesa
electoral de Lula, foi paralizada?
Trátase dun problema de relacións de forzas. Lula di que a cuestión non é cánto queremos estar á
esquerda senón cánto podemos.
Para expropiar unha terra cómpre
probar que está subutilizada mais
correspóndelle ao xuíz local aprobar a aplicación da Lei da Reforma Agraria. Raramente un xuíz local deixa de ter boas relacións cos
propietarios locais. Ir por diante da
Lei? Iso é extremadamente complicado dentro das relacións de
forzas do Brasil. Doutra parte, o
Movimento dos Sem Terra, que
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está a facer un extraordinario traballo de concienciación e organización dos traballadores, relaciónase non só cos grandes propietarios agrícolas brasileiros senón tamén coas transnacionais agrícolas
(a Carghill International, a Bunge
etc.) que non están controladas polos grandes intereses agrícolas brasileiros. E agora a entrada extremadamente poderosa dos intereses
do etanol, xa que o Brasil ten auga
e terra e é potencialmente a maior
fronteira de expansión de biocombustibeis do planeta.
Nas Propostas que dirixe ao
goberno do Brasil xunto cun
grupo de economistas, aparece
a verba clave integración.
A miña visión é que temos que
traballar a dimensión territorial
dunha maneira articulada. Nós
aínda temos moi presente a visión,
herdada do século pasado, de que
a racionalidade económica dáse
dentro dunha empresa. A empresa
calcula, evita a errónea aplicación
de recursos, fai planos xestión e
organízase. Ora un territorio non
ten a concepción de uso intelixente dos diversos recursos. Se hai
xente da terceira idade interesada
en contribuír co seu traballo, recúsanos por estaren xubilados; aos
parados tamén non lles permiten
colaborar en tanto non haxa unha
empresa que lles dea emprego.
Facendo un paralelo entre mundo
empresarial e desenvolvemento
integrado, se cada concello e as
diversas localidades non se organizan de maneira intelixente para
asegurar os niveis de educación, a
dotación de auga, a dinámica cultural etc. non se percibirá a calidade de vida. Doutra parte, estamos
comezando a entender que organizar as actividades só no económico é unha visión que debe ser ultrapasada. As tensións producidas
polos desequilibrios sociais, o
aquecemento global e o esgotamento de recursos, colocan hoxe
na mesa con toda claridade a necesidade de a sociedade se administrar de maneira intelixente. Como non temos un mega-goberno
mundial que poña orden en todo,
eu traballo coa visión de que cada
territorio ten que administrar de
maneira racional os seus recursos
sen esperar que só o Estado resolva os problemas.
Como atinxir esa integración?
Deparámonos coa necesidade
de sistemas máis sofisticados de
xestión. Dun lado as empresas
deben dar lucro pagan impostos e
fan o que queren; doutro, o Estado representa intereses sociais.
Esas dúas representacións, produto do avanzo democrático, xa
non son suficientes. Precisamos
un sistema no que a democracia
non funcione cada catro anos
cando votamos senón co protagonismo diario dos cidadáns para
construírmos o noso contorno
máis democraticamente. Hai innúmeros exemplos internacionais de participación no que
as persoas comprenden que non é
só o espazo individual da vivenda a responsabilidade do Estado
e das empresas. A organización
dunha vida con sentido e calidade pasa por formas de organización social moito máis dinámicas. Nos países desenvolvidos, as
organizacións da sociedade civil
xa ocupan case un 10 por cento
da man de obra. Na América Latina é só un 3 por cento.♦
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Aquí fóra
Gordon Brown xa conseguiu poñer terreo por medio co estilo de goberno do
seu predecesor. Un cariz serio na vez do
careto irritante e dentífrico de Tony
Blair. Unhas modestas vacacións pagadas do seu bolso en Dorset, en troques de
deixar que as paguen millonarios e famosos mediáticos en lugares exóticos de
luxo caro e vulgar. Resposta inmediata e
sen excesos retóricos ás crises internas:
enchentes, glosopeda e demais.
O cansazo dos británicos coa política
virtual, tan marcado nos derradeiros tempos do blairismo, recibiu alivio que moito se agradece.
Até aí, todo ben. Mais en agosto comezaron a chegar, ou a se desvelar, algúns dos problemas que van poñer a proba se Brown pode ou quere marcar un
rumbo diferente no mundo da política de
poder mundial. Dixérase sempre que lle
faltaba experiencia nese terreo, despois
de dez anos de chanceler adicado aos
problemas económicos e financeiros. Algúns pensan que iso non lle impedía ter
as súas ideas de política internacional e
que, non tendo por que airealas, facía
ben en calar. Agora chegou o momento
da decisión, e vale a pena estar atentos ao
que decida, porque pode dicirnos moito,
non só da persoa de Gordon Brown, senón tamén da estrutura do poder mundial
hoxe e das limitacións que pode impor á
marxe da manobra dun goberno que aínda conta ou debe contar no mundo.
Primeiro, o Iraq. O progresismo antiestadounidense, sobre todo noutros países, porque no que Brown goberna é
máis difícil criarse ilusións, esperou de
Brown que se distanciase de Washington
e retirase forzas do Iraq (e de Afganistán). A cousa non vai ser doada, e se se
fai, abrirá outros problemas.
Na última semana de agosto, Brown
foi atacado nos Comúns polo voceiro conservador de Defensa, Liam Fox, e fóra,
nos Estados Unidos, por un asesor moi autorizado do presidente George Bush, Frederick Kagan. A crítica dos dous vai cara
ao mesmo fito: O Reino Unido aforra de
máis na defensa e deixa moi fracas as súas
forzas no Iraq, coa conseguinte sobrecarga
para as forzas do seu aliado estadounidense. Visto que quen freou unha e outra vez

Camiñar cara ao leste ou navegar cara o oeste? Neste dilema bandea a nosa incipiente,
contraditoria e tímida política exterior.
Tras a dimisión presentada polo secretario xeral de Relacións Exteriores,
Santiago Gómez Reino, as relacións exteriores semellan ao pairo de novos ventos,
na espera do novo temoneiro, Xulio César
Fernández, chegado do seu actual destino
en Brasilia.
Mudar dun experto en temas de cooperación europeos a un experto en temas
latinoamericanos vai máis alá dunha mera
casualidade biográfica profesional. Marca
un novo rumbo para a acción exterior de
Galicia, sinalado dende a presidencia.
Acompañar cunha política fluída e coherente as inequívocas tendencias mundiais que cada día están a estreitar relacións xa non é cuestionábel. Foi discutido
durante a vertebración inicial das institucións autonómicas, pero xa mergullados
no século XXI, poucos son os argumentos
nos que basear restricións que lles poñan
fronteiras normativas ás posibilidades de
xerar benestar a través do exercicio da acción exterior.
Levar á normalidade política o que se
fai acotío nos ámbitos da cultura, información, empresa, universidade, sindicatos, cooperación, empresa... é unha necesidade inadiábel.
Razóns polas que América Latina debe ser un obxectivo prioritario non faltan:
Na outra beira do Atlántico dispomos do
inxente capital humano relacional que

Gordon Brown e
o final das vías
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

‘Se Brown decide retirar as tropas satisfará boa parte
da opinión, pero haberá que ler esa retirada
como primeiro paso para un novo posicionamento
exterior do Reino Unido”
o gasto militar, con moita forza nestes
anos pasados, foi Gordon Brown desde o
Tesouro, a acusación vai contra el. Crese
ou non crese Brown na guerra, a opinión é
moi sensíbel a que se deixe sen o debido
apoio aos soldados e a que a morte de tres
rapaces no Afganistán por unha bomba
lanzada desde un avión estadounidense
chamado para apoio dos británicos en terra
poda deberse a que non se lles comprou o
equipamento que podería ter evitado o desastre. Ese equipamento, que permite que
no avión vexan exactamente o mesmo que
ve o coordinador que desde terra pide axuda, existe, pero é moi caro.
A incomodidade dos militares con

esa situación pode reforzar o argumento
dos políticos para a retirada das tropas,
que satisfaría os contrarios á guerra, que
non son poucos. Pero ese razoamento
non se lles escapa aos críticos que falan
desde o aliado, que os mira como escapatoria. Kagan advírteo e, o que certamente parece arrogancia, acrecenta que
hai outro factor que contribúe á impopularidade da guerra: a excesiva prudencia
das tropas británicas en Basora que, para
non provocar aos insurxentes, case que
non saen dos cuarteis. Cousas fortes para dicir, pero que foron ditas.
Se Brown decide retirar as tropas satisfará boa parte da opinión, pero haberá

Crónicas do mundo

Europa ou América?
LAUDELINO PELLITERO
significa a nosa diáspora, de profundos nificativas exportacións a América Latina
vínculos históricos e dunha estreita rela- medraban un 37 por cento e as importación e cooperación entre os ámbitos da cións nun 94 por cento.
cultura e a universidade. Dende hai tempo
Significativos datos os do precario inun grupo de profesiovestimento galego no
nais traballa asiduaestranxeiro que sitúan
mente en estreita relaa América Latina coara a América Latina mo principal destino
ción coa Presidencia,
para que o incerto funosa internacionavai o 45 por cento dos da
turo da faraónica Cilización. Cara a Amédade da Cultura estea investimentos exteriores rica Latina vai o 45
conectado coas vanpor cento dos investigardas culturais de galegos. Porcentaxe moi mentos exteriores gaAmérica Latina que
legos. Porcentaxe moi
se pretenden proxec- superior ao 31 por cento superior ao 31 por
tar a Europa.
que se dirixe caque se dirixe cara á área cento
Tamén a excesiva
ra á área económica
concentración das reda UE. Números que
económica da UE”
lacións comerciais
contrastan substancon Europa fan nececialmente coas cifras
saria a diversificación
dos investimentos do
xeográfica das relacións comerciais... Nos conxunto do Estado que se centran nun 59
seis primeiros anos do novo século a por- por cento na UE, e sitúan a América Laticentaxe de exportacións da economía ga- na a gran distancia co 21 por cento.
lega que se focalizaban na UE, caíron do
Sinais que apuntan á pertinencia de de80 ao 70 por cento, mentres as pouco sig- dicar boa parte dos esforzos a estreitar re-

‘C

que ler esa retirada como primeiro paso
para un novo posicionamento exterior do
Reino Unido. Pensarán moitos que o segundo paso sería unha maior identificación co proxecto europeo. Pero ese é outro dos problemas destas semanas. Aumenta sen relanzo a presión dunha grande parte do Partido Laborista, e xa non
digamos a resistencia da oposición, a que
o Tratado que veu reemprazar a malfadada Constitución Europea sexa aprobado
polo Parlamento e non sometido ao plebiscito que o laborismo prometera solemnemente, sen que Brown discrepara
niso de Blair. Hai que salientar que é forte tamén, como se revelou nestes días, a
oposición dos sindicatos, que chamará a
atención a quen crean na Europa “social”, pero que indica como vai emerxendo en sectores da esquerda a crenza de
que a escolla entre Washington e Bruxelas é unha escolla entre proxectos hexemónicos declarados ou hipócritas.
A publicación, tamén nestes días, do
orzamento da Unión Europea para 2008
provocou análises da súa repercusión, moi
preocupante, no bolso dos contribuíntes
británicos. 63 millóns de libras para propaganda cinematográfica do ideal bruxelense
son moitos millóns cando se está cortando
o gasto público en necesidades básicas de
saúde e educación dos británicos.
Se Brown se retira do Iraq satisfará os
adversarios da guerra. Probará as súas
credenciais de independencia de Washington, en claro contraste con Blair. Se
admite que non fai falta o plebiscito sobre
a constitución disfrazada de tratado, perderá a confianza na súa sinceridade democrática. E os máis avisados verán seguramente que as dúas políticas non prexudican en nada, a longo prazo, ao bon entendemento atlantista. Descontado que
non hai terceira vía no social, semella que
tampouco hai terceira vía no internacional. Talvez haxa que esperar para velo
até que se definan os enfrontamentos hexemónicos e as alianzas tácticas necesarias nun mundo en que os bloques asumiron e potenciaron os anceios imperialistas, tan deostados, das vellas nacións.♦
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA é membro
do Consello Asesor do IGADI

lacións con América Latina, pero que invitan a repensar a orientación das prioridades. Non semella atinada a persistente política dos institutos de Promoción Económica destinados a procurar investimentos
provenientes de América Latina. Entre
2000 e 2005, tan só representaron o 2 por
cento do total, pola contra, non existen
planos xenéricos que acompañen a demostra vontade da pequena e mediana empresa galega por priorizar cara a esta área xeográfica a súa internacionalización.
América e Europa deben continuar
sendo rutas prioritarias das relacións exteriores, sen esquecer a nosa vantaxe comparativa idiomático-cultural para estar insertos no mundo lusófono e as grandes
tendencias que situan a Oriente como destino necesario.
Pero precisan rigor, coherencia, criterios éticos e políticos, perseveranza e
transparencia. Necesitan delimitar prioridades e grandes liñas que sexan compartidas tanto nas entrañas do goberno bipartito, como polos axentes públicos e privados que acompañan o goberno na nosa
internacionalización. Reclaman coordinación nas accións e recursos que fornecen
os diversos departamentos ou consellarías. Requiren de ambiciosos obxectivos
que conxuguen a creación de riqueza en
beneficio mutuo, con políticas que promovan a xustiza social, que combatan a
iniquidade, que protexan o ambiente ou
que avancen no progreso social solidario.
Non é pouco!♦
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Máis de 50.000 mercenarios traballan no Irak, a maior parte de países pobres

Carne de canón a 1.000 euros por mes
de obra mundializada cunha escala salarial que é metáfora da
desigualdade mundial. Un mercenario que proceda da Forza
Delta do exército dos EE UU cobra 300.000 euros anuais con
quendas de 60 días de servizo seguidos e posterior descanso de
30. Un ex militar inglés, español
ou italiano con coñecementos de
enxeñaría ou telecomunicacións
En agosto morreron 84 soldados recibe unha paga de 150.000 euestadounidenses. Desde o come- ros. Ex militares salvadoreños,
zo da invasión faleceron 3.750 sudafricanos, colombianos, inmilitares. Ninguén sabe a ciencia dios, peruanos, ucraínos ou chicerta cantos mercenarios caeron lenos cobran 1.000 euros ao mes.
O sistema de recrutamento é
nestes anos. As estimacións das
organizacións de análise interna- sinxelo. Compañías como Blackcional oscilan entre os 500 e os water ou Triple Canopy crean fi800 mortos, cadáveres que vol- liais en países pobres con “excedente” de persoal
veron aos seus
militar, caso de ID
países sen docuSystems en Comentación nin inceptan seguros
lombia. A través
demnizacións pade vistosos anunra os seus famide vida con
cios na prensa
liares.
ofrecen contratos
O goberno ira- cláusulas tales
de fantasía para as
quí recoñece que
no seu solo traba- como que a empresa depauperadas economías locais.
llan 236 empresas
Os seleccionaprivadas dedica- contratante non se
dos asinan condidas á seguranza,
responsabiliza
da
cións leoninas:
200 delas non teñen licenza nin morte do contratado. acóllense á lexislación laboral dos
declararon oficialestados norteamemente as súas funricanos de Virgicións pero gozan
nia ou Maryland
de impunidade
por dependeren directamente da (ineficaz para estranxeiros que nin
administración estadounidense. pisaron chan estadounidense),
Non en van, a meirande parte des- aceptan seguros de vida con cláutas firmas ten ou tivo nos seus sulas tales como que a empresa
consellos de administración altos contratante non se responsabiliza
cargos do gabinete de George da morte do contratado e que a faBush, caso do vicepresidente no milia non cobrará nada se o soldaxigante Halliburton, con filiais en do é abatido fóra de horas de ofisectores tan dispares como a co- cina ou en instalacións distintas ás
locación de tubos e canos ou a de- marcadas pola compañía (criterios
fensa dos fortes da tropa nortea- confusos cando a actividade principal destes traballadores é de camericana fóra de Bagdad.
Segundo o informe de José rácter militar).
En Colombia, 35 ex mercenaLuis Gómez del Prado para as
Nacións Unidas, máis de 50.000 rios denunciaron a Triple Canopy
mercenarios traballan arestora no por estafa logo de descubriren
Irak. As súas funcións van desde que as condicións pactadas non se
a escolta de obras ou altos cargos cumprían en chegando a Bagdad.
de empresas ou institucións a tra- No contrato ofrecían 2.700 euros
ballos de combate contra a insur- e residencia. No Irak durmían até
xencia con “tácticas a medida”, 10 persoas no mesmo cuarto duncaso de “prevención de guerrilla ha tenda de campaña e o seu solurbana” ou “asasinatos selecti- do era tres veces menor.
Este fluxo de man de obra é
vos”, epígrafes que estas compañías lle ofrecen como paquetes clandestino e descontrolado. Os
“técnicos” ao Ministerio de De- países “exportadores” de merfensa. O seu labor é tan escuro cenarios non teñen cifras ofique incluso o xefe de Operacións ciais sobre o número de contraMilitares do Ministerio do Inte- tados e as empresas intermediarior iraquí, Mohamed Niama, rias desaparecen ao cabo dun
acusou estas corporacións de es- mes, facendo invisíbeis os seus
taren implicadas en actos de te- responsábeis.
Para impedir que se increrrorismo, “atribuídos nos medios
mente o número de soldados prioccidentais a grupos iraquís”.
O incremento de “traballado- vados procedentes de países subres” de exércitos privados foi pare- desenvolvidos, as Nacións Unillo ao aumento do orzamento para das reforzaron o Convenio Intera guerra. No 2001, os EE UU gas- nacional contra o Recrutamento
taban en Defensa 300.000 millóns de Mercenarios, mais a día de
de dólares, hoxe a partida é de hoxe países como Chile non o
455.000 millóns. En paralelo, os subscribiron. Concretamente,
beneficios recollidos pola maioría deste país proceden gran parte
das empresas de seguranza medra- dos denominados “oficiais horon unha media do 10 por cento. rror”, ex militares e ex policías
do réxime ditatorial cuxas funcións en centros de detención exO salario do medo
traoficiais seguen a ser un misteOs mercenarios do Irak son man rio oco cuberto con rumores.♦
CÉSAR LORENZO GIL
Máis de 50.000 mercenarios gañan a vida no Irak como escoltas ou combatentes contra a insurxencia. A meirande parte
deles proveñen de países pobres e os seus salarios son 20
veces máis baixos dos que perciben os xefes das empresas estadounidenses que os contratan.

A
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A expectación polo ciclismo
sorprende os organizadores, enfrontados á UCI por causas comerciais

Alento galego para unha volta ferida
CÉSAR LORENZO GIL
Nun momento no que a Unión Ciclista Internacional (UCI) puxa
cos organizadores das tres grandes carreiras polo control dun deporte ferido, a inesperada acollida cidadá ás etapas en Galiza
abre unha fírgoa de esperanza.
En agosto a organización da Volta a España calculaba que as audiencias televisivas da proba de
setembro poderían caer aos seus
mínimos históricos por mor dos
continuos escándalos de dopaxe
que azoutaron, sobre todo, o
Tour de Francia deste ano. Considerábase que o ciclismo perdera case definitivamente a capacidade de enganchar unha afección
que vive permanentemente esperando que o seu ídolo acaba defenestrado ao demostrarse ou
sospeitarse que consumiu algunha substancia prohibida.
Mais a saída de Vigo e as demais etapas consumidas até o
momento contrariaron aquelas
perspectivas. A Volta en Galiza
congregou unha enorme cantidade de xente, especialmente por
dous motivos. Por primeira vez,
Galiza conta cun equipo profesional propio que xungue o público cos corredores. Sempre se
dixo que unha das maiores feblezas do ciclismo é a incapacidade
de enlazalo a unha afección dun
territorio concreto porque as escuadras profesionais teñen un nome comercial e unha sede, sen
maior relación coa sociedade.
Sen masa social que os apoie, os

Óscar Freire celebra a vitoria na etapa con final en Santiago.

equipos foron pasto de ataques
que serían impensábeis en deportes si arraigados, caso do fútbol.
Para diminuír esa distancia, hai
anos que os equipos buscaron patrocinios e vinculacións con comunidades autónomas. O Karpin Galicia segue esa filosofía, non só coa
denominación senón coa aposta
por valores ciclistas propios. Estes
xestos agradeceunos o público.
O impulsor máximo do equipo, Santiago Domínguez Olveira

nos seus tempos de director xeral
para o Deporte, foi consciente
sempre de que nese despegue do
Karpin Galicia era fundamental
buscar un escenario axeitado.
Comezar a carreira en Vigo, cidade na que ten a sede a empresa
patrocinadora, foi o mellor xeito
de levar a xente á rúa, berrando a
prol dos galegos mais tamén dos
corredores en xeral, moi atormentados por unha sospeita
constante e moitas veces inxusta.

A.G . N .

Se a todo iso lle sumamos a
presenza de Óscar Pereiro (gañador non recoñecido do Tour
2006) no pelotón como líder moral e anfitrión de todos os equipos, o éxito parecía asegurado na
resurrección da volta en Galiza,
nove anos despois.
Duelo a morte
Gran parte da responsabilidade
do enrarecido ambiente no que

vive o ciclismo hai que buscala
no duro enfrontamento entre a
UCI e os organizadores das tres
grandes carreiras (Tour, Giro e
Volta a España) por razóns eminentemente comerciais e de liderado. A UCI amparouse na estrita
loita sen cuartel contra a dopaxe
para tombar os líderes e gañadores destas probas con procedementos pouco claros e unha doutrina de limpeza deportiva imposíbel de aplicar noutros deportes
(controis por sorpresa, expulsións
baseadas en sospeitas e non en
probas reais). En realidade, os
ataques teñen a ver co desexo de
debilitar a estrutura económica
dos grandes premios, con golpes
estratexicamente pensados para
causar o meirande dano posíbel.
Proba disto foi a exclusión para o
mundial de Stuttgart de Alejandro
Valverde ao considerar que o corredor murciano estaba implicado
na Operación Puerto da Garda Civil contra a dopaxe. O nome de
Valverde, pola contra, non figura
no sumario deste proceso.
Anunciar que Valverde non estará no mundial xusto no momento de iniciarse a Volta foi un golpe
tan baixo que incluso Miguel Indurain, membro da directiva da
UCI, criticou a medida duramente.
Outros ciclistas, como Óscar Freire, consideran que os corredores
son vítimas dunha guerra que os
quere liquidar como deportistas.
Ese duelo entre a UCI e os
xestores do gran montante publicitario do ciclismo ameaza especialmente a Volta. O organismo xa
insinuou que podería reducirse a
dúas semanas o percorrido (co
que deixaría de considerarse unha
“grande”). Como medida de presión, favoreceu que as voltas a
Alemaña e Polonia coincidisen no
inicio e no final da volta española,
creando un calendario alternativo
moi atractivo para moitos corredores que poderían optar por correr dúas probas mellor ca unha.♦

Ánxela Bugallo,

conselleira de Cultura
Caamaño premiado por
Un vulto sospeitoso

‘O que teño claro

O escritor Adolfo Caamaño foi o gañador
do II Certame de Novela Curta do Concello do Valadouro pola obra Un vulto sospeitoso. O xurado, presidido por Euloxio
Fernández Sampaio, valorou a maneira de
construír unha historia sobre a base dun
tema cotián como o alcolismo, as referencias literarias e históricas e o vocabulario, co que o autor casa a dureza da
realidade abordada cun léxico culto. O
galardón, cunha dotación económica de
mil euros, súmase ao premio de poesía ‘María Mariño’, que recibiu este mesmo ano.♦

é que investir en
cultura é investir
no desenvolvemento

Hendaya, mon amour.

eses investimentos foron
fonte de avance económico
e da sociedade.
A cultura é a que fai
evoluír á especie
humana, a cultura
galega tamén debe
ter esas capacidades
e imos darlle
esa plataforma.
Fariámolo doutra
maneira se fose
posíbel, pero o
que temos que
conseguir é
que a Cidade
da Cultura
sexa unha
plataforma
de proxección
internacional
da cultura
galega”

Festival de teatro
no Carballiño
Dende o 3 e até o 7 de setembro celébrase no Carballiño o Festival de Teatro Galego. O xoves 6 representarase o musical
Hendaya, mon amour, de Bacana e o
venres 7 terá lugar a gala de entrega dos
Premios FETEGA. O festival está organizado pola compañía teatral Nove Dous
do Carballiño e pola empresa Arteficción de Ourense. En paralelo ao desenvolvemento do festival será posíbel visitar na sala de exposicións do Centro
Multifuncional unha mostra sobre a celebración dos 125 anos do teatro galego.♦

O grupo Hidrogenesse actuará no CGAC,
en Compostela, no que se presenta como
o primeiro concerto da banda en Galiza.
A súa música inaugurará a mostra Cuestión xeracional, comisariada por Carlos
Urroz e que permanecerá aberta até o 4 de
novembro. Hidrogenesse, formado por
Carlos Ballesteros e Genís Segarra, defínense como “art-rock electrónico, compositores de cancións pop populistas”. A
mostra reúne a obra de artistas como Darren Almond, Manu Arregui, Slater Brandley, Candice Breitz e Angela Bulloch.♦

PEPE FERRÍ N / A . G . N .

Concerto de
Hidrogenesse no CGAC
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da sociedade.
A xente ten que darse
conta de que en Galiza
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Versos para recuperar a memoria
Máis de 12.000 persoas reúnense en Salvaterra
no Festival de Poesía do Condado
M. BARROS
Baixo o lema “ajustiçar a historia, ganhar dignidade” celebrouse en Salvaterra do Miño do 30 de agosto ao 1 de setembro a XXI
edición do Festival da Poesía do Condado, a festa poética que organiza anualmente a Sociedade Desportiva do Condado e que este ano fixo da memoria histórica o seu principal motor. Resoou
con forza o discurso do historiador Dionisio Pereira, que denunciou “os atrancos e as intimidacións que sofren os colectivos e os investigadores que traballan na recuperación da memoria histórica”. Máis de 12.000 persoas reuníronse nas murallas de Salvaterra para escoitar os versos dos poetas Marica
Campo, Delmar Maia Gonçalves, Daniel Salgado, Celso Álvarez
Cáccamo, e Ana Romaní, entre outros, e os concertos de Obrint
Pas, Galegoz, Marful, Mercado Negro, Dany Silva e Peste&Sida.
Sen perder a esencia, pero
abríndose a novos ámbitos dentro da poesía, celebrouse o pasado fin de semana en Salvaterra
de Miño o XXI Festival da Poesía do Condado, unha edición
que estivo dedicada á recuperación da memoria histórica. Esta
edición, que vén rodeada polas
denuncias contra historiadores,
as trabas para a investigación e
ataques contra os monumentos
en memoria de asasinados polo
réxime franquista acontecidos
neste último ano, quixo render
ademais homenaxe a todos
aqueles que loitaron pola liberdade e pola democracia.
O historiador Dionisio Pereira, autor do limiar do libro
que recolle a antoloxía poética
desta edición, abriu o recital do
sábado cun discurso duro. O historiador denunciou “os atrancos
e as intimidacións que sofren os
colectivos e os investigadores
que traballan na recuperación da
memoria histórica dos vencidos”, e que “están a medrar nos
últimos tempos, quen sabe se influídas polas belixerantes declaracións do líder do PP, Mariano
Raxoi”. Pereira recordou, neste
senso, as denuncias sufridas polo escritor Alfredo Grimaldos,
autor da obra La sombra de
Franco en la Transición, levadas a cabo pola familia do que
fora ministro de Gobernación
Juan José Rosón e a demanda de
conciliación contra o arqueólogo Alfredo González Ruibal, por
cualificar a Manuel Gutiérrez
Torres, ex alcalde falanxistas de
Cerdedo, de “presunto asasino”.
Tamén fixo mención na súa intervención ás trabas que a investigadora Victoria Rodríguez atopa en Ponteareas no seu traballo
sobre o devalar da Sección Feminina da Falange de Ponteareas. E advertiu de que “a dura
carreira de obstáculos para desentrañar a dor e a miseria esparexidos por toda parte tras o esfarelamento da II República, remata en máis ocasións das debidas cos humildes monumentos
antifranquistas esnaquizados”.
O historiador rematou o seu discurso reivindicando “un tratamento comprometido das homenaxes ás vítimas do franquismo
na Galiza, para non caer nunha

mera reparación familiar ou en
visións nas que predomine a
nostalxia e o ritual”.
Xa no recital, que foi presentado pola compañía de teatro
Chévere, Marica Campo recordou a través dos seus versos a
Alexandre Bóveda e a Anxel Casal, mentres que o mozambicano
Delmar Maia Gonçalves fixo unha fonda defensa da liberdade.
Tamén participaron no recital
Daniel Salgado, Manuel Outeiriño, Raida Rodríguez, Ana Romaní, Lucía Novas, Celso Álvarez Cáccamo e Celso F. Sanmartín entre os autores galegos e Pedro António Ribeiro de Portugal.
Do País Vasco achegáronse o
Xabi Borda e Jon Benito e de
Cataluña Pau Gener Galin, que
fixo unha intervención na que
mesturaba poesía e música.
Novos terreos poéticos
O festival explorou por primeira vez este un xénero que está a
dar pasos decididos: videopoesía. O xoves 30 presentáronse
diversos traballos con este carácter que se están a realizar en
Galiza. Ían asinados por María
Lado, David e Estevo Creus,
Cuco Pino, Lara Bacelo e o
Colectivo Alg-a.
“O festival é un ente vivo”
explica Manuel Soto, un dos
organizadores, e como tal “está
sempre aberto a experiencias
novas”. Como el mesmo apunta, é posíbel que o festival continúe en vindeiras ocasións por
esta nova vía de expresión.
Máis que poesía
En paralelo aos recitais e aos
concertos, desenvolveuse a feira, unha pequena mostra de cómo respiran algúns dos colectivos sociais, culturais e políticos
que están a desenvolver a súa
actividade tanto en Galiza como no Norte de Portugal. Nesta
edición déronse cita máis dunha trintena de colectivos.
Durante tres días permaneceron abertas diversas mostras,
como a dedicada ao periódico
A Voz do Condado ou a itinerante O Barco da memoria. Tamén se puido contemplar a
obra de Sarai Fernández Mar-
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qués, Clara Salamanca, Erica
T. Fresco, Cora Vidal, Delia
Rodríguez Vilavedra e Mª José
Sentí Estébanez.
No apartado audiovisual
pasáronse o documental A casa
de Lola de Andrés, de Olalla
Sendón e as curtas gañadoras
na pasada edición do Festival
de Cans.

O cartel de “non hai billetes” pendurouse na billeteira da
Noite Portuguesa que se celebrou nas Covas de Dona Urraca e na que a voz de Filipa Pais
foi a protagonista. Malia que
Portugal vén tendo todos os
anos unha destacada presenza,
a organización quíxolle conferir nesta ocasión especial im-

portancia ao país veciño polo
que significou para moitos galegos, punto de partida de exiliados e de emigrantes.
A organización do festival
fixo unha valoración moi positiva desta XXI edición, atendendo tanto á participación do
público como á calidade poética e musical.♦

Peste & Sida e Obrint Pas, os mellores
A outra cara do Festival da poesía do Condado volveu ser a
música. Un cartel que combinou artistas galegos, cataláns,
portugueses e caboverdianos
conseguiu encher nos dous días
de concertos o recinto das murallas, un escenario no que por
primeira vez se desenvolvía o
festival. En total máis de oito
horas de concertos nos que os
artistas conseguiron acadar unha conexión especial co público, dende Galegoz, a banda liderada por Marcos Payno, cos
temas do seu primeiro traballo
Revolution Dance como pasaporte, que fixeron saltar dende
a primeira hora do venres aos
asistentes, até a elegancia de
Marful, que achegaron ás murallas un repertorio que bebe da
música de baile dos 50.
Pero dous foron os grupos
que brillaron con luz propia. Un
deles achegouse dende Portugal, coa seguridade que dan
máis de vinte anos sobre os escenarios. O seu nome é Peste &
Sida. A banda de rock lusa conseguiu electrificar o ambiente,
como fan os vellos rockeiros,
repasando os temas máis destacados da súa discografía e presentando en Galiza as cancións

do seu novo traballo Cai no Real. Foi o venres 31, uns momentos antes de que saísen ao escenario os músicos de Obrint Pas.
Hard core, reggae, ska, folk e
unha boa dose de compromiso
social. Esta foi a proposta desta
nova pero consolidada banda
valenciana. En Salvaterra interpretaron temas de Benvingut al
paradis, o seu sexto disco, un
traballo que veñen de presentar
e que se publica despois da xira
Internacionalista tour 2006,
que o levou por países de toda
Europa e por Sudamérica.

A noite do sábado baixou
en decibelios e gañou en intimismo. Despois da actuación
de Xarín, das intervencións poéticas e do concerto de Marful,
o reggae encheu o recinto da
man dos portugueses Mercado
Negro. A noite pechouna Dany
Silva, un dos artistas consagrados da música de Cabo Verde,
que repasou algúns dos temas
cos que acadou este recoñecemento. Dany Silva foi un dos
primeiros caboverdianos en espallar a música da súa terra polo mundo.♦
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Os meus
diarios
RAMIRO FONTE

C

onfeso que son un
devoto lector de diarios.
Como sucede con
outros xéneros supostamente
periféricos, achegueime a eles
polo desinterese que en min
suscitan as novelas escritas
sen prosa ou, aínda peor, en
mala prosa. A literatura inglesa, que presume de fundadora
de xéneros, reivindica os de
Samuel Pepys. Existe un Londres do século XVII reinventado por Pepys, da mesma
maneira que existe un Londres
do XVIII planificado por outro
diarista secreto: Boswell, o
mesmo que biografiou a
Samuel Johnson.
Deixando á marxe
gloriosas excepcións, a novela
do século XX, a diferenza da
do XIX, non comparece como
testemuña das grandes
catástrofes históricas. Si a poesía. Incluso, por paradoxal
que poida parecer, a poesía lírica. Ben pola contra, na
lectura dos grandes diarios
asistimos á reconstrución de
épocas históricas que,
fatalmente, tiñan a apocalipse
como cadro de fondo. Ernst
Jünger deixounos nos seus un
exemplo de obra magna, mestra e humilde a un tempo. Pero Jünger reescribiu as
páxinas bélicas, desde París ó
Cáucaso, traballando as ideas
e o estilo. Non logro afirmar
se todo diarista ten en mente
un posible lector. Imaxino que
tanto Victor Kemplerer coma
Mihail Sebastian, copistas dese mesmo tempo tráxico, tiñan
de abondo con sobrevivir.
Eles, e as follas. O escritor
que queira cultivar o xénero
apaixonante do diario debe escribir rápido como quen pinta
unha acuarela en prosa. Pero
debe presentarse disposto a
corrixir, a precisar, a limpar o
estilo sen magoar a levidade
rítmica. A técnica do diario
pode resultar valiosa para
estruturar unha desas novelas
sen novelismo ou cun novelismo diferente. Así procedeu un
dos meus escritores portugueses de cabeceira, o bo de Raul
Brandão. Fíxoo en Humus,
ese estraño poema en prosa,
en boa prosa, que os lusitanos
cultos queren ler como unha
das súas grandes novelas do
século XX, unha novela do
Miño, por certo. E o grande
prosista da Renascença fíxoo
tamén nos tres volumes da súa
autobiografía, e nese
impresionante libro de viaxes
As ilhas desconhecidas.
Confeso unha cousa. Pouco despois de chegar a Lisboa
comecei un diario en clave
persoal. Como unha secreta
homenaxe a esta cidade. Un
diario pudoroso, sen segredos.
Envellecerá comigo. O mellor
da nosa obra son eses libros
que non lograremos corrixir
nin para clarificalos perante
nós mesmos. Aínda ben. O hipócrita lector mancha case todo o que toca.♦

Vigo e A Coruña últimas paradas Só
da Festa dos Axóuxeres
Doraemon
Nela actúan músicos participantes no disco
Cantos de Arrolar para mulleres embarazadas

M.B.
Despois de congregar a preto de mil persoas en Compostela, a
Festa dos Axóuxeres chega ás cidades de Vigo e A Coruña para promover a transmisión familiar do galego. Mercedes Peón, Xabier Díaz,Uxía Senlle, Miguel de Lira e o Mago Romarís serán os encargados de poñer música e maxia ás tardes do
6 e do 8 de setembro, respectivamente. A iniciativa enmárcase dentro da campaña Xeración E logo!, impulsada dende a
Secretaría Xeral de Política Lingüística, que está a agasallar
ás mulleres embarazadas cun disco titulado Cantos de Arrolar.
A Praza da Estrela, en Vigo,
acolle o xoves 6 de setembro a
partir das 7 de tarde, a segunda
Festa dos Axóuxeres, un evento
aberto e gratuíto dirixido especialmente a pais e cativos. A vocalista e compositora Mercedes
Peón e o interprete Xabier Díaz
porán a música nun acto que estará presentado por Miguel de

Lira e que contará ademais coa
maxia do Mago Romarís.
A de Vigo é a segunda cita
dunha iniciativa posta en marcha pola Secretaría Xeral de Política Lingüística que persegue
promover a transmisión do galego dentro das familias e que
se enmarca dentro da campaña
Xeración E logo! A primeira das

tres festas programadas celebrouse en Compostela o pasado
4 de agosto e congregou perto
de mil persoas. Alí actuaron os
membros de Luar na Lubre e
Espido, a proposta musical máis
intimista de Guadi Galego e
Guillermo Fernández.
A última de todas elas terá
como escenario a cidade da
Coruña. Os Xardíns de Méndez
Núñez acollerán as actuacións
de Xabier Díaz e de Uxía, que
se desenvolverán tamén a partir das 7 da tarde.
As Festas dos Axóuxeres
poñen en escena a música recompilada no disco Cantos de
Arrolar, que recolle temas da
música tradicional de berce interpretadas por algúns dos grupos e dos interpretes máis destacados do panorama musical
galego. O disco, cuxa edición
se presenta como un dos eixes
centrais da campaña de Política
Lingüística, está a repartirse
como agasallo a todas as mulleres embarazadas.
A campaña, que persegue
recuperar a transmisión familiar entre pais e fillos, inclúe
ademais do disco de nanas toda
unha serie de ferramentas dirixidas ás xestantes con información, consellos, un pequeno caderno de embarazo e xogos de
iniciación. A canle de distribución deste material está a ser a
rede de hospitais e de centros
de saúde primaria do Servizo
Galego de Saúde.♦

fala
en galego
M.B.
Doraemon e o dinosauro
pequeno é o único filme
para cativos dobrado ao
galego que se pode ver
nas salas comercias do
país e o primeiro de todo
o 2007. Así o denuncia
Mocidade pola Normalización Lingüística, a
sección xuvenil da Mesa
e recorda que deste xeito
se están a incumprir os
obxectivos marcados polo Plan Xeral de Normalización
Lingüística,
aprobado por unanimidade no Parlamento de
Galiza no 2004. No plan
especificábase que se
promovería “a dobraxe
ao galego de polo menos
10 filmes anuais, de entre os que presenten
maiores expectativas comerciais”.
Neste sentido, a organización convidou á Secretaría Xeral de Política,
que financiou a dobraxe
ao galego da fita de Doraemon, a que sigan traballando nesta liña. A pesar
de que aplaude esta dobraxe, a Mocidade pola
Normalización Lingüística considera “claramente
insuficiente un filme en
galego por ano”.♦
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O regreso
do xabaril

Existencialismo en tren e barco
Raquel Miragaia publica Em tránsito
Título: Em tránsito.
Autora: Raquel Miragaia.
Editorial: Difusora de Artes, Letras e Ideas.

Tránsito, movemento, itinerancia son consubstanciais á emoción, á emoción en forma de
melancolía, fica atrás o co- Raquel
ñecido mais
acompáñanos Miragaia
a c a l o r d a consegue
lembranza. O que a
t r á n s i t o é lectura de
aprendizaxe. cada unha
O tránsito é das historias
aprendizaxe? nos
Sempre o que
chega, o novo, interese,
é sinónimo de sen
descoñecido? tampouco
A lectura deste ter que
volume que botar man
hoxe comenta- do recurso,
mos propón e fácil,
axuda a meditar sobre estas da tenrura.
preguntas,
porque foi elaborado coma unha sorte de indagación narrativa sobre elas e,
finalmente, sobre o sentido da
vida. Convén lembrar que Raquel Miragaia é autora daquel
Diario comboio que fora editado por Laiovento (2002); é útil
lembralo porque xa nel se ve
un achegamento a estas preguntas existenciais, nun formato narrativo (novela), desde
presupostos diferentes (á sombra d´A montaña máxica) e con
conclusións que tampouco podemos considerar de todo semellantes. Estas historias xa
non nos remiten como daquelas ao fantástico, ao imaxinario, aínda que ambos non desaparecen totalmente e cando están presentes son unhas das
poucas ás liberadoras que poden soerguer o ser humano.
Pensar no símbolo, a vida
como tránsito, é case tanto como remontarse aos comezos da
literatura, exactamente igual
que o existenciaismo é moito
máis antigo que Sartre e compañía. Porén, pensamos nós
que ao non ser arte concebida
como pasatempo (aínda que
aquí non se renuncia á compoñente lúdica, todo o contrario,
afinca nela prendida dunha elaboración estética, estilística se
se quixer, coidada) sempre
acha coordenadas de interese
propio, fóra do simplismo repetitivo da estrutura aventuresca. Alén de que aventura, aventura non a hai que supere en
emoción á de vivir, aínda que
sexa moi elevada, excesivamente elevada a cantidade de
xente que non a goza, que a vive como unha máquina –ah, se
o Álvaro de Campos levantara
a cabeza, que escribiría hoxe?
E velaí que, habendo como hai
tantos e tantos títulos de litera-

Raquel Miragaia.

tura de carácter existencial,
aquelas que propoñen/encerran/inducen reflexións sobre
vida sempre deixan ese gusto
da lectura útil (en contraste coa
fútil) e, neste caso, tamén pracenteira.
Que lectura pracenteira é
este Em tránsito, publicado na
Difusora de Artes e Ideas respectando a norma reintegrada
(plenamente, non falamos de
mínimos) da autora. Pracenteira, malia o desazo, malia que a
esperanza é, para as personaxes
destes relatos, un reduto indefiníbel, case inintuíbel. Malia todo iso e que precisamente por

tal se nos fan preocupantemente próximas, Raquel Miragaia
consegue que a lectura de cada
unha das historias nos interese,
sen tampouco ter que botar
man do recurso, fácil recurso,
do apelo á tenrura, a tentar que
nos apiademos das personaxes.
Velaí o marabilloso. Non é que
non a merezan, mais antes que
a freba emotiva, as personaxes
e os relatos están destinados a
seducir a nosa comprensión,
unha comprensión que á vez
remexa no noso interior doses
de rebeldía que nos fagan reflexionar para non caermos no
pozo, ou para buscarlle unha
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VV. AA.
Xerais.

4. TERRORISTA.
John Updike.
Xerais.

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

5. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

5. AS LAREIRAS EN GALICIA.
VV AA.
Ediciós do Castro.
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Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

saída. Porque vivir é iso, buscar, as personaxes de Em tránsito buscan, buscan case todas
(“De barco” preséntanos o caso
dunha personaxe que sempre
fai o que lle din) aínda que non
sexan conscientes do que fan,
aínda que o fagan intuitivamente, irreflexivamente.
Son oito relatos que van titulados co nome de algún medio de transporte. “A pé”, na intersección, na confusión entre o
futuro que está aí e a realidade
esmagadora do presente que
nos negamos a aceptar. “De
comboio” trae a quen prefire
viaxar no comboio que no seu
ultimísimo modelo, só na humildade do comboio se contaxia de humanidade, unha procura intuitiva que, porén, negará a razón. Logo vén a bonita
historia, de amor e paciencia,
do revisor Jeremias, un premio
á constancia. Inmediatamente
sitúase “De balom”, viaxe en
globo na que uns mozos discuten, incapaces de formularen
proxecto común. As historias
están situadas obedecendo a
unha ordenación que procura
contiguidade na atmosfera, no
ton, e o contraste entre actitudes, un contraste que hai que
saber buscar sobre ese fondo
común de resignación, da ausencia de esperanza dunha sociedade narcotizada, robotizada, que se deixou levar e agora
case non se recoñece, que perdeu (entre outros, mais Miragaia fíxase neste) o valor da
fantasía e agora a realidade imponlle toda a súa crueldade, tema do relato “De aviom”, que
conta outra bonita historia de
amor. A sociedade é así, sobre
todo a sociedade cidadá, incansabelmente deshumanizada,
alleada, como reflicte a excursión de “De carro”; a mesma
sociedade que en “De metro”,
polo menos alí, no submundo
que recupera o valor da lectura
que anima a facer preguntas,
polo menos alí, a xénte óllase.
Os oito relatos complétanse con
“De barco”, no que a xente non
habita cidades, habitan unha
illa mais dependen da cidade e
non valoran suficientemente as
especifidades, a sorte de vivir
onde viven, nin cando veñen de
fóra e llelo din, como se estiveramos falando da Galiza. Porén, estes oito relatos non son
todos, fica un por comentar,
“Na estaçom”, lugar de partida,
meta ou punto intermedio, e unha Belem (ou Adela) que non
sabe quen é e que se debate entre o medo á intimidade violada
e a alegría da compaña.
O tránsito sempre é aprendizaxe? O que ha vir, sempre
é algo novo, sempre é descoñecido?♦
XOSÉ M. EYRÉ

O escaravello de ouro e outros
contos, de Edgar Allan Poe, fora publicado na mítica colección
‘Xabarín’ no
1985. 18 anos
despois inaugura a nova
colección ‘Xabaril’, de
Xerais, que nace para actualizar a escolma
da mellor literatura universal
clásica pensada
para os máis novos. A tradución
é de Alberto Avendaño.♦

Clásicos
con capa nova
Xerais reedita tres novelas na
colección narrativa que foron
éxito de vendas no momento da
súa publicación. Seis cordas e
un corazón,
de Roque
Morteiro;
Cemiterio de
elefantes, de
Fran Alonso
e Amor de
tango, de María Xosé
Queizán foron
escritas entre
finais da década do 1980 e a
primeira metade da do 1990 e
nestes anos convertéronse en
clásicos modernos.♦

Ferrín canónico
Amaury é un mozo bretón preso
nun penal de Tagen Ata por
razóns políticas. A súa condena
viviráa entre o medo á violencia
institucional e as
ensoñacións
míticas que
vinculan a
historia de
Bretaña coa
de Galiza. Eis
o argumento
de Bretaña,
Esmeraldina,
a novela máis
coñecida de
Xosé Luís
Méndez Ferrín
que volve reeditarse 20 anos despois nunha edición revisada e anotada por Anxo Angueira. Edita Xerais.♦

Best-seller
Agustín Fernández Paz corrixe e
aumenta Cartas de inverno, un
best-seller en
galego que xa
vendeu, en 12
anos, 65.000
exemplares.
Primeira
reedición co
novo deseño
da colección
‘Fóra de xogo’
de Xerais para
unha novela de
misterio e terror
que ten como
protagonista unha vella casa colonial chea de enigmas.♦
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Dous debús
Dous novos autores para a nosa literatura presenta Xerais
na colección ‘Narrativa’. L’affiche rouge, de Mario Regueira conta a
chegada á
idade adulta
dun grupo
de rapaces
nacidos a finais da década do 1970.
Diario do impostor, de
Héctor Carré,
condúcenos ás intimidades
dunha produción cinematográfica cuxo director en realidade
é programador informático.♦

Galicia mítica
Os dominios de Gólgur, de
John Alonso, é unha novela de
aventuras situada nunha
Galiza mítica de aire
medieval.
Seguindo os
pasos de varios personaxes
coñecemos a
vida do
duque de Miranda, o
barón de Carnota ou a
misteriosa Irmandade. Homenaxe ao mar de Fisterra e á
paisaxe atlántica. Edita
Morgante.♦

Premio Avilés
Mario Franco Rodríguez
gañou o Premio Avilés de Taramancos 2007 con A
derradeira campaña do
capitán Samuel, o relato dunha
expedición
pesqueira
ás illas
Svalbard ou
Spitzberg,
no mar de
Barents, ao
norte de Noruega, en
pleno Círculo
Polar Ártico. A calidade do
bacallau desas perigosas augas
excita o desexo dun grupo de
mariñeiros que han pasar moitos perigos para voltaren coas
adegas ateigadas. Edita Toxosoutos.♦

Novas galaxias
Galaxia publica dous novos libros de relatos. O soño da febre, de Miguel Anxo Murado,
percorre varias historias cun
só personaxe: a febre,
que nos
permite visitar
novamente
o universo
literario do
autor
lucense. Made in Galiza,
de Séchu
Sende, é unha manchea de
textos cuxo elo común é a lingua galega e as súas dificultades para sobrevivir.♦

Lois Diéguez íntimo e universal
O canto do muecín pescuda
nas emocións e na actualidade política de Oriente
Título: O canto do muecín.
Autor: Lois Diéguez.
Editorial: A Nosa Terra.

Formado intelectualmente desde neno na cultura galega e no
pensamento nacionalista na cátedra de Manuel María, do que
aprendeu dunha vez e para
sempre a lección da fidelidade
ao país por riba de todo, o escritor monfortino Lois Diéguez
é un dos principais referentes
da narrativa
galega con- No fondo
temporánea,
cunha sólida e é unha
a m p l í s i m a ollada para
obra en prosa o que está
–aínda
que a suceder
cultivou e cul- no mundo
tiva tamén a e para
p o e s í a – , outras
aboiando en
toda a súa cre- culturas
ación o com- desde nós,
promiso co pa- desde
ís, coa socie- Galiza.
dade e cos problemas humanos en toda a
súa dimensión. O seu nome hai
que situalo necesariamente
dentro da prosa máis espléndida das nosas letras, á beira de
Ramón Otero Pedrayo e Eduardo Blanco Amor, de Álvaro
Cunqueiro e Xosé Luís Méndez
Ferrín, de Mª Xosé Queizán e
Carlos Casares.
Desde A Torre de Babel
(1968), Lois Diéguez foi construíndo unha obra narrativa na
que atopamos sempre unha
profunda e valente visión do
social e do íntimo, abordando
problemas actuais con decisión
e lucidez, nunca timidamente,
desde unha óptica de radical
compromiso coa historia política do seu pobo e coa liberdade
plena do ser humano.
Tras A canción do vagabundo (Premio Blanco Amor
en 1986), que o recuperou como escritor e o consagrou definitivamente como novelista, e
despois de libros como Monólogos no espello ou Enriqueta
na galería, chega agora O canto do muecín, unha obra que
nace dunha viaxe de varios días por terras de Siria e que precisa igualmente de varios días
para a súa lectura, xa que estamos diante dun libro de case
seiscentas páxinas.
Nesta novela, naturalmente, hai moito de vivencia persoal e imaxinación, pero tamén
de aproximación á cultura, á
historia e á realidade de Oriente. Neste sentido, resulta evidente que para a súa elaboración Lois Diéguez fixo previamente un importante traballo
de documentación sobre o pa-

Lois Diéguez.

sado e o presente de Siria. Porén, aínda que estamos ante unha obra que desenvolve a súa
historia noutra xeografía, o autor non nos afasta nunca da realidade do noso país. No fondo
é unha ollada para o que está a
suceder no mundo e para outras culturas desde nós, desde
Galiza, buscando mesmo todo
aquilo que nos aproxima ou
que nos fai semellantes, todo o
que nos une por riba das distancias e das fronteiras. Este libro é tamén, pois, un diálogo
entre dúas culturas, entre dous
pobos, un canto á comprensión
e á tolerancia, unha voz contra
a mentira e a manipulación.
Damasco, a cidade que foi
capital do imperio islámico, é o
punto de partida, nas vésperas
da invasión do Iraq. Dous son
os personaxes principias da novela: Sara Cereixo, unha animadora cultural que intenta saír dunha profunda crise persoal
asociada á agonía e á morte da
nai, e o sirio Assad, un guía
culto e intelixente, de voz cálida e tenra, rostro de cor moura,
labios carnosos e perfectos
dentes brancos, no que a galega
se fixará desde o primeiro momento e co que vai vivir ao longo da viaxe unha intensa relación amorosa, até o límite de
desexar e buscar un fillo con
aquel home, que é a mellor for-

ma de prolongar aquela paixón
e de quedar con algo do sirio,
aínda sabendo que ten muller e
filla, que as ama e que nunca
deixará a súa familia e o seu
país. O canto do muecín é a vivencia e o triunfo do gozo carnal e do amor por riba das normas sociais, o poder do sentimento fronte á razón, amando
o que mesmo é fugaz como se
fose eterno e sen ningún temor
ao futuro.
Paralelamente ao desenvolvemento desta historia entre
Sara Cereixo e Assad, imos
asistindo á crónica da viaxe
con outros personaxes que viven de maneira moi diferente
esa experiencia turística polas
terras de Siria e que reflecten
tamén un mosaico de preocupacións, pensamentos e actitudes. A lectura da novela deixará ao descuberto, así mesmo,
unha historia de mulleres abandonadas polo destino, a vivencia homosexual máis descarnada, a verdade e a hospitalidade
dun pobo que é rico e vive na
miseria, que é pacífico e ten
que guerrear permanentemente
e que, por suposto, nada ten
que ver co fanatismo que aquí
lle asociamos, o impacto da política imperialista americana no
mundo árabe, as relacións entre
a cultura oriental e a nosa e a
realidade sempre amarga da

morte, quebando a felicidade e
o futuro.
Na opinión deste lector, O
canto do muecín nada perdería,
e mesmo gañaría en acción narrativa, cun cento de páxinas
menos, eliminando parte da
crónica das vivencias de personaxes secundarios, moi cargada
do detalle e da anédocta dos
fondos da pintura flamenca. O
fío da novela ten momentos
moi intensos, pero tamén partes
demasiado planas que lle restan
pulso á narración e relevancia á
historia central da obra. A este
traballo de Diéguez pásalle como a certos poemas que observamos en moitos libros: sobran
versos. A poesía non está na extensión do discurso, senón na
elevación poética da palabra.
Pola súa parte, o novelista debe
buscar sempre que a narración
nos leve sen respiro dunha páxina a outra, dun capítulo a outro. Pese a esa nosa observación, esta obra, pola súa temática, é unha das novelas máis ricas e novedosas da literatura
galega actual, a prosa provocadora e heterodoxa dun novelista que sabe profundizar dunha
maneira maxistral na dor e no
sentimento dos seres humanos
e na realidade social e política
deste momento.♦
MANUEL LÓPEZ FOXO
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Ánxela Bugallo
‘Ningún responsábel político
que se precie vai tirar no lixo
os investimentos xa realizados
na Cidade da Cultura’

Entre 1999 e 2004 nos meFinalmente semella que hadios de comunicación e socialberá comisión parlamentaria
mente hai un silencio relativo
de investigación sobre a Ciá Cidade da Cultura. A expredade da Cultura, impulsada
sión de “mausoleo de Fraga”
polos duros informes do Conapenas se recolle, ¿como se
sello de Contas.
explica que no momento que
Este informe podería ter saícorrespondía non houbese
do antes, pero o xeito de trabamáis crítica e agora con mellar dese organismo, o método e
dio partido xogado parece
os prazos de recollida de docuque todo o mundo se opón?
mentación, retrasaron a apariAquel silencio explícase en
ción do ditame até agora. O peparte polo temor que había na
riodo analisado vai de 1999 até
época e porque houbo quen non
2004 e con apontamento sobre o
decidiu intervir. Máis que de ex2005, porque dúas das adxuditraño calificaríao
cacións de edifide grave porque
cios prodúcense
se nalgún moco goberno de
nosa
cultura
mento había que
Fraga en funparar o complexo
cións. Represen- sóbralle
era cando non estaban dous terzos
taba construído. A
do total do pro- cortopracismo e
nosa responsabilixecto e eran os
dade comeza candestinados polo espectáculo”
do imos ao Monte
goberno Fraga a
Gaiás e vemos xa
novas tecnoloxías
catro edificios,
e teatro da ópera.
dous deles case
Afectaralle á
rematados. Decatámonos de
marcha das obras a comique se nos deixa unha realidade
sión?
consolidada e ningun responsáNon. O proxecto de usos xa
bel político que se precie vai tirar
foi presentado no parlamento en
ao lixo todo ese investimento xa
decembro pasado e continuará.
realizado e ademais pagar as inO que se vai facer é unha invesdemnizacións dos contratos xa
tigación exahustiva sobre como
asinados. En 1999 e 2000 si se
se produciu esa adxudicación,
podían tomar esas decisións e o
cos datos que sairon a relocir no
BNG intentou saber por todos os
informe do Consello de Contas.
medios que estaba sucedendo,
Non son datos que para nós repero daquela non houbo moitas
sulten novidosos e na primeira
máis voces críticas. Agora a reacomparecencia no Parlamento
lidade é que hai moito construícomo conselleira, en outubro de
do e moito contratado. O gober2005, xa falei de custes triplicano entende que debe reconducilo
dos sobre o inicialmente previspara que en vez de ser un lastre
to e sobre os contratos que atosexa unha oportunidade para a
pamos asinados. Despois, en
cultura galega.
2006, debullamos outras situaHai non pouca demagoxia
cións de carácter financeiro que
nesas propostas de converter o
atopamos e tamén as referidas
complexo de Gaias en vivenao déficit de participación da
das sociais, abandoalo a monnosa sociedade cultural no prote ou oficinas gubernamentais.
xecto, algo do que tamén fala
Nin son viábeis nin é serio.
agora o Consello de Contas.
Foi un proxecto creado cos orzaNestas cuestións hai responmentos de Cultura e na cultura
sabilidades políticas pero a fisgalega ten que reverter. Nós quicalía parece interesada en dexemos que a idea que oferecéseducir posíbeis compromisos xumos fose a partir dunha particidiciais dos anteriores responsápación ampla e tendo en conta
beis da Cidade da Cultura. Ás
que un edificio non vale para
veces parece que hai un exceso
calquera ocorrende pirotecnia pocia. Mesmo así
lítica pero tamén
paramos dúas das
sensación de imamento
edificacións até
punidade no dessaber a que se ían
pilfarro dos car- fondamente
destinar e daquetos públicos.
la modificar a
O curso xudi- que haxa quen,
construción
a
cial que poda hatempo. En 2007
ber descoñézoo. dependendo
tentar facer o que
O que desde o
non se fixo en
primeiro momen- de cómo está a
1999 carece de
to demandei fo- situación política,
sentido.
ron responsabiliHoubo quen
dades políticas do mude de opinión”
apoiou daquela a
goberno do PP soCidade da Culbre as que nunca
tura e agora
respostou. Desde
oponse. É oporque
chegamos
tunismo ou a lóxica das cousas?
ofrecimos os primeiros datos,
A lóxica das cousas ten que
algo que eles nunca deron porser práctica. Lamento fondaque a única comparecencia de
mente que haxa quen dependenXesús Pérez Varela no Parlado de cómo está a situación pomento é pola insistencia do
lítica mude de opinión. Pero o
BNG. Cando presentamos eses
que teño claro é que investir en
números na cámara o PP non se
cultura é investir no desenvoldeu por aludido. En todo caso o
vemento da sociedade. A xente
Consello de Contas é o organisten que darse conta de que en
mo ao que lle corresponde fisGaliza eses investimentos foron
calizar e se despois hai responfonte de avance económico e da
sabilidades penais terá que dilusociedade. A cultura é a que fai
cidalo a xustiza.

‘Á

XAN CARBALLA

O curso político abre máis unha vez coa Cidade da Cultura no centro do dabate logo do demoledor informe do Consello de Contas
sobre a xestión 1999-2005 do complexo de Gaiás. O parlamento
creará unha comisión de investigación para analizar o posíbel despilfarro. Ánxela Bugallo reitera o compromiso da súa consellaría
e do goberno bipartito para sacarlle partido ao complexo cultural.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

‘L
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evoluír á especie humana, a cultura galega tamén debe ter esas
capacidades e imos darlle esa
plataforma. Fariámolo doutra
maneira se fose posíbel, pero o
que temos que conseguir é que a
Cidade da Cultura sexa unha
plataforma de proxección internacional da cultura galega.
O calendario segue, cando
abren os primeiros edificios?
En 2009 está prevista a
inauguración de dous e os outros serán en 2010 e 2012. Os
primeiros serán o Museu e Centro de Patrimonio e tamén a Biblioteca e o Arquivo nacionais.

Ese foi o noso compromiso
e crearemos o Centro da Memoria para deixar claro que
non foi algo puntual.

E que nin siquera é unha
cuestión de defensa senón de
respecto aos sinos de identidade do noso país. O himno é un

símbolo que cumpre os cen
anos da súa primeira interpretación na Habana. A ninguén se
lle ocorre faltarlle ao respecto

ao himno de ningunha outra
nación. E o noso, e nós mesmos, somos tan respectábais
como os demais.♦
PEPE FERRÍN / A.G.N.

A satisfacción do deporte

O que lles deu satisfaccións
mediáticas foi o deporte (seleccións galegas, volta ciclista,…) Até parece que hai dúas consellarías.
O cal non é certo. A unión de
cultura e deporte funciona moi
ben porque ademais son actividades que precisan contacto
contínuo coa sociedade civil e as
súas organizacións. Un exemplo
de simbiose é o programa de deEcuador de lexislatura
porte escolar que mestura deporte e formación, incluíndo probas
O complexo do monte Gaiás
culturais e evitando o aspecto
é un morto que non deixa vinegativo de certa idea excluínte
sualizar outras actividades
da competición. No deporte leda consellaría?
vamos adiante algunhas mediOpaca a nosa acción de godas que eran reclamación do
berno porque mediaticamente é
sector, como a das seleccións
unha enorme fonte de atracción.
deportivas, que non funcionaran
Lamento que se fale máis da Ciantes por decisión política, non
dade que do Plan Galego de Arporque non fose posíbel. A creates Escénicas, do borrador para a
ción do Karpin Galicia de ciclisAxencia Galega de Industrias
mo supuxo entre outras cousas
Culturais, do desenvolvemento
que aumentasen o 37% as licendo Plan de Lectura ou todo o que
cias federativas, o que significa
fixemos na música, un terreo
que a aposta que fixemos hai
abandonado antes da nosa cheano e medio era acertada. Sabiagada. E aínda que a Cidade da
mos que non só no profesional,
Cultura debe operar na nosa protamén no ciclismo como práctixección exterior son esas outras
ca deportiva cotiá,
iniciativas, meo potencial galego
nos
brillantes
era moi grande, e
mediaticamente,
complexo
tiñamos que tomar
as que marcan os
a iniciativa. A
cambios estrutu- do monte Gaiás
equipa dalle saída
rais que se están
aos nosos ciclistas
facendo. A Cida- daralle
profesionais, que
de da Cultura é
un tema máis pa- proxección exterior vivían situacións
difíceis e era xente
ra a consellaría.
Agora é o á nosa cultura que de gran valía e
ecuador da lexis- tamén é un valor” axudou a tiar do
ciclismo de base.
latura, cales van
Se iso leva en paser as súas liñas
ralelo acadar grande forza para ese
de eventos como a
período?
saída da Volta e a
Especialparticipación da nosa equipa
mente rematar coa reforma do
profesional, prodúcese o resultamarco normativo. Xa presentado emocionante que vivimos en
mos a lei do libro, o da axencia
Vigo o primeiro día e no percode industrias culturais e quererrido das etapas galegas. Cando
mos levar ao parlamento neste
escapa Serafín Martínez ou can2007 a lei de arquivos, que á súa
do pasan as xentes da nosa equivez complementarase cunha lei
pa percibes a emoción e a idende museus, cun decreto de notificación.
vas figuras de catalogación paO PP non se atreve a usar
trimonial, coa lei do deporte, a
a fondo o esquema madrileño
rede de parques arqueolóxicos e
de presión sobre elementos
co propio plan galego de artes
de identidade, aínda que viviescénicas. Nós pretendíamos famos este verán a cuestión do
cer unha reforma estrutural prohimno galego. Temen unha
funda que quizais non é tan venreacción da xente?
díbel pero que permite contemE que saben que lonxe de
plar unha acción no longo prater adhesións os cidadáns gazo. A Galiza e á nosa cultura sólegos non llo perdoarían. Os
bralle cortopracismo e espectápropios deportistas cando lle
culo. Despois de asentar as bapropuxemos facer a selección
ses de diálogo cos sectores culestaban emocionados e non
turais e marcos de referencia
hai que lembrarlle como saícon cada un, agora quédanos reron ao campo sen apenas temlacionar todo ese traballo coa
po de adestramento. Está asuproxección exterior da nosa culmido pola sociedade e quen
tura, e ahí terá un papel esencial
se enfronte faino a unha rea Cidade da Cultura. Nestes
clamación e un sentimento
dous anos abrimos o diálogo peasumidos. A xente nova non
ro temos que conseguir que eses
podía comprender por que
sectores se organicen máis e
non podíamos ter a nosa sequeremos deixar pequenos orlección. Por iso nos quitaban
ganismos que faciliten a particidas mans a camiseta da equipación contínua.
pa de fútbol.
A memoria histórica foi
Mesmo no do himno hai
unha aposta deste período,
un amagar e non dar.
continuará?

‘O

As diferenzas con Madrid
Todo o relativo á Cidade da
Cultura é responsabilidade do
seu departamento, pero no medio apareceu o goberno central
falando de que tamén servise
de ponte con Latinoamérica.
É unha responsabilidade
compartida. Nós facemos todo
o desenvolvemento relativo ao
proxecto cultural e Economía
encárgase do modelo de xestión. A incorporación do estado
é a través da creación dentro do
Centro de Arte Internacional
dunha Oficina de Intercambio
Cultural Europa-América. A
idea é que sexa un centro de relación intercontinental e que
Galiza sexa o ponto de conexión por tradición histórica. Alí

traballaríase tamén en estudos
sociais e como foro cultural.
Empezaría a funcionar en 2009.
A conto da relación co goberno central, o novo ministro de Cultura, César Antonio Molina, visitou Galiza en
agosto e para moitos produciuse unha falta de respecto
institucional coa conselleira
de cultura.
Represento a máxima autoridade en materia cultural en
Galiza e espero que este tipo de
situacións sexan consecuencia
dun inicio de mandato. O importante é que exista unha boa
comunicación e agardo unha
entrevista de traballo de contado, porque hai varios temas

pendentes, por exemplo a
transferencia dos arquivos, museus e bibliotecas que aínda
son de titularidade estatal, aínda que a xestión e o mantimento o levamos nós. Desa caste
son as cuestións que quero tratar co ministro de cultura.
Vostede é diplomática, pero non se pode agachar que
estamos nun curso político
electoral e que as tensións entre as dúas forzas que sosteñen o goberno producen discrepancias públicas.
Por iso hai que ser tan coidadosos co respecto institucional, porque senón entenderanse
como discrepancias o que non
o son ou non deben ser.♦
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Medellín cambia a súa imaxe
con masivos festivais poéticos
Antonio García Teixeiro
compartiu cartel con poetas de máis de cincuenta países
M.V.
Se a cidade colombiana de Medellín pretendía mudar a súa
imaxe no exterior parece estar
no camiño de conseguilo. Ducias de poetas de todos os continentes recitaron para un público entregado á palabra en parques-biblioteca, en teatros e no
propio zoo. O vigués Antonio
García Teixeiro foi un dos convidados. Aquí relata a súa experiencia que tivo lugar ao longo
de quince días do mes de xullo .
“Non esperaba unha cidade así,
confesa. A xente é moi cálida,
hai moitos contrastes entre os
seus dous millóns de habitantes,
pero sempre se percibe o afecto”. A maior parte dos residentes
viven nos cerros, ladeiras que
contornean un val que acolle no
seu centro os máis acomodados.
Sentiu medo? “Non, curiosidade. A xente loita contra o estigma da violencia, está cansa. Hai
proxectos de cultura e sociais que
pretenden facer a urbe máis habitábel. Os parques-biblioteca son
lugares de encontro e están nos
barrios máis necesitados, contan
con bibliotecas moi ben dotadas,
modernas na súa concepción,
con internet para os nenos e adultos, con salas de lectura, exposicións e auditorio. Pero o que
máis chamaba a atención eran os
espazos abertos, cos nenos correndo e a xente a falar. Esa era a
idea da alcaldía cando os creou”.
É a temperatura a que permite iso. “Si, sempre entre 24 e
25 grados. Por iso lle chaman a
cidade da eterna primavera. Tamén é a capital textil de latinoamérica. Poucos días antes celebrárase unha feira de deseño
tradicional e moderno”.
Antonio García Teixeiro
percorreu unha boa parte da cidade para asistir aos numerosos
actos, desde recitais con nenos,
a tertulias con poetas autóctonos, desde entrevistas para revistas a programas de televisión. Ás veces tiña que desprazarse en metro cable para acudir a calquera dos actos que tiñan lugar nalgún dos outeiros
que perimetran a valgada.
Un dos eventos aos que asiste é o XVII Festival Internacional da Poesía. Nunha semana
a cidade reuniu este ano a 76 poetas de 53 países que escriben en
23 linguas distintas. Este festival
fíxose merecedor, o ano pasado,
do Premio Nobel da Paz alternativo que recibiu en Estocolmo.
Hai catorce actos diarios e todos
gozan de gran concurrencia. A
palabra poética enche cárceres,
museos, cines e mesmo o xardín
botánico e o zoolóxico.
A carga de poesía social é

grande. Pero “o máis importante, di García Teixeiro, é a emoción que se palpa en todos os
actos. Hai euforia e necesidade
de escoitar. Entre nós non existen encontros así, aquí resultan
moito máis fríos”.

“Estabamos escritores de
culturas moi diferentes. Eu
compartín mesa cun poeta chinés, un navajo, un suizo, e un
indíxena colombiano… Iso
proporcionaba unha variedade
de rexistros que a xente sabía

valorar. Eu sentinme contento,
di o escritor, de que o galego se
vise apreciado dentro daquel
conxunto. En moitos actos pedianme que lese en galego, para eles foi un descobremento”.
“A clausura resultou moi

emotiva. Setenta poetas lemos
dous poemas cada un e centos
de persoas vibraron coa palabra durante seis horas, tres delas baixo a choiva e os tronos.
Moitos dos asistentes remataron subindo ao escenario”.♦

‘Unha cidade para ler’
Ademais do Festival, Antonio
García Teixeiro participou no
Juego literario, un proxecto da
secretaría de cultura cidadá no
marco global “Medellín, unha
cidade para ler”. Os actos contaban tamén coa colaboración
da Fundación Taller de Letras
Jordi Sierra i Fabra e o Ministerio de Cultura de España.
Os talleres de lectura e escrita teñen lugar durante varios
meses. Os talleristas traballan
nos colexios coa obra de autores que consideran importan-

tes. Ese traballo remata co encontro cos autores. As imaxes
mostran o poeta asistindo a unha representación teatral creada a partir dos seus poemas ou
posando diante dun mural con
versos da súa colleita.
“Atopei unha receptividade incríbel, participei en moitos actos, dei dous talleres para mestres e promotores de
lectura. Nas tertulias querían
saber de todo, cousas da obra
e tamén da vida”. Pero o que
máis resalta García Teixeiro é

a “valoración moi grande da
escrita que percibín. O que
máis valoran é o lado humano
da obra. Todo ese entusiamo é
algo que se bota en falta entre
nós, tanto en colexios como
en moitas bibliotecas”.
O que García Teixeiro escoita en todas partes son as palabras “grazas por vir”. Isto débese “a que están na fase de reencontrarse con eles mesmos e
están moi preparados, aínda
que ás veces lles falta forza, humana e económica, para enca-

rreirar e pular polos proxectos”.
A pedagoxía deses proxectos “é moi aberta e nela a literatura serve de eixo para
formar as persoas”. De entre
todos destaca “o proxecto Gulliver, o Festival de Poesía
ecolóxica infantil e a Rede de
escritores escolares. Atopei
moito do que aprender nese
material”. “E tamén me emocionou, remata, o traballo que
algúns indíxenas fan, en condicións moi duras, en talleres
creativos de poesía”.♦
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Uxía canta a Celso Emilio
con aires do Brasil
MAR BARROS

As augas do Atlántico enchoupan o novo traballo da cantante Uxía. Partindo de Galiza, a compositora reinventa os sons que a emparentan con Portugal, Cabo Verde
ou Brasil. O próximo disco, que se publicará no outono, ofrecerá un percorrido polos ritmos e as sonoridades do mundo da lusofonía, unha viaxe que recunca ademais na poesía da man de autores como Celso Emilio Ferreiro e Marica Campo.
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Está a ultimar en Lisboa o que a nosa música viaxe polo mundo.
será o seu sexto disco, un tra- Agora estou argallando unha posíballo que aparece sete anos bel xira por Cabo Verde, o que non
despois da publicación do ante- quita que poña os ollos en América
rior. A que se debe a tardanza? Latina e en Europa.
O público vaise topar cunAconteceron moitas cousas
dende o 2000. En paralelo a posta ha Uxía diferente?
Penso que si. Este é un traballo
en marcha de Cantos na maré, un
proxecto que levou o seu traballo e que ten trazas diferentes aos anteque incluíu a gravación dun disco riores. É un disco moi cálido, con
en directo, non deixei de facer con- temas moi rítmicos. Iso non quere
certos e de viaxar. Moitas veces dicir que non haxa medios tempos
unha non é dona das circunstancias e pezas máis melancólicas, moi lie ten que aceptar como veñen. Pe- gadas á miña maneira de cantar. É
ro non me arrepinto, porque fun unha cadencia musical que eu chagañando en experiencias. Viaxei ao mo atlántica, pero se cadra é moiBrasil e coñecín máis en profundi- to dicir. Con respecto ás anteriores
dade ese mundo lusófono que a trátase dunha proposta diferente
min me apaixona, estreitando rela- na que se mestura esa forma de
cións cos artistas destes territorios cantar tan intimista que eu teño
e coas súas músicas. Foi unha sor- con tambores africanos.
Outro dos aspectos destacate de alimentación do espírito para
despois poder comezar a composi- dos do disco é precisamente o
ción. Por outra banda, tamén me número de colaboracións.
levou algún tempo topar un cómFago un dueto con Sara Taplice perfecto para iniciar o traba- bares, unha cantante que aínda
llo. Coñecino na segunda edición que vive en Lisboa naceu en Cade Cantos na maré. Foi Paulo Bor- bo Verde ao igual que Tito París,
ges, un pianista e acordeonista dos co que canto outra peza, eu en
Azores, coprodutor deste novo dis- galego, el en crioulo. Tamén parco. Topei un compañeiro de viaxe ticipan Zeca Medeiros, Julio Pereira e os galeque foi determigos Quin Farinnante.
Xuntos
ha, Anxo Pintos,
pensamos nunha
En directo
Guadi Galego,
sonoridade que
fose interesante Tres son os concertos que ofrece Ugia Pedreira,
Uxía
durante
setembro.
A
primeira
Pulpiño Viascón
para este disco até
ten lugar na Coruña o sábado
e as mulleres de
dar coa fórmula. cita
8, no marco do Festival dos AxóuProcuramos un xeres. O festival, impulsado pola Malvela.
A produción
son atlántico que Secretaría Xeral de Política Lingüísmesturase o fado, tica, desenvólvese en Compostela, do disco levouVigo
e
A
Coruña
do
4
ao
8
de
sea morna, o alalá e
se a cabo dacatembro. Conta coas actuacións de
que non fose nin- artistas e grupos como Mercedes balo entre Galigún deses xéneros Peón, Xabier Díaz, Luar na Lubre e za e Portugal?
especificamente Espido, entre outros. Todos eles parA fase de
para conseguir ticiparon na gravación do disco c o m p o s i c i ó n
Cantos de arrolar, que recolle
unha sorte de fu- nanas tradicionais galegas e que desenvolveuse
sión de todos eles. será difundido entre as nais do pa- en Compostela o
verán pasado e
Ao mesmo tempo ís. A entrada é de balde.
O 14 de setembro a artista
posteriormente
hai temas que
presente no Mercat de Múpreparouse
a
lembran melodías estará
sica Viva de Vic e ofrecerá un
en
latinas e emprega- concerto no cinema Vigatá. A úl- gravación
mos poetas de tima actuación confirmada é a Sintra. Os músiPortugal e de Ga- que se desenvolverá en Padrón o cos galegos gra15 de setembro dentro do provaron en Gondoliza, como Celso grama
Vai de Camiño.♦
mar no estudio
Emilio co seu poCasa de Tolos.
ema Eu en ti, ao
meu ver un dos mellores poemas Foi un disco moi viaxeiro.
de amor da nosa literatura, ou MaDe que fala nas letras?
rica Campo.
O mar é unha constante pero
Revisa dende Galiza ritmos tamén hai moitas referencias aos
caboverdianos, portugueses e dos sentimentos de desamor e de deAzores recuncando novamente sarraigo. Coido que o tema de
no que se dá en chamar o mundo Marica Campo é un canto a tolusófono, que vén sendo unha dos eses amantes das causas perdidas, un poema que escollín paconstante na súa traxectoria.
O futuro da nosa música pasa ra resumir todo ese tempo de loipola lusofonía, por tentar aproxi- ta de Nunca Máis, que foi un pemarnos aínda máis a estes territo- ríodo importante na miña vida.
Leva máis de quince anos sorios con esa fala común. Foi unha
teima de moitos anos. (Ri). E coido bre os escenarios, primeiro coque vale a pena. Desta vez quería mo membro do grupo Na Lúa e
plasmar nun disco o soño de tentar xa despois en solitario. Na túa
incluír a Galiza nestes territorios e traxectoria houbo rupturas moi
que nos recoñezan como tal. Pero fortes ou máis ven cómpre falar
para iso temos que mostrarnos ta- dunha evolución continua?
Houbo unha evolución e,
mén dende as nosas potencialidades como cultura e dende as nosas nesta liña, o novo disco é a condiferenzas. Os galegos somos os solidación do traballo de investigrandes descoñecidos pero coido gación e de introspección que teque este é un bo momento para que ño levado a cabo.♦
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Festicultores e, á dereita arriba, Kumpania, abaixo, Percubaba.

REPERKUSION 07
M.B.

A expectación que espertou a quinta edición do Reperkusión co rumor de que Manu Chao actuaría en
Allariz dentro do festival esfarelouse coa presentación oficial do programa. O músico galego francés non
estará presente por motivos discográficos. Con todo, este quinto aniversario celebrarase por todo o alto, con moito circo, música, mercadiño, espectáculo de rúa e, como novidade, con concertos de balde.
A golpe de batucada e de festa
cigana volverá reperkutir Allariz
do 14 ao 16 de setembro coa celebración da quinta edición do
Reperkusión, un festival que a
pesar da súa curta traxectoria xa
se ten convertido nun dos referentes do calendario galego.
Despois da expectación xerada
durante o verán coa circulación do
rumor de que Manu Chao encabezaría o cartel do festival, o pasado
sábado confirmábase que o artista
que inmortalizou temas como
Clandestino e líder de Mano Negra non estrearía os temas do seu
novo traballo en Allariz. Non por
iso o festival deixa de ter atractivo.
Máis de 20 grupos, ao redor de
200 artistas e dez disciplinas diferentes pasarán polos dous espazos
do festival, os recintos da Praia de
Acearrica e o Campo de Vilanova,
durante 72 horas de festa.
A organización apostou para
este quinto aniversario por un

cartel que, aínda que non inclúe
grandes coñecidos, servirá para
descubrir grupos de calidade, seguindo a liña iniciada en anos
anteriores. Co atractivo engadido de que todos son gratuítos.
A inauguración, o venres 14,
correrá a cargo de Cigani & Cía.
Berros de euforia, malabares con
ladrillos, tubas, charlatáns, carteiristas que foxen dunha policía de
atrezzo... deste xeito desembarca
un festival que inclúe dentro das
actuación de día os espectáculos de
Pablo Trasno e de Malabreikers.
Os concertos do venres comezarán
ás 23 horas e serán presentados por
Cigani & Cía. Actuarán Os Festicultores Troupe, a banda ourensá
de animación de rúa que fan da
música cigana dos Balcáns e da fusión de ritmos como o reggae, o
ska ou o pasodobre un dos seus
principais atractivos. Pero non virán sos. Para celebrar o quinto aniversario do festival, Os Festiculto-

res actuarán xunto con grupos como Matraca Perversa, Galegoz,
Banda Potenkin, Tres Trebóns e
Sonoro Maxin, para crear unha
sorte de big band. Festa, sorpresas
e orixinalidade aseguradas.
A noite pecharase coas actuacións de dj Julius is possible e dj
Max Doblhoff.
Durante o día, como vén sendo habitual, desenvolveranse os
talleres de danza africana e
oriental, de risoterapia, malabares e de percusión por mestres
acreditados. Os talleres están
abertos a todos os interesados.
Tamén se celebrará o mercadiño,
no que se darán cita postos de artesanía e de comida.
A tarde do sábado estará marcada polo concerto de Leo i Arremecaghona, un das artistas máis
extravagantes do país. Cantautor
punk, Leo i Arremecaghona comezou a levar o seu espectáculo
Suspiros de kaña polos escenarios

en 1998, ano no que grava o seu
primeiro disco e no que exerce de
teloneiro de Albert Pla. Téñeno
relacionado con Jonathan Richman, Pau Riba ou Manolo Cabezabolo e díse influenciado por artistas como Suso Vaamonde, Iron
Maiden e Metallica. En Allariz interpretará algúns dos temas máis
coreados do seu repertorio, todos
eles descargábeis de balde na plataforma www.aregueifa.net.
O cartel do espazo noite do sábado abrirase cunha ruada dende a
Praia de Acearrica até o Campo de
Vilanova. Todos os concertos, a
cargo de grupos nacionais e internacionais, teñen o mesmo nexo
común: a mestizaxe e a procura
dunha identidade propia.
Cigani & Cía daranlle a entrada a Anonima Nuvolari, unha banda formada por músicos italianos
residentes en Portugal. Procedentes de diferentes disciplinas musicais, os membros de Anonima Nu-

volari xuntáronse co obxectivo común de recuperar e valorizar o patrimonio musical italiano na súa
vertente máis alegre e dinámica.
Pasarán por Allariz os franceses Percubaba, unha banda numerosa que neste 2007 está a celebrar
o seu décimo aniversario. Reperkusión será o primeiro escenario
galego no que o grupo presente os
temas do seu novo traballo AntistatiQ. Pecharán a noite Blasted
Mechanism e Sílicone Soul.
Máis de setenta horas de festa nas que tamén participarán Telephunken, Kumpania Algazarra,
Bloco do Baliza, Espíritu Santuka, Sherpah e Os Cuchufellos.
Imprescindíbel pasar polo V
Encontro de Malabares e Artes
do circo. Ademais de obradoiros
abertos e específicos haberá espectáculos a cargo de destacados
malabaristas do Estado, campionatos, un xantar popular e cabaré
para pechar a xuntanza.♦

Lola Lorente, Carlos Vermut e Pepo Pérez
nas Xornadas de Banda Deseñada de Ourense
M.B.
Ultímase a décimo novena
edición das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense que
se celebrará do 3 ao 22 de outubro, pero xa están confirmadas as exposicións de Lola
Lorente, Carlos Vermut e Pepo Pérez. Lola Lorente é unha
das máis activas colabora-

doras do desaparecido Fanzine Enfermo e ten publicado a
súa obra en revistas como
NSLM, Dos veces breve, TOS,
Humo e Ganadería trashumante. Outro dos convidados
é Carlos Vermut, autor de El
banyan rojo (Dibbuks) e colaborador en publicacións como
El Mundo, Man e na nova eta-

pa de Bd Banda. Pepo Pérez,
pola súa banda, ilustra artigos
para Rockdeluxe e asinou o álbum El vecino (Astiberri).
En paralelo, as Xornadas
repiten a experiencia da microexposición Delicatessen,
unha mostra composta por só
dez pranchas no espazo da Biblioteca do Campus de Ouren-

se. Nesta edición, o autor seleccionado é Diego Blanco, premiado en distintos certames e
membro do colectivo Polaqia.
Entre as exposicións colectivas deste ano destacan a do
Certame Injuve de Cómic e Ilustración 2006, organizado polo
Instituto da Xuventude, a titulada ConSecuencias: Historieta

uruguaya, coordinada por Felipe Hernández Cava, así como
Dez anos de BD Galega, GZcrea
2007 e a do Premio Castelao.
Encontros cos autores, actividades colectivas do Lab
Ou, presentación de publicacións e a entrega do Premio
Ourense de Bd comporán o
resto do programa.♦
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Á esquerda, unha escena de July trip,
de Waël Nourreddine.
Arriba, Happy days,
de Larissa Sansour; por baixo desta,
Iftar, de Ayman Ramadan.

CINE DESDE ORIENTE CON AMOR
M.B.

O festival de cine árabe AMAL, que se celebrará en Compostela a partir do 22 de outubro, inaugura
unha nova sección fóra de concurso chamada Dende Oriente con amor. Poderán verse algunhas das
creacións de autores como Rania Stephan, Waël Nourreddine, Mahmoud Hojteij e Larissa Sansour.
Compostela acolle a partir do 22
de outubro o V Festival de cine
árabe AMAL, unha nova edición
que vén marcada pola grande

participación de traballos, un número case tres veces maior que
en anos anteriores.
Este ano o festival abre as sú-

as portas cunha nova sección fóra de concurso chamada “Dende
Oriente con amor”, coa que se
darán a coñecer a novos realiza-

dores árabes que empregan o cine dunha maneira experimental,
transgresora e comprometida.
Durante a mostra poderán

verse obras como Lubnan/Harb,
de Rania Stephan, e traballos experimentais que denuncian a situación que viven moitos países
de Oriente Medio, tales como
Mioukhieh, de Larissa Sanssour,
July trip, de Waël Nourreddine
ou We will win, de Mahmoud
Hojteij. Tamén se pasarán traballos como o de Naoko Takahashi
Good morning at night, galardoado co Travel Award, da Fundación Sasakawa do Reino Unido,
o de Ayman Ramadan titulado Iftar ou Happy days de Larissa
Sansour.
Esta nova sección bebe da filosofía do propio festival: servir
de escaparate da cultura árabe e
“abrir un espazo para o entendemento e o achegamento” entre
este mundo e o Estado español
“a través da linguaxe cinematográfica”.

Traballos de medio mundo
Segundo manifesta a organización, este ano o número de traballos recibidos triplicouse con respecto a edicións pasadas. Entre
os participantes deste V festival
tópanse traballos remitidos dende a Academia de Beirut, da ong
Palestina Shashat ou dende Semat, unha produtora e distribuidora de cine independente que
colabora dende 2006 coa Caravana de cine euro-árabe.
Dentro do programa de actividades paralelas do festival destaca a exposición de Jaber Awal
que permanecerá aberta na galería da Fundación Araguaney do
18 ao 31 de outubro. O autor presentará as pinturas realizadas nos
últimos tempos. O proceso artístico deste pintor foi captado pola
cámara de Kadhim Saleh Faraj,
que presenta a curtametraxe Colorist in war time, unha película
que lle descubre ao público un
pintor inquedo que gosta da cor e
da luminosidade.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

As achegas de Sum Marky á narrativa sãotomense
Fáisenos prioritario reivindicar un escritor
esencial da lusofonía: precursor da narrativa de São Tomé e Príncipe. Trátase de Sum
Marky (1921-2005), pseudónimo de José
Ferreira Marques. Este autor foi un gran
coñecedor deste arquipélago do Atlántico
africano. Deste contexto fixo emancipou
todo un perfil literario que, puntualmente,
foi reflexo do que sería o mosaico literario
insular. Autor de múltiplas publicacións
nas que está presente boa parte das actividades dese colectivo que conforma a sociedade de São Tomé e Príncipe.
Sum Marky foi un escritor de confronto que viviu na periferia o colonialismo salazarista e constituíuse nunha das
voces do realismo social das súas illas nativas. Nestes límites, xeográficos e existenciais, foi capaz de proxectar, in situ, un
corpo narrativo partindo de historias reais
e concretas que lles facilitaron aos historiadores, antropólogos e sociólogos unha
gran contribución a determinadas investigacións vivenciais dos sãotomenses. Sum
Marky apelou a estes contextos para fornecer a súa literatura na que se destaca todo un escenario no que está moi ben matizado o comportamento das xentes de
São Tomé e Príncipe, individual e colectivamente. Estamos a falar dunha literatura
pre nacionalista, vehículo da liberdade

Sum Marky.

fronte á represión institucionalizada da
ditadura de Salazar. É por isto polo que
observamos unha variedade de temáticas
cronicadas dun conflito de diversas problemáticas e dimensións. A presenza dos
humillados, na súa narrativa, fainos parti-

cipar baixo unha ética de resistencia e
confirmando a súa liña contestataria e
épica. É así como Sum Marky nos fai reflexionar ante ese universo tan rico e tan
tráxico en experiencias vividas. A súa literatura está complementada por esas
imaxes de exuberante beleza, xurdida da
unánime paisaxe que moldea e conforta o
home nativo, sempre nutrido polas precarias condicións sociais e económicas.
No romance As Mulatinhas Sum
Marky activa a recuperación de toda unha
liña de conflitos de toda índole, tan particularizada nesa sedutora historia de misterios revelados. En As Mulatinhas, o conflito xa non fica limitado ou soterrado, polo contrario, toma unha serie de referentes
da propia realidade que ocupa un lugar
fascinante na economía ficcionista deste
autor. Digamos que As Mulatinhas e outros romances como Vila Flogá, A Comédia dos Sexos, Os Virtuosos e o libro de
contos Os Crocodilos son textos que solemnizan as virtudes e as contradicións
polas que pasou o pobo de São Tomé e
Príncipe. É verdade que a literatura markyana é anti sistema, non só cando trata de
formar o individuo informándoo e, tamén,
cando recupera historias de épocas escurantistas e cheas de tópicos para suxerilas
noutras realidades que prodigan liberdade.

Un dos elementos integradores, en toda a narrativa de Sum Marky, é a paisaxe
que aparece como activadora de mudanzas
estéticas que complementan as diversas
frecuencias desas plantacións de cacao, café e copra. Todo un espazo onde o home da
roza traballa deshumanizado e ocupa un
lugar vital nesta narrativa. Ao igual que a
muller que se dedica a lavar roupa, a traballos agrícolas e domésticos. Neste sentido esclarécese moito ben os roles femininos e as súas explotacións particulares.
A vasta creatividade de Sum Marky
temos que encadrala dentro do contexto
das literaturas africanas en lingua portuguesa para contemplar varios nexos e fluxos entre este autor e outros de paralela
expresión como Baltasar Lopes en Cabo
Verde, Luandino Vieira en Angola e tantos outros escritores deste contexto literario que recolleron as diversas vivencias
e conflitos do pobo para significar a súa
participación nas revoltas sociais e nas
loitas de liberación nacional.
Sum Marky non deixa de ser un referente como cronista e narrador dos
eventos máis puntuais que aconteceron
nas illas de São Tomé e Príncipe. Todo
unha serie de acontecementos foron elevados a rango literario que consolidan a
literatura de São Tomé.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

A vendima
Achégase a vendima. De feito,
nas rexións máis meridionais,
con maduracións máis rápidas,
ou nalgunhas zonas elaboradoras
de viños escumosos, que necesitan bagos cun grado potencial
non moi elevado pero si suficiente acidez, xa a comezaron e
nalgúns casos xa rematou. Neste
2007 semellan xeneralizadas as
previsions que falan do descenso
no volume das colleitas para a
gran maioría das rexións vitivinícolas europeas. Sobre a sua
probábel calidade é cedo para facer un prognóstico.
Resulta evidente que nesta
primavera, e máis claramente no
verán, houbo unha confabulación atmosférica para que o desenvolvemento do bago nas súas
diferentes etapas se vise afectado
por algún tipo de adversidade,
que de todo houbo, e non fose
acompañado das condicions ideais de temperatura, iluminación,
humidade, etc, que, todo hai que
dicilo, só se conxugan nalgúns
anos máxicos para o seu óptimo
desenvolvemento. E non embargante si houbo xeadas, golpes de
calor, treboadas, altos niveis de
humidade, importantes ataques
de mildiu, pero tamén de oidio
noutras zonas, inesperadas pragas como a dos roedores nas denominacións de Castela e Andalucía, a forte seca do 2006, etc.
En fin, todo isto xa pasou durante o periodo herbáceo, o do envero e o de maduración do bago
que agora toca vendimar. Precisamente, cando remate este último
periodo de maduración no que se
produciron os seguintes cambios:

aumento do peso do bago, que
pasa de ter o tamaño dun chícharo ao propio de seu; aumento do
contido en azucres (glicosa +
fructosa), no que a insolación resulta definitiva para a sua síntese;
diminución do contido en ácidos,
xa que antes da maduración o bago é extremadamente ácido; modificación da cor, o bago pasa de
ser verde a ter a cor típica da variedade; formación de substancias
aromáticas e gustativas, os polifenois. Esta formación é favorecida
por unha alta iluminación do bago e pola diferenza de temperatura entre o día e a noite, con días
soleados e noites frescas.
Pero esta última fase, que comeza a mediados do verán, despois do envero, e que remata no
inicio do outono, dependendo do
ciclo de maduracion de cada variedade e da súa situación xeográfica, ten un final, na maioria
das ocasions antes de que aconteza a sobremaduración, determinado por diferentes parámetros e obxectivos marcados polo
tipo de viño que elaborar, as posibilidades da adega, as técnicas
de elaboración e as tradicions da
zona. Así distinguimos:
–madurez industrial: determinada pola acumulación de
azucres e de ácidos.
–madurez aromática: cando
se pretende chegar ao óptimo
aromático en cantidade e calidade, sendo a de máis difícil determinación.
–madurez fenólica: determinada pola acumulación de compostos polifenólicos: antocianos
(cor), taninos (estrutura)...

–madurez enolóxica: que se
deternina valorando o equilibrio
entre acidez, azucres, compostos
fenólicos e aromas. E aquela que
permitirá elaborar o viño en función do ano e da súa situación.
Pero en que momento comeza a vendima nun viñedo concreto?
Nalgunhas parroquias despois do santo que toque; algúns
viticultores cando o fai o veciño;
outros o fin de semana, que contan coa axuda da familia e achegados; a maioría cando o medo
ás chuvas do outono non é soportábel.
Os elaboradores que buscan
chegar máis alá da simple relación azucre-ácidos, que marcaría
a madurez industrial, ou do grao
alcólico probábel, que sinala o
estendido refractómetro, é dicir
que buscan a madurez axeitada
dos compostos que definen os
aromas, a cor e a estrutura do viño, avalían estes parámetros,
ademais das pertinentes análises
fisicoquímicas e métodos instrumentais, algunhas delas só ao alcance de moi poucas adegas, mediante a cata de bagos, que supón
o método máis doado para apreciar a madurez fenolóxica e o
potencial enolóxico dos bagos
dun viñedo, e que tamén define o
seu perfil sensorial.
Basicamente, consiste nun
exame visual, tactil e gustativo
do bago. Apreciando a súa cor, o
seu grao de esmagamento e de
rotura, os sabores (dozura e acidez) e os aromas en boca, a intensidade tánica e a astrinxencia
de pel e pebidas, etc. Aínda que

E nxeños e criaturas
As fontes
do imaxinario
na literatura
galega
É posíbel que algún lector se sinta desorientado polo título do artigo, e iso por moitos
motivos. O primeiro, a palabra imaxinario.
Se un busca nos dicionarios, imaxinario resulta ser o que non existe, non é real, ou sexa, é fabuloso, ficticio, irreal, non verdadeiro. Así considerado, caben dúas opcións, a
comunmente aceptada e para min pouco reflexiva de confundir imaxinario con fantástico, e polo tanto imaxinario é o propio da literatura fantástica, ou a contraria: toda a literatura é ficticia, mesmo a que se autodenomina realista, e só existe nos libros, é unha
realidade autónoma, virtual. Deste xeito, toda literatura é imaxinaria, pois provén da
imaxinación. Así que “as fontes do imaxinario” son as fontes da literatura. Non só da
fantástica, tamén da picaresca, da de xénero

existen fichas con descritores estandarizados cuantificados mediante escalas de niveis, a experiencia do viticultor resulta
determinante á hora de comparar
as sensacións da cata do bago
con anos anteriores.
A cata de uvas que realiza un
viticultor-elaborador na súa viña
comeza 15 ou 20 días antes da
data prevista para a vendima e
repítese cada tres días, aumentando a frecuencia segundo se
acerca a maduración desexada.
Teremos tempo para analizar os resultados da vendima
2007 nas bisbarras vitivinícolas
galegas.
Veigas de Padriñán 2005.

Albariño. Adega dos Eidos. Sanxenxo. D.O. Rías Baixas.
Albariño que xorde deste microclima especial dentro do val
do Salnés que ten Sanxenxo, da
adega que coroa a vila ás faldras
da ladeira Padriñán resistindo a
gran presión urbanística deste
concello e das viñas enfocadas
cara ao sur na bocana da ría de
Pontevedra.
Amarelo dourado con sensacións moi maduras: marmelo,
froita escarchada, flambeado...,
notas de plantas aromáticas silvestres e de granito, e todo isto
sobre un fondo de carácter salino: brisa mariña...
A boca é tremendamente
fresca sen deixar de resultar voluptuosa polas sensacións de
froita madura, ademais de ter un
marcado carácter mineral.
Viño complexo e de gran personalidade.♦

Xosé Miranda
negro, da novela de tese, da infantil e xuvenil, da épica, da epopea, do teatro, da novela
de aventuras e do que sexa. E, a pouco que o
pensemos, isto resulta ser certo: todas estas
cousas xa estaban na literatura oral. Doulles
unha terceira opción: non traer imaxinario de
imaxinación, senón de imaxe. Imaxinario sería para min o conxunto de imaxes que colectivamente asumimos, é dicir, o conxunto
de mitos que nos constitúen: o lobishome, a
Moura, Pepa Loba, o rei Arturo, Cristo, Os
Reis Magos, o Rato Pérez, o chupasangues,
pero tamén Foucellas, o Piloto, Curuxás, o
rei García, etc. Sei de sobra que esvaro por
terreo perigosísismo e que a psicanálise de
Bruno Betelheim e o inconsciente colectivo
de Gustav Jüng cadran ao lado. E en segundo lugar, que se entende por fontes? Podo resolvelo dicindo que a fonte do imaxinario galego (sexa o que sexa) está na literatura oral,
pero se profundizo un algo, resulta que toda
a literatura oral non é da mesma época nin
ten as mesmas orixes. É qui li cuá. Temos
moi pouco espazo e só quero esbozar o que
segue: en Galicia impúxose un absurdo movemente antimitolóxico que quere explicar,
poño por caso, as mouras como unha réplica
en negativo dos propios labregos. Din estes
estudosos cousas como que as mouras son
loiras porque as campesiñas son morenas,
que os mouros teñen tesouros porque os labradores son pobres, e moitas outras perlas
deste calibre. Todo con tal de non recoñecer
o evidente: as mouras son un mito e forman
parte dunha mitoloxía galega que aínda existe. É máis: esa mitoloxía procede dos primei-

ros agricultores. E é que cando o racionalismo abandona a razón convértese na máis perigosa das supersticións. O soño da razón
produce monstros.
Abandono as digresións e céntrome. Vou
identificar a literatura oral como unha das
fontes do imaxinario galego. Sendo así, na literatura existen varios xéneros: algúns en
prosa e outros en verso. Ademais, oracións,
ditos, adiviñas, refráns, o folclore infantil
que é interesantísimo, etc. Entre os xéneros
en verso, as cantigas e os romances, que son
narracións, en realidade, e de orixe medieval
ao principio, despois outros máis recentes
que relatan crimes e amores e que prefiguran
algúns xéneros da novela.
E en prosa, tres xéneros narrativos: o
conto, a lenda e o mito. Brevemente, o conto nárrase sabendo que é ficticio (é unha
“patraña”, unha “fábula”) e podemos clasificalo, seguindo a Aarne en varios grupos, que
direi a voa pluma: de animais (que son como
a fábula clásica), chistes e anécdotas (moi
realistas e mesmo naturalistas), contos de
fórmula e contos “folclóricos ordinarios”,
entre os que están os “marabillosos” nos que
intervén a maxia, hai contrincantes sobrenaturais e probas que superar, etc. Como tal, os
contos de Brancaflor, do Príncipe Lagarto, o
cabalo Buligán, os tres pelos do demo, a
princesa e o xigante, o olláparo, etc. Moitos
dos seres míticos galegos aparecen precisamente neste último tipo de contos. Óllese
que estes “contos de fadas” suceden nun
mundo e nun tempo míticos por definición.
Seguiremos outro día.♦

Xaime Asensi
‘Hai que
preguntarlle aos
editores por que non
hai revistas de cómic
para cativos’
M.B.
Deseñador gráfico, maquetador e ilustrador, Xaime
Asensi vén de publicar o primeiro capítulo de Hombre
lobo y pajarito, un cómic
protagonizado por unhas
criaturas fantásticas que teñen moito de singular e pouco de monstruoso.
Un lobishome e un paxariño, unha combinación
estraña, non lle parece?
Diso se trataba. Quería
crear dúas personaxes diferentes, en teoría. No segundo capítulo xa se verá quen é
realmente o malo. Os personaxes que aparentemente
son máis fráxiles acaban
converténdose nos peores.
Despois de publicar en
2004 Ubu rey, en Edicións
de Ponent, aposta pola autoedición para este traballo en entregas. Que o leva
a optar por esta vía?
A miña idea é publicar o
cómic por partes nalgunha
publicación ou nalgunha editorial, pero é moi complicado
porque as editoras non apostan polo cómic e as revistas
que se dedican á banda deseñada son poucas. Tiña interese en sacar este capítulo, como unha sorte de número 0,
para ver como era a acollida
do público, e decidinme pola
autoedición. O proxecto estalle gustando á xente e o segundo capítulo da historia esta case rematado.
Cal é o público deste
traballo?
Non ten un público determinado aínda que poida
parecer para adultos. Teño
un fillo de 6 anos que gozou
cando o leu.
Traballa ademais como
ilustrador e colaborou en
Golfiño. Na actualidade
non hai ningunha publicación periódica dedicada
aos nenos. Semella que se
normaliza a situación do
cómic en canto aos autores
pero esquécese a base, os
primeiros lectores.
Non sei porque se pechou Golfiño. Podía ser rendíbel, sobre todo se se dirixe
a nenos e mozos. Pero os autores somos os que menos
sabemos. Publicamos fóra,
non porque non queiramos
facelo en Galiza, senón porque non hai canles. E hai
proxectos e autores de moita
calidade. A pregunta cómpre
facerlla aos editores.♦
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O xogo
dos abalorios
FRANCISCO CARBALLO

L

evo días a comparar
dúas obras literarias de
provocación: Das
Glasperlenspie (O xogo dos
abalorios), de Hermann
Hesse e Never let me go, de
Kazuo Ishiguro. A primeira
de 1943, a segunda de 2005,
esta con tradución ao galego
(Non me deixes nunca,
2007).
O premio nobel Hesse
evoca, no seu O xogo dos
abalorios, colectivos
universitarios academicistas.
Logran que o mellor
xogador acabe afogado
nunha lagoa cando ía de
escapada e intentaba
recuperar a realidade
humana. A crítica de Hesse é
demoledora: canta vida a
gastar nos departamentos
filosóficos a conta da
inmolación de incautos!
Ishiguro sitúa o seu
relato nunha escola inglesa
dos sesenta, Hailsham, para
doadores de órganos e
coidadores. Todo parece
funcionar na máis avanzada
pedagoxía para selectos. A
filtraxe do futuro deses
alumnos intriga, mais todo
segue imperturbábel na
escola e no destino de cada
ex alumno. Tommy e Kathy
perseguen a verdade ao
entrevistarse con mestras,
logo da desfeita de
Hailsham: “Na posguerra, a
principios dos anos
cincuenta, cando se sucedían
vertixinosamente os grandes
descubrimentos científicos,
non había tempo de asimilar
as súas implicacións como
era debido nin sometelos ás
preguntas que unha mente
sensata querería contestar. E
durante moitos anos a
poboación preferíu crer que
aqueles órganos saían da
nada, ou no mellor dos casos
se cultivaban no baleiro”.
Tommy e Kathy, el doador
por terceira volta, ela
coidadora, non se derruban.
Aceptan o incríbel. El falece
deseguida e ela, a
protagonista, pérdeo.
Os dous autores ollan o
abismo social dos seres
humanos. Ollan as vítimas.
A capacidade dos poderes na
creación de enredos para
que un exército de
servidores con espada ou
pluma os protexan e
xustifiquen a dominación.
Examino a escola pasada e
presente aquí e ¡que
altamente cumpre a función
de doma e ocultación! Non
só as academias militares, as
escolas alcoránicas ou as
privadas. A algarabía de
certa mass media españolas
sobre a materia da
Cidadanía e das galescolas é
a volta á defensa da vella
escola do engano e no
rexeitamento das luces que
encender neses espazos de
tebras.♦

IMOS DE FURANCHOS
ANA SAÁ

¿Quen non pasou algunha vez polo Morrazo ou por Redondela e non viu un cartel cunha rama de loureiro
que sinalaba a ubicación dun furancho? Estas pequenas tabernas particulares naceron para darlle saída ao
excedente de viño procedente da produción familiar e servir tapas, especialidades da casa, á vez que se convertían nun lugar de encontro para establecer conversa entre os veciños e “facerlle un favor a un amigo”.
Ao ritmo de “Unha noite na eira
do trigo” adentrámonos no mundo
dos furanchos, unha modalidade
de taberna informal que se instala
no baixo dunha casa familiar para
ofrecer o viño novo que o dono da
mesma colleita en exceso. Tamén
son coñecidos co nome de “Loureiro” pola rama da árbore que se
coloca na porta da adega para indicar que nese lugar se vende viño
da casa. Até alí acoden os amigos
e veciños, “por necesidade de ‘furancharlle’ o viño a un amigo e facerlle un favor”, comenta Xaquín
López, secretario da Asociación
de Furancheiros de Redondela,
fundada en 1995 co obxectivo de
non perder esta tradición. “Ás veces convírtense en sectas iniciadas
e vanse recorrendo un tras outro,
até acadar a victoria final”, conta
con ironía o sociólogo Manuel Pérez Rúa.
Os furanchos teñen o seu berce na ría de Vigo e concéntranse
principalmente nas comarcas do
Morrazo, O Salnés e Redondela,
“zonas nas que apenas se dan De-

nominacións de Orixe e onde
abunda o viño do país que mestura múltiples variedades”, explica
Manuel Pérez Rúa. Na Asociación
de Furancheiros de Redondela
aparecen inscritos 36, pero “hai
quen fala de que o número total na
zona triplica os nosos asociados”,
recoñece o seu secretario.
A maioría abren as súas portas nos meses de outono, coincidindo coa colleita da uva e a ma-

tanza do porco polo San Martiño.
Noutras zonas, como na de Redondela, atenden ao público do
15 de maio até o 15 de agosto.
Convértense nun lugar no que se
lle dá saída ao excedente de viño
colleitado, onde se establecen as
relacións sociais e onde tamén se
goza dunha enchenta barateira ao
tempo que se entonan cancións
populares galegas, tamén coñecidas como ‘cantigas taberneiras’.

‘Competencia’ da hostalería
Os hostaleiros esixen da Xunta
un maior control destes locais, xa
que “hai furanchos que venden
máis litros de viño dos que deben, ofrecen comidas en lugar de
tapas e mesmo exceden os dous
meses de licenza”, expresa Marcos López, do Departamento de
Formación da Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra (FEPROHOS). “Non estamos en contra

deles, pero algúns son unha verdadeira competencia desleal,
posto que non pagan impostos e
actúan como cafeterías ou restaurantes. A tradición comeza a
mudar cando algúns ofrecen refrescos e non só viño”, engade.
O razonamento dos furancheiros é ben diferente. “Algo é
comercial no momento no que
se demanda. Entendo a postura
dos hostaleiros, pero, ademais

de que xa non compran o noso
viño, nós ofrecemos produtos
tradicionais nun ambiente de
ledicia e amizade ao aire libre”,
argumenta Xaquín López, que
tamén admite que “hai furanchos que se están a converter
en negocio e están a perder a
esencia da cultura do viño”.
Ademais, Manuel Pérez Rúa
afirma que algúns deles “convertéronse en restaurantes”.♦

Os temas de conversa son moi
variados, pero “ao tratarse fundamentalmente de homes, o fútbol,
o viño, os tópicos da política e o
sexo son os asuntos máis recurrentes nestas ‘representacións a
pequena escala’ das tabernas”,
apunta o sociólogo.
Ás dez da noite prodúcese a
maior afluencia de xente, que acode na busca dunha cunca de viño
acompañada dunha tapa de queixo, xamón, chourizos caseiros,
tortilla con ovos da casa, empanada, castañas, pementos e sardiñas
asadas, entre outros. “Os restaurantes ofrecen moitas excentricidades, pero non produtos da casa.
Quen quere cheirar a fume de sardiña?”, argumenta Xaquín López.
Para posuír un furancho abonda ter unha viña propia que produza un mínimo de 1.200 litros (por
debaixo desta cantidade considérase para consumo propio), cumprir un horario de apertura determinado (de luns a venres, de sete
da tarde a doce da noite, e sábados
e domingos, de doce do mediodía
a doce da noite), non servir viño de
etiqueta, posuír un aseo público e
tamén ter establecida unha limitación no tapeo. Ademais, na Asociación de Furancheiros de Redondela acordaron que sexa obrigatorio adquirir o carné de manipulador de alimentos.
Pero hai tamén quen inicia novas modalidades. É o caso do inglés David, en Moaña, quen “ten
un furancho no que, en lugar de viño, ofrece cervexa. Como aprendera no seu país a facela e nesta
zona atopara todos os ingredientes
decidiu ofertar un produto diferente. É moi coñecido por aquí, e ten
moito éxito polo San Martiño!”,
narra Manuel Pérez Rúa.♦
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O Trinque
Premio
Premio Mantecón
O 30 de setembro remata o prazo
de presentación dos orixinais para
o VI Concurso Internacional de
Cartelismo Publicitario ‘Francisco
Mantecón’ que organizan as bodegas Terras Gauda. Aqueles intere-

sados deberán deseñar unha idea
adaptábel aos aspectos corporativos dos viños brancos ‘Abadía de
San Campio’ e ‘Albariño Terras
Gauda’. O premio para o gañador
será de 6.000 euros. ♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid
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Nun lugar dos soños
Nos 30 anos da tradución ao
portugués de Os soños na gaiola de Manuel María, a asociación Xérmolos e a Fundación
Manuel María organizan unha
homenaxe que dará comezo este
sábado 8 ás 12h no Muíño do
Rañego de VILALBA, cunha mesa redonda na que participarán
Concha Blanco, María Xosé
Lamas, Paula San Vicente e
Paco Martín, con David Otero
como moderador, á que seguirá
a colocación do segundo Hectómetro Literario no Camiño dos

Os Cempés
continuan
coa xira de
despedida.
Este sábado
8 estarán
no Campus
de Elviña,
na CORUÑA.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO DOBAO
Podemos admirar as obras
do escultor no Mosteiro de
Sagoaza.
■ MÚSICA

DELUXE
Xoel López repasará os temas do seu último traballo
discográfico, Fin de un
viaje infinito, o vindeiro
venres 14.

Festa dos Axóuxeres
Axóuxeres
Primeira edición da Festa dos Axóuxeres, iniciativa da Secretaría Xeral de Política Lingüística para favorecer a transmisión do galego na familia. A proposta
inclúe maxia, xogos e concertos en espazos públicos das cidades e terá continuidade ao longo do outono en diferentes localidades. Este xoves 6 teremos a
Xabier Díaz e a Mercedes Peón na Praza da Estrela de VIGO e o sábado 8 Xabier Díaz repite, xunto con Uxía, nos
Xardíns de Méndez Núñez da CORUÑA.
Ambas actuacións ás 19 h.♦

Deluxe
(Xoel López)
estará no
BARCO o
vindeiro
venres 14.

conserveira desde os últimos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.
■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

ESTO
NON É UNHA BROMA

A banda mexicana de punk
rock toca o domingo 9 ás
21h30 no Aturuxo xunto cos
seus compatriotas Hub Ya´x.
A entrada pode mercarse na
billeteira por 6 euros.

Os 6 artistas participantes
neste proxecto, que podemos ollar durante setembro no MACUF, coinciden
no emprego do humor ou
da ironía como estratexia
creativa.

O Carballiño

NORTH SOUTH
EAST WEST

VANTROI

■ TEATRO

FETEGA
O Festival de Teatro Galego presenta este xoves 6 ás
22h30 no Multifuncional á
compañía Bacana coa peza
Hendaya mon amour. O
venres 7 celébrase no mesmo lugar a gala de entrega
de premios.

A mostra de fotografías da
Axencia Magnum pode visitarse até este domingo 9
de setembro no Aquarium
Finisterrae.

NÓMADES
As fotografías de Manuel
Valcárcel expóñense no
C.S. Caixa Galicia até este
domingo 9 de setembro. O
material seleccionado cén-

trase nas condicións de vida
dos pobos pastores do Tibet, os tuaregs do sáhara alxerino, os cíngaros rumanos, os Uros do Perú e os
Pinj de Papúa Nova Guinea, un traballo de enorme
valor documental e etnográfico.

100 CARTACES
A Fundación Barrié presenta, até o 24 de novembro, esta mostra organizada
en colaboración co Museo
do Deseño de Zurich, na
que se recolle unha coidada
selección de significativos
anuncios icónico-escriturais do século pasado.

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS
Proxecto no que participan
o CGAC, o MARCO e a
Fundación Luís Seoane,
que é onde o podemos
apreciar até o domingo 16,,
a desenvolver durante tres

anos e que, ademais da función expositiva, pon en
marcha un centro de documentación, obradoiros de
comunicación e edición,
ademais de realizar unha
profunda análise sobre a
edición como soporte da
creación artística. Tamén
aquí podemos valorar o
proxecto-edición –La Cosa
e Memoria de La Cosa–
que o catalán Francesc
Ruíz fixo durante xullo e
agosto do pasado ano: un
xornal que, a medio do cómic, reflectiu distintas historias relacionadas coa cidade. E aínda máis: How
soon is now? é unha mostra de artistas conscientes
de que o nexo entre realidade e utopía esvaeceuse
do imaxinario social; as
obras de Mathias Poledna,
Ryan Gander, Jenny Perlin,
Mario García Torres, Alexander Gutke e Lisa Oppenheim relaciónanse entre

si polo seu carácter cinemático.

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

DON PASQUALE
Dentro do LV Festival de
Ópera poderemos gozar o
vindeiro venres 14 ás
20h30 no Palacio da Ópera
do clasico de Gaetano Donizetti, nunha produción do
Teatro Comunale de Bologna, con Patrizia Ciofi,
Celso Albelo, Fabio Capitanucci e Gorgio Surian,
acompañados pola Orquestra nova da Sinfónica de

Chantada
■ MÚSICA

Zënzar

PACÍFICO
Vai dar un concerto o sábado 15 na sala Mogay.

Bueu

Celanova

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO

MARTÍNEZ OCAÑA

O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da

A Coruña

Soños. Seguiralle un xantar de
irmandade no restaurante Río
Ladra de GAIOSO, ás 18h haberá un recital de poemas do autor
nas Penas de Rodas, e ás 7 da
tarde, no Cemiterio de OUTEIRO
DE REI, unha pregaria e ofrenda
de flores, coa poesía e música de
Miro Casabella, A Quenlla,
Antón Valcarce e outros. Os interesados en asistir ao xantar deben confirmar asistencia no teléfono 982 372 040, e ingresar 17
euros na conta do Banco Pastor
de Guitiríz c.c.c. 0000100296.♦

A banda de Cerceda presenta o seu novo disco Sigue e...dalle este xoves 6
ás 23h no Polideportivo
Baraos, de Bañocas, en
SAN SADURNIÑO; o sábado
8 ás 23h30 no festival
RIANXO ROCK que se celebra no Paseo da Ribeira,
xunto cos The Middle Barins. Entrada de balde.♦

As súas pinturas poden
ollarse, até o 31 de outubro,
no Claustro Barroco do
Mosteiro.

O señor dos aneis

Carteleira
Carteleira

Tras pasar por London,
Boston, Singapur, Sídney
e Berlín está na Galiza
–na súa única parada no
Estado– esta impresionante mostra sobre a famosa triloxía filmica dirixida por Peter Jackson,
baseada no clásico de Tolkien. Até o domingo 16
de setembro poderemos
admirar na sedes da Fundación Caixa Galicia da

☞

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.

☞

☞

☞

CORUÑA e SANTIAGO DE
COMPOSTELA as maquetas, traxes, bonecos dos
personaxes, cadros, material multimedia interactivo e o mítico anel. De 12
a 22h de luns a domingo,
por 2 euros para unha sede e de 3 para as dúas;
ademais está disponíbel O
pase do anel por 10 euros
que permite o acceso libre
ás dúas instalacións.♦

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.

☞

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

FAST FOOD 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.

☞

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.

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.♦

As últimas lúas

Lugo

ás 21h30 na Praza do Concello.

■ EXPOSICIÓNS

Redondela

VELAÍ A MULLER

■ EXPOSICIÓNS

A Biblioteca Provincial expón diversos retratos e poemas de escritoras galegas.

EUGENIO CABALEIRO

Podemos visitar a mostra
Os camiños de Santiago até
o domingo 16 na Casa da
Torre.

ITINERARIO DO TRAZO

Podemos ollar a mostra Debuxo e ilustración de Luís
Seoane até o vindeiro xoves 13 na Fundación Caixa
Galicia.

Ernesto Chao, Rosa Álvarez e Artur Trillo protagonizan
As últimas lúas, que está dirixida por Xulio Lago.

Lagarta Lagarta representa esta obra os vindeiros mércores 12 e xoves
13 ás 21h no teatro Prin-

Galiza e o Coro da O.S.G,
con Stefano Vizioli na dirección de escena e Marcello Panni na musical. As
entradas poden adquirirse
no 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es.

THE HANGMEN
A banda norteamericana de
rock, do carismático Bryan
Small, presenta o seu novo
disco In the city o martes 11
ás 22h30 na sala Mardigras,
cunha entrada de 13 euros.

cipal de SANTIAGO DE
COMPOSTELA; e o sábado 15 na Casa da Cultura de ORDES.♦

Fogarty, o vindeiro sábado
15 no Coliseum.

Oroso
Oroso

Padrón

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Podemos ollar esta serie de
fotografías até o domingo 9
na Casa das letras.

ART NATURA

UXÍA

50 ANIVERSARIO

A banda de rock pre-moderno toca en directo este
xoves 6 no Clavicémbalo;
o venres 7 teremos na
mesma sala o pop rock de
Psicolepsia; o sábado 8 o
hip hop de KAOS e Karmasound; o martes 11 a
canción de autor de Xavi e
Benja; o mércores Juanjo
Rodicio presenta Verduras
de toda a vida, espectáculo de curtas, contos e cancións; o vindeiro xoves 13
poderemos escoitar o
black metal dos Barbarian Prophecies; e o venres 14 o heavy de Estrella
Negra.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR PRADA

Oleiros
Oleiros

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CIRCA XX
PILAR CITOLER

Esta banda presenta o seu
primeiro disco Nada más
nun concerto xunto con
Pignoise e El mentón de

DANDY DADÁ

UNA NOCHE
CON EL BRUJO

A súa xira Despedida 2007
lévaos o sábado 8 ao Cámpus de Elviña.

CONCHITA

Kógito canta este sábado 8 na sala Karma de PONTEVEDRA.

■ TEATRO

OS CEMPÉS

Podemos visitar a mostra
fotográfica Non hai arte
sen obsesión, con obras
pertencentes a esta colección, até o domingo 9 na
Fundación Caixa Galicia.

ADEGA organiza a mostra
Pola defensa da Rede Natura galega. Pola defensa do
medio natural galego, na
que se nos achega ás obras
de máis de un cento de artistas e literatos galegos para expresar o compromiso
do mundo da cultura coa
conservación do patrimonio natural. Poderemos visitala até o sábado 15 no
Edificio de Servizos Múltiples de SIGÜEIRO.

Poderemos escoitar a unha
das mellores voces galegas
o vindeiro venres 14 na
Praza do Concello.

Ourense
Ourense

Porriño

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

POLA PORTA GRANDE

PÉREZ

A obra de Ignacio Goitia exponse na galería Marisa Marimón até finais deste mes.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

A Biblioteca Municipal está de celebración e acolle
unha mostra conmemorativa que podemos visitar até
o luns 17.

Pontevedra

Ribeira

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

KÓGITO

MANUEL FACAL

A banda galega que mestura ska, reggae e punk vai
dar un concerto este sábado
8 na sala Karma.

Até o domingo 30 podemos
admirar a obra deste magnífico artista no Museo do
Gravado en ARTES.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

SAN XULIÁN

O filme infantil de animación O ratiño dos teus soños proxéctase este xoves 6

O Mosteiro acolle a mostra
permanente Historia de dú-

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA

As obras do prestixioso
premio de Wildlife Photographer of the year 07, recoñecido como o máis importante do mundoi, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os problemas de conservación da
natureza, pódense admirar
no Castelo de Santa Cruz.

Vai de Camiño

Festicultores.

Espíritu Santuka, Os Veraneantes, A magnifique
bande des hommes sans

medo, O leo i Aremecaghona, Bloco da Baliza,
Kumpanía Algazarra,

Miñor Swing, Bumtaka,
Pista 5, Sherpah, ou Cuchufellos; e durante a noite, no Campo de Vilanova,
con Sonoro Maxín, Banda Potemkin, Os 3 trebóns, Os Festicultores
Troupe, Pulpiño Viascón, Telephunken, DJ Julius is Possible, DJ Max
Doblhoff, Anonima Novolari, Percubaba, Blasted Mechanism ou Silicone Soul. O programa de
actividades completo pode consultarse en www.reperkusion.com.♦

XV Festival de Cerceda
Cerceda
Comeza este venres 7 ás
18h coa Mostra de Artesanía e Comercio Ecolóxico, e
do proxecto de información
afectivo-sexual Quérote; ás
19h haberá pasarrúas coa
charanga Os veraneantes;
ás 20h recibirase aos colectivos cataláns participantes
e pregón no campo da feira
a cargo de Ramón Vilar
“Moncho da Tablilla”, e
actuación do grupo de baile
tradicional da asociación lo-

TRAXES REAIS

■ EXPOSICIÓNS

Reperkusión
A festicultura chega unha
vez máis a ALLARIZ, do
venres 14 ao domingo 16,
con música, proxeccións
audiovisuais, mercadiños,
espectáculos, cursos de
percusión e malabares,
etc. Para conmemorar o
seu quinto aniversario, o
festival terá este ano entrada de balde, e organizarase en dous espazos diferentes: durante o día na
Praia de Acearrica, onde
teremos a artistas da talla
de Cigano & Cia, Pablo
Trasno, Malabreikers;

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Até o sábado 15 no Castelo
presenta os seus óleos na
mostra No ronsel da auga
está a vida.

O recoñecido actor español
Rafael Álvarez representa
o seu espectáculo o vindeiro xoves 13 e sábado 14 ás
21h no teatro Rosalía.

Ribadeo

cal San Martiño e dos Veraneantes; ás 21h haberá
unha cea no campo do festival acompañada co quinteto
San Martiño de Cerceda;
para continuar ás 22h30 co
concerto dos galegos Zënzar, Malandromeda e Os
Veraneantes, e dos cataláns
Rumborracheira. O sábado 8 ás 12h pasarrúas cos
Gypsy Clown, xogos populares e obradoiros de música
para cativos e de circo; ás

Grupo de Metais Santa Cecilia.

14h celebrarase unha butifarrada catalana; ás 16h30 teremos o Carajillo Rumbero
con Los herederos del taxi; ás 18h no campo da feira gozaremos do Combinat
de circ galego-catalá coa
Escola Juvenil de Circ
Ateneu Popular de 9 Barris, a Escola de Circ Rogelio Rivel, Malandraxe e
Pista 4; ás 20h haberá un
pasabares da Charanga do
Metal até o concerto; ás

21h cea; e ás 22h30 actuación de Quempallou, Reopla, Stoy ke trino, Iván
Dzine e DJ Can de Palleiro,
e o pase dos Diables de 9
Barris con Festicultores
Troupe. O domingo 9 pecharase a festa cun xantar ás
14h e unha tarde teatral coa
actuación, ás 17h no Auditorio, da compañía El retrete
de Dorian Grey. Información completa en www.myspace.com/agresca.♦

O programa cultural do
Xacobeo, con máis de 100
espectáculos e actividades
nas vilas dos camiños de
Santiago, vai chegando ao
seu fin. Na VÍA DA PRATA
temos este venres 7 á
Banda de Música de Visantoña en SAN CIBRAO
DE VIÑAS, e música tradicional en PIÑOR; tamén
teremos sons tradicionais
o sábado 8 en AMOEIRO;
e o domingo 9 haberá maxia e concerto do grupo de

metais Santa Cecilia en
SAN CRISTOVO DE CELA,
e música galega en TABOADELA. O CAMIÑO INGLÉS
conta o sábado 8 en OROSO con pasarúas, a percusión latina de Presto Vivace e o concerto de Veria Folk. No CAMIÑO PRIMITIVO poderemos gozar o
vindeiro sábado 15 en
GUNTÍN con maxia, conteiros e monologuistas.
Máis información en
www.xacobeo.es.♦
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Do 6 ao 12 de setembro do 2007

Nº 1.010 ● Do 26 de
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as restauracións 18801951, que podemos ollar de
luns a venres de 10 a 12h30
e de 16h30 a 18h30.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

CUESTIÓN
XERACIONAL

Este venres 7 ás 20h inaugúrase no CGAC esta mostra de perto de 30 pezas e
unha ducia de vídeos procedentes de artistas nacionais
e estranxeiros nados, na súa
maioría, na década dos 60.
Ao final deste acto celébrase un concerto de Hidrogenesse. No mesmo lugar temos desde o vindeiro xoves
13 A batalla dos xéneros,
un proxecto que pretende
analisar, desde unha perspectiva actual, a produción
de artistas e teorías que desde mediados os anos 70 se
involucraron na tarefa de
analisar as convencións de
sexo.

TRIÁLOGOS
A galería SCQ acolle, até o
venres 14, esta mostra conxunta de Carlos Rial e Miguel Ángel Tornero.

FUNDACIÓN GRANELL

Na Fundación
Granell
compostelá
podemos
contemplar
unha
escolma de
debuxos de
Philip West.

Ofrece, até o sábado 15, unha mostra composta por unha selección de debuxos de
Philip West, a maioría deles
pertencentes a unha serie de
alto contido erótico realizada no ano 1978, xunto cunha
pequena escolma de óleos
sobre a mesma temática. No
mesmo lugar podemos contemplar até o mércores 26 a
colectiva Inconscientes para unha xeografía onírica,
con artistas surrealistas do
sur de América que operan a
través da plataforma de internet Sonámbula, como
Pastor de Moya, Rick Lina
ou Konrad Zeller.

Convocatorias
PREMIOS Á INNOVACIÓN

CURTAS NA REDE

EDUCATIVA

A Secretaría Xeral de Comunicación
da Xunta convida a participar a todas
as persoas interesadas neste certame
con curtametraxes de xénero e técnica
libre que non poderá exceder os 5 minutos, e que deberán versar sobre os
temas da xuventude, medioambiente,
inmigración ou visións alleas/visións
nosas, establecéndose tres categorías:
(A) para participantes de 15 a 22
anos; (B) para os de 23 a 50 anos; e
(C) para os de 51 en diante. Ademais
nesta edición ábrese a categoría Micromovies para curtas realizadas con
cámaras de teléfonos, que non poderán exceder dos 30 segundos, de temática e xénero libre. A inscrición pode realizarse de balde até o 15 de setembro a través do formulario na páxina www.curtasnarede.es, e os traballos terán que remitirse persoalmente
ou por correo certificado ao Centro
Multimedia de Galiza (Hórreo 61,
15702 en Santiago de Compostela),
nun sobre que conterá un DVD vídeo
onde o título principal sexa a curta
presentada; 1 CD con dous ficheiros
da curta codificada en Windows Media Vídeo (un en alta calidade e outro
con codificación múltiple en calidade
media); unha ficha técnica cos dados
persoais do director e breve sinopse,
podéndose presentar un cartaz (en
formato jpg, gif ou flash) cun peso
máximo de 100k, que acompañará á

A Consellaría de Educación pretende
fomentar a innovación educativa e recoñecer o traballo realizado polo profesorado que, individual ou colectivamente, está a desenvolver prácticas
educativas innovadoras e materiais que
supoñan a utilización de ferramentas
propias da sociedade da información.
Para participar establécese a modalidade (A): para o recoñecemento da actividades de innovacións metodolóxicas e
didácticas sobre calquera área e sobre a
organización dos centros docentes; e a
modalidade (B): destinada a premiar
materiais ou recursos dirixidos ao
alumnado con necesidades específicas
de apoio educativo, a materiais relacionados co plurilingüismo destinados á
utilización nas seccións bilingües e a
materiais relacionados co ámbito científico-tecnolóxico-matemático. Todos
os traballos deberán ser redactados e
presentados en lingua galega, impresos
e en CD-ROM, deben ser orixinais e
inéditos, e entregaranse ou enviaranse
antes do 15 de setembro á Consellaría
de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galiza, en Santiago de
Compostela, según os requerimentos e
cos correspondentes documentos esixidos pola organización, que se poden
consultar e descargar na sección de
contidos educativos, premios e concursos do portal www.edu.xunta.es.

CARME NOGUEIRA
No CGAC de
SANTIAGO
inaugúrase
este venres
7 a mostra
Cuestión
xeracional:
30 obras e
unha dúcea
de vídeos de
artistas de
distintos
países.

E Apolonija Sustersic expoñen no Duplo Espazo do
CGAC as súas obras até o 9
de decembro

MATEO MATÉ
Podemos visitar a mostra
Thanks-giving Turkey na
galería Trinta até o sábado
15, na que o artista propón
unha reprodución dun peculiar salón decorado con motivos militares, pretendendo
transmitir como o concepto
de camuflaxe se incorporou
a case todas as actividades
sociais da nosa época.

UWE GEEST
Arquitecto de profesión,
que vive en España desde
hai 40 anos –agora en Barcelona– crea as obras con

VI PREMIO CAIXANOVA

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

APOIO SOCIAL 2007

A Fundación Barrié realiza durante todo o ano, en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da
Xunta de Galiza, un Programa de
apoio social para familias con perso-

As
xilografías
realizadas
por
Salvador
Dalí sobre
A Divina
Comedia,
foron
adquiridas
pola
Colección
Caixanova
e están
expostas en
VIGO.

SHAKESPEARE SONGS
Dentro do VIII Ciclo de
Lied podemos escoitar o
martes 11 ás 21h no teatro
Principal á mezzosoprano
Susan Bickley, ao barítono
Stephan Loges e ao pianista Roger Vignoles.
■ TEATRO

CIUDADANO FRAME
O venres 7 podemos ollar,
ás 22h na Praza de Abastos,
a peza Juanito Perighro.

GALITOON
Os máis cativos gozarán
coa peza Golulá o sábado 8
e domingo 9 ás 20h no teatro Principal.

GRANELL

Mostra que recolle, por primeira vez, unha antolóxica
da súa obra composta por 66
pezas de diferentes técnicas,
estilos e tamaños que permitirán ver a evolución artística deste pintor (1942-2005)
que chega a Santiago en
1960 para cursar estudos de
Medicina. Até o 8 de outubro no Colexio de Fonseca.

A Xunta promove este premio dotado
con 4.510 euros co obxecto de fomentar e distinguir traballos de estudo e
investigación sobre as administracións públicas da Comunidade Autónoma, desde calquera perspectiva,
histórica, xurídica, administrativa,
política, sociolóxica, económica, etc.
Os traballos, realizados por persoas
individuais ou grupos formados para
o efecto de calquera nacionalidade
dos estados membros da Unión Europea, terán que ser orixinais e inéditos,
e presentaranse en formato A4, mecanografados a duplo espazo por unha
soa cara, cunha extensión mínima de
100 páxinas, por triplicado e cun
exemplar en formato word, baixo lema e plica. Os interesados en participar deberán entregar, antes do 15 de
setembro, o modelo de solicitude cuberto correspondente a esta convocatoria, anunciada no DOG nº 47, con
data do 7 de marzo de 2007, na Escola Galega de Administración Pública,
nas Fontiñas, rúa Madrid 2-4, 15707
de Santiago de Compostela, dirixida
ao director da EGAP, ou enviala por
correo certificado.♦

■ MÚSICA

Esta colectiva de pintura e
fotografía con obra de Víctor Casas, Ramón Astray,
Sabela Arias, Lydia Gordillo ou Maribel García
Mingo pode visitarse na
galería Sol & Bartolomé até
o 18 de outubro.

X.M. TOMÉ

XVI MANUEL COLMEIRO

xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.

CAMIÑOS DA ARTE

Até final de ano temos no
segundo andar da súa fundación a mostra A ortogonalidade dos soños: debuxos / construcións de Eugenio Granell.

as maiores dependentes ao seu cargo,
co obxecto de facilitar un apoio complementario a súa familia e descanso
para o coidador habitual. Máis información no teléfono 900 333 666.

ficha de presentación; e fotocopia do
DNI. Os traballos presentados poderán ser votados polo público a través
da web do concurso, e os seus autores
teñen a opción de crear unha bitácora
de rodaxe para compartir o proceso
creativo. A organización establece numerosos premios económicos, e ademais as mellores curtas serán emitidas
no programa Onda Curta da CRTVG.

PHILIP W EST.

finas capas de pintura e areas, presentando un resultado final de grande homoxeneidade. Na galería Sol &
Bartolomé (San Francisco
30) até o 18 de outubro.

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

Paz, Ricardo Ugarte de
Zubiarrain, Patinha e Silverio Rivas.

SANTIAGODC

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

RONSEL DE ILUSIÓNS

As salas do Museo Pedagó-

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

ANA MIRANDA

Os seus gravados, litografías
e serigrafías expóñense, até
este venres 7, no pub Xarope.

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS
DA BISBARRA
Esta XII Mostra inclúe traballos de fotografía, escultura e gravados, que podemos admirar até o domingo
30 no Castelo.

Verín

principio da ponte da illa,
coa que pretende reivindicar
o seu uso público e manifestar a repulsa polas construcións feitas nela, en especial
pola torre. No acto haberá
música e levarase roupa pirata para facelo máis visíbel.
Anímase a participar, tanto
pola ponte como polo mar,
ben sexa en piraguas, barcas
ou chalupas.

Eugenio Arbones Castellanzuelo, Luís Balbatúa
Zubeldia, Segundo Echegaray García, Adolfo
Morgade Pazos, Abraham
Muñoz Arconada e Inocencio Taboada Montoto,
asasinados na zona polos
falanxistas ao mencer do 15
de setembro de 1936.

O POBO NON ESQUECE

AU SUD DU CINEMA

A Asociación Viguesa pola
Memoria Histórica do 36
homenaxea, o vindeiro sábado 15 ás 19h en Cabral, á
altura do colexio Marcote,
a Marcial Araujo Conde,

■ CINEMA

No ciclo francés que se desenvolve no Auditorio Municipal podemos ollar, o
luns 10 ás 20h30, Les gens
de la rizière (1994), de
Rithy Panh.

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS PARDO
Os seus óleos e acrílicos permanecerán expostos no Café
Plaza até o domingo 30.

Vigo
■ ACTOS

I RECONQUISTA
TORALLA

DE

O colectivo Xogo Descuberto convoca esta actividade
lúdico-reivindicativa para o
sábado 8 ás 18h desde o

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Convócanse subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a
proxectos colectivos de xestión
pesqueira. Poderán ser beneficiarios das subvencións as entidades
de interese colectivo definidas na
Lei 671993, do 11 de maio, de
pesca de Galiza, como calquera
forma asociativa de dereito públi-

co ou privado, tales como confrarías, asociacións, cooperativas e
organizacións constituídas por
produtores de base sempre que teñan a sede social e desenvolvan as
súas actividades en Galiza. O prazo para presentar as solicitudes
conclúe o vindeiro 30 de setembro. A información completa sobre as actividades subvencionábeis e os requisitos está recollida
na orde de 31 de agosto de 2207.♦

Anuncios de balde
■ Alúgase casa restaurada por fins
de semana ou tempadas na Serra
do Suído (Concello de Covelo).
Chamar aos telf. 986 373 099 ou 645
663 142.
■ 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.

Os fineses
Endstand
participan
na Abrasive
Fest na sala
Anoeta de
VIGO este
sábado 8.

■ EXPOSICIÓNS

A DIVINA COMEDIA
Un cento de xilografías realizadas por Salvador Dalí
entre 1960 e 1964 sobre A
Divina Comedia, adquiridas
pola Colección Caixanova
este pasado xuño, poden ser
contempladas na Sala III do
Centro Social Caixanova
até o 7 de outubro.

J.M. CIRIA

O pintor continúa a investigar nos límites que se desdebuxan entre a figuración
e a abstracción cun conxunto de traballos de gran formato que nos achegan á narración escrita máis antiga
da historia: A epopeia de
Gilgamesh. No C.C. Caixanova até o 7 de outubro.

A Rede

LAXEIRO

Até o domingo 16 temos na
Fundación Laxeiro a mostra Debúxos inéditos V.

DANIEL EDBURG
Podemos ollar as súas fotografías producidas sobre
aluminio na mostra Bittersweet endings da galería Adhoc, até o sábado 15.

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieuzaide presenta o seu traballo
na Fundación Caixa Galicia.

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

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE

TURISMO DE VIGO
www.turismodevigo.com
Páxina electrónica oficial de promoción
do turismo de Vigo que inclúe información sobre a cidade, opcións de gastronomía e cultura, datos da súa oferta en natureza e deportes e outras cuestións de interese para os visitantes.♦

MISIÓNS
PEDAGÓXICAS
1931/36
A Casa das Artes acolle esta interesente mostra.

Proxecto gañador do premio MARCO 06 para novos
comisarios con obras de
Francis Alÿs, Ady Carrión,
Pierre Huyghe, J. Carlos
Martinat, Pablo Sigg, Javier
Téllez, Kerry Tribe, Luc
Tuymans e Elin Wikström.
Até o 7 de outubro no
MARCO.

ADMIRANDO O TEMPO
O museo Quiñones de León
acolle, até o venres 14, esta
mostra de reloxos singulares.

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO

■ Búscase persoa, preferibelmente
que non sexa fumadora ou estudante,
para compartir piso novo, amoblado, luminoso, exterior, na zona de
Conxo (Santiago de Compostela),
perto do Campus Sur e dos Hospitais,
nunha zona tranquila e aparcamento
doado, a 15 min do centro. Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.
■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.

de retratos pertencentes aos
fondos da Colección Fotográfica do Concello.

NOVOS HORIZONTES

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

ABRASIVE FEST
Na sala Anoeta poderemos

■ 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.

güidades, 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.

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

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

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

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666 329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

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

■ 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.

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

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.

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

■ Inglés impartido por nativa bilingüe diplomada pola Escola Oficial de
Idiomas. Todos os niveis, conversa,
apoio, recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender
inglés de verdade, chama ao 625
692 813.♦

■ 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 anti-

escoitar en directo o sábado 8
ás 22h o crustmetal dos vigueses Carcomedhi, o deathmetalcore dos tamén locais
Dead Romeo, e o hardcore
dos fineses Endstand e dos
portugueses Day of the dead.
A entrada pode mercarse na
billeteira por 4 euros.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

TESTEMUÑAS
DE CAMBIO
Esta mostra de fotografía
permanecerá até o venres
28 no Auditorio Municipal.

Vila Nova
de Cerveira
XIV BIENAL

DE

ARTE

Até o 29 de setembro chega este evento de longa
tradición no espectro da
arte portuguesa que no
2008 completará 30 anos.
Atenta á evolución dos
paradigmas sócio-culturais do mundo, este ano
ten como tema “As Novas
Cruzadas”, en alusión ás
diferenzas/diverxencias
culturais entre o ocidente
e o médio oriente. É curioso verificar que a pro-

posta envolve analoxías
entre as cruzadas clásicas
e as “novas” cruzadas. As
obras seleccionadas representan a máis de cen
artistas das máis diversas
nacionalidades. Alén dos
locais de exposición en
Cerveira, a Bienal ten
mostras noutros sítios como o Museu Municipal de
CAMINHA, a Casa Museu
de MONÇÃO, a Casa da
Cultura de MELGAÇO ou,
xa desta beira do Miño, na
Galiza, no Auditorio Municipal de GOIAN, en TOMIÑO , e na Área Panorámica, en TUI.♦

Non vos riades que o conto é triste

O MARCO presenta, até este domingo 9 de setembro,
un percorrido polo século
XX a partir dunha selección

O Centro Cultural Caixanova de VIGO acolle a mostra de José Manuel Ciria A epopeia de Gilgamesh

Non imos ser nós quen digamos que é colonialismo do século XXI, mais, que un veraneante madrileño consiga
que un xornal galego sexa propagandista dunha pseudofazaña máis propia dun episodio apócrifo de “Verano
Azul” que do respeto pola natureza, vén sendo unha noticía que se achega a aquela dos salmóns que lle colocaban ao mesmísimo xeneral Franco nos nosos ríos e que despois recollían as galeradas da prensa da Ditadura.♦

Nº 1.279 ● Ano XXX ●
Do 6 ao 12 de setembro do 2007

Nº 1.010 ● Do 26 de

A

noticia do verán deuna un libro que descobre que a Nai Teresa
de Calcuta padeceu unha
profunda crise de fe e que
probabelmente non cría en
Deus. Non foi unha dúbida

momentánea, senón que lles
afectou aos derradeiros cincuenta anos da súa vida. O libro non é sospeitoso de laicismo, posto que o seu editor,
Brian Kolodiejchuk, é o principal postulador da santidade

da monxa. Isto descóbrenos
de paso que non hai contradición entre ser santo e incrédulo. Piñeiro xa escribira no
seu día que Quiroga Palacios
tiña fe, unha calidade, segundo el, rara nos bispos.♦
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Antonio Muíños
‘Hai algas que teñen máis proteínas que un bisté’
H. VIXANDE
Antonio Muíños dirixe Porto
Muíños, unha empresa dedicada
a envasar algas para a súa venda.
“Trátase dun sector de futuro,
non de presente, non as esquilmemos”, afirma nesta entrevista.
Din que a vida naceu no mar,
mais de aí a comer algas...
Para a xente hai moita distancia. Se analizamos a auga do
mar, vemos que ten todo o necesario para a vida. Na terra, hai
compoñentes distintos. As algas
aliméntanse de todo iso que está
no mar, mais nós non temos cultura de algas e estamos lonxe de
incorporalas á nosa dieta.
Desde cando se comen algas?
No Xapón levan facéndoo varios séculos. En Europa é moi recente e nós, os galegos, sete anos.
En Irlanda empregan o musgo de
Irlanda para facer unha especie
de flan que mestura o leite con
ese alga, pero non están incorporadas á gastronomía, como sucede no Xapón, onde hai receitas
con algas desde o século XV.
Mesmo nas vodas, no canto dun
puro, regalan unha folla de alga.
Temos aquí musgo de Irlanda?
Na Galiza hai seiscentas especies e moito musgo de Irlanda.
O que acontece é que non é fácil
de aprecialo, non sendo na baixamar con mareas moi vivas,
porque está a dous metros de
profundidade.
Hai outros nomes curiosos:
spaghetti de mar, leituga de
mar, kombu de azucre...
En Francia o spaghetti de
mar coñécese como xudía de
mar. Ás algas hai que lles buscar
nomes próximos a nós para incorporalas á nosa cultura. A unha

intentamos darlle o nome de grelo de mar, mais non prosperou.
Cal é o máis nutritivo?
Todas o son, mais se atendemos ás nosas carencias, o wakame, que ten moito máis calcio
que o leite. O spaghetti de mar,
por exemplo, leva máis ferro que
as lentellas e o nori, máis proteínas que un bisté.
E o máis saboroso?
Se procuramos un sabor neutro, o spaghetti, sabe máis a leituga. Se queremos un sabor a
mar, o wakame, e se buscamos
un sabor moi potente de mar, o
kombu. No Xapón empregan a
auga de cocer o komku para facer un arroz delicioso. De todas
formas, para unha ensalada, eu
quedo co wakame.
Logo probou todas esas algas?

E moitas máis. Hai que ir
probando. Nós facemos dúas labores: buscar novas especies para comercializar e xogamos coa
cociña para incorporalas á gastronomía da casa.
Supoño que, co tempo,
acontecerá como coas setas,
afarémonos a elas.
A idea é esa, que a xente non
fale de algas en xeral, senón de
cada tipo.
Por que somos tan melindrosos? Non nos gustaban as
setas, non nos gustan a algas...
Porque temos moi boa cociña
e somos de tradicións. Trato con
moitos cociñeiros que veñen á
Galiza e quedan abraiados co
polbo á brasa.
A quen si lles gustan é aos
xaponeses.
Son un país exposto ao mar.

É admirábel como aproveitan todos os seus produtos!
Vostedes véndenlles moitas
algas?
Vendémoslles ourizo ou fígado de rape, mais algas non polos
aranceis tan altos que teñen. A
quen lles vendemos é aos restaurantes de toda España e Europa.
Hai negocio para máis empresas?
Están a incorporarse máis
empresas, pero negocio non é.
Este non é un sector de presente,
é un sector de futuro que pode estragarse sen a precaución de non
esquilmar o que hai. Cando collemos unha alga, preocupámonos
de facer que o ano seguinte nese
mesmo sitio continúe a haber esa
alga. Mire que pasou coas setas,
esquilmáronse os montes e agora
non se dan igual.♦

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

A

NOSA

TERRA

Bulldog e
Mastín
GUSTAVO LUCA

A

mparados pola noite, cerrados nos tanques e coas luces
apagadas, os mercenarios
británicos que ocupaban
Basora dende a invasión armada de abril de 2003, fuxiron da xoia de Oriente en
marcha compacta para evitar ataques da Resistencia.
Dando exemplo de
responsabilidade e autoridade, a Resistencia ordenou as súas tropas non facer uso das armas contra a
procesión en retirada dos
fanáticos cristiáns da bandeira da cruz de Santo André, o mesmo pavillón das
tropas coloniais que invadiran estas terras en 1918.
“Por fin nos damos
zafado deses ladróns asasinos” comentaba un dos
veciños da Venecia de
Oriente, que seguiu a distancia, cunha bandeira
iraquí na man a fuxida do
señorito inglés.
A tropa de ocupación
británica estabeleceu un
goberno tiránico no sur do
Iraq como contribución para a doma, castración e ladroízo do país decretada
polos EE UU. O xefe da
banda mercenaria identificada co fachendoso nome
de Reximento da Raíña de
Lancashire dixo a pouco de
chegar en 2003 que os norteamericanos tiñan serios
problemas en Bagdad porque descoñecian a historia
e a cultura do Iraq e que pola contra eles, os británicos,
tiñan a delicadeza de levar
casco, pucha ou sombreiro
en atención á ferocidade
previsíbel do combate.
Pouco despois desta
arrogante declaración, a
tropa mercenaria matou a
golpes na cadea de Basora dous heroicos soldados
da Resistencia. Para evitar que a Resistencia puidese volver trazar os seus
combatentes presos, o
Reximento da Raíña aplicou o secuestro con desaparición como norma.
A pesar da propaganda
de cobertura inzada polos
depredadores enviados a
Basora polo governo de
Londres, a unión da Resistencia foi total dende 2003
e a gradación de ataques
contra o cuartel dos ocupantes resultou ben medida e plenamente eficaz.
En Basora liberada recordan unha frase que
pronuciara Winston Churchill en 1921: “Os iraquís
só valen para fabricaren
merda”. Tamén reparan
que os tanques mercenarios, agora en retirada, levan en letras grandes os
nomes dos seus modelos,
seguramente como emblema de civilización e
cultura: Bulldog e Mastiff
(mastín).♦

